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ПЕРЕДМОВА
Забезпечення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності
суспільства є однією з важливих умов реалізації прав людини та
самореалізації особистості.
Статистичний збірник "Жінки та чоловіки в Харківській області"
містить дані за ознакою статі щодо населення, рівня освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту, участі населення в робочій силі, рівня
безробіття, зайнятості населення по галузях економіки, середньомісячної
заробітної плати працівників, злочинності тощо.
Інформація надається по Харківській області в цілому, а також
по містах і районах області за 2017–2019 рр. Збірник містить окремі
міжрегіональні співставлення. Матеріали наведені у табличному вигляді
та графічному зображенні.
СКОРОЧЕННЯ
%

– відсоток

грн

– гривня

ДЮСШ

– дитячо-юнацька спортивна школа

кг

– кілограм

од

– одиниця

СДЮСШОР

– спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву

тис.

– тисяча

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–)

– явищ не було

Крапки (...)

– відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)

– явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути
виражені використаними у таблиці цифровими розрядами

Символ (х)

– заповнення даних за характером побудови таблиці не має сенсу

Символ (к)

– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання
вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо
конфіденційності статистичної інформації

"з них",
"у тому числі"

– наведено не всі доданки загальної суми; мають місце випадки,
коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні
сума складових не дорівнює підсумку
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НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

1. НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ
1.1. Чисельність постійного населення за статтю
(на 1 січня)
Усього,
осіб

Питома вага у загальній
чисельності населення, %

У тому числі
жінки

чоловіки

жінок

чоловіків

2018

2678371

1437742

1240629

53,7

46,3

2019

2659962

1427344

1232618

53,7

46,3

2020

2642825

1417308

1225517

53,6

46,4

__________________________________________________________________________

1.2. Співвідношення жінок та чоловіків у загальній чисельності
постійного населення
(на 1 січня;
на 1000 жінок припадає чоловіків)
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