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ПЕРЕДМОВА 

 

Головне управління статистики у Волинській області підготувало 

видання «Жінки і чоловіки Волині». 

Видання пропонує Вашій увазі інформацію, яка характеризує 

становище жінок і чоловіків області. У ґендерному аспекті представлені 

основні демографічні показники, дані про захворюваність, здобуття освіти, 

підготовку фахівців, заклади культури, фізичну культуру та спорт, 

зайнятість та безробіття населення, оплату праці працівників, злочинність 

та правосуддя. 

Інформація подана за 2000, 2005, 2010, 2015, 2019, 2020 роки. Кожен 

розділ доповнено аналітичним матеріалом і короткими методологічними 

поясненнями та визначеннями окремих понять. Для наочності вміщено 

графіки та діаграми. 

Інформація по районах наведена відповідно до адміністративно-

територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою 

Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-IХ «Про утворення 

та ліквідацію районів».   

В окремому розділі представлені міжрегіональні зіставлення 

показників за ґендерною ознакою. Інформація по Україні за 2015–2020 

роки подана без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях. 

Для розрахунку відносних показників дані використовувались в 

одиницях. 

Видання ґрунтується на використанні матеріалів державної 

статистики, результатах вибіркових обстежень та переписів, проведених 

органами державної статистики, адміністративних даних прокуратури, 

судової адміністрації, Національної поліції, служби у справах дітей, 

департаменту соціального захисту, управлінь культури, з питань релігій та 

національностей, освіти і науки, молоді та спорту, охорони здоров’я, 

Пенсійного фонду у Волинській області. 

Висловлюємо подяку установам, які надали додаткову інформацію, 

чим допомогли збагатити зміст видання. 

Сподіваємось, що представлений матеріал буде корисним для всіх, 

хто вивчає і цікавиться ґендерними питаннями. 
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СКОРОЧЕННЯ  

 

% – відсоток 

грн – гривня 

од – одиниця 

р. – рік 

табл. – таблиця 

тис. – тисяча 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулись, але у вимірах, менших за ті, що 

можуть бути виражені використаними у таблиці 

розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці 

не має сенсу 

«у тому числі», 

«з них» 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми 
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