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Передмова
Статистичний збірник «Жінки і чоловіки Житомирщини» містить інформацію,
представлену у ґендерному аспекті.
Збірник підготовлено на основі даних державної статистичної та
адміністративної звітності, матеріалів вибіркових обстежень та переписів.
До збірника включено інформацію в розрізі міст і районів області, видів
економічної діяльності.
Інформація у ґендерному аспекті систематизована за тематикою по відповідних
6 розділах збірника, кожен з яких містить аналітичний огляд, табличний матеріал,
окремі явища проілюстровані діаграмами, а також надаються необхідні методологічні
пояснення.
У розділах представлені дані щодо:
– демографічних показників та охорони здоров’я населення: чисельність
населення, питома вага окремих вікових груп у загальній чисельності населення,
середня очікувана тривалість життя, середній вік, захворюваність, травматизм на
виробництві тощо (розділи 1-2);
– освітнього рівня населення: рівень освіти, чисельність кандидатів та докторів
наук тощо (розділі 3);
– ситуації зі злочинністю в області (розділ 4);
– соціального захисту, фізкультурно-оздоровчої роботи (розділі 5);
– зайнятості та безробіття населення: розподіл за економічною активністю,
рівень безробіття, зайнятість населення по галузях економіки, середньомісячна
заробітна плата працівників тощо (розділ 6).
Сподіваємось, що збірник принесе користь фахівцям та науковцям з ґендерної
проблематики в різних галузях знань, а також зацікавить інших користувачів
інформацією щодо положення жінок і чоловіків в Житомирській області.
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