ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ
СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК

пропонує статистичну оцінку населення регіону за ґендерною ознакою у ретроспективі. Показники ґендерної статистики, зокрема охорони здоров'я та соціального захисту, фізичної культури і спорту, освіти і науки, заинятості та
безробіття, правосуддя та злочинності слугують розробці стратегічних рішень під час формування урядових програм щодо рівних можливостеи жінок та чоловіків у суспільстві.

Демографічні показники

Охорона здоров'я та соціальний захист

Фізична культура і спорт

У розділі представлено статево-вікову структуру постіиного населення у розрізі міст та раионів обласного значення та по області в цілому.
Закцентувано увагу на середньому віці та середніи очікуваніи тривалості життя чоловіків та
жінок за типом місцевості. Наведені показники
природного та міграціиного рухів.

До уваги користувачів пропонуються статистичні показники щодо захворюваності чоловіків та жінок регіону за класами хвороб
(інфекціині та паразитарні хвороби, новоутворення, хвороби крові, органів дихання тощо).
Приведено кількість пенсіонерів та середні
розміри призначених місячних пенсіи. Розділ
також включає такі актуальні показники соціального захисту населення як кількість жінок
та чоловіків у будинках-інтернатах, закладах
для бездомних громадян, центрах соціальнопсихологічної реабілітації. Окремо за гендерною ознакою наведено розподіл осіб з інвалідністю, усиновлених дітеи-сиріт та дітеи, позбавлених батьківського піклування.

Фізична культура та спорт є ефективним засобом профілактики захворюваності та зміцнення здоров'я населення. У розділі наведені дані
щодо чоловіків і жінок, що заимаються фізичною культурою, їх розподіл за основними видами спорту, зокрема за видами спорту осіб з інвалідністю. Пропонується інформація щодо кількості спортсменів, які заимаються у спортивних школах, зокрема дитячо-юнацьких, спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпіиського резерву та школі вищої спортивної маистерності.

Освіта і наука

Зайнятість та безробіття

Правосуддя та злочинність

Розвиток освіти і науки, наявність ефективної
системи підготовки кваліфікованих фахівців є
запорукою стабільності держави. Розділ вміщує
інформацію щодо розподілу осіб за статтю, які
навчалися у дошкільних, загальноосвітніх, професіино-технічних та вищих навчальних закладах. Представлені показники, які відображають
науково-дослідницьку діяльність чоловіків та
жінок, зокрема кількість аспірантів і докторантів, працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, їх розподіл за віком,
категоріями персоналу, рівнем освіти та галузями наук.

У розділі наведені гендерні показники ринку
праці: заинятість чоловіків та жінок у всіх сферах суспільного життя, рівень їх економічної
активності за віковими групами. У розділі представлена інформація щодо рівня безробіття серед чоловіків та жінок (за методологією Міжнародної організації праці), причини їх незаинятості. Висвітлені питання оплати праці чоловіків та жінок у розрізі видів економічної діяльності.

В умовах сьогодення формування правової свідомості є запорукою розвитку цивілізованого
суспільства. В розділі вміщені дані щодо кількості чоловіків та жінок, які вчинили злочини,
статевої структури потерпілих від злочинів,
кількості засуджених за скоєння злочинів за
окремими їх видами. Для аналізу криміногенної ситуації пропонується інформація про розподіл осіб, потерпілих від злочинних діи, за результатами розгляду в судах кримінальних
справ.

Міжрегіональні порівняння

У розділі відображається комплекс соціальноекономічних показників, які характеризують
становище жінок і чоловіків у порівнянні з іншими регіонами України.

Вартість електронної версії статистичного збірника «Жінки та чоловіки Миколаївської області у 2017 році» становить 206 грн 64 коп. Замовити видання можна звернувшись до відділу аналізу даних демографічної та соціальної статистики (54001, м.Миколаїв, вул. Спаська, 75, каб. 21). Довідки за тел.: (0512) 50 08 31.

