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Передмова 
 

Пропонуємо до Вашої уваги статистичний збірник «Жінки та чоловіки 

у Львівській області», який підготовлено з урахуванням гендерних індикаторів 

національних програм щодо цілей сталого розвитку та моніторингу гендерної 

рівності в Україні. Показники, наведені в публікації, дають змогу проаналізувати 

відмінності щодо даних народжуваності, тривалості життя, захворюваності, рівнів освіти, 

зайнятості та безробіття, заробітної плати, злочинності тощо. Для візуалізації основні 

показники проілюстровано діаграмами, графіками та картами.  

В окремому розділі наведена інформація, яка допоможе порівняти основні 

показники щодо жінок і чоловіків за регіонами України.   

Збірник підготовлений на основі даних державних статистичних спостережень 

та адміністративних даних, і буде корисний для всіх, кого цікавлять актуальні 

тенденції соціально-економічного розвитку області в гендерному аспекті. 

Більше статистичної інформації Ви можете знайти в рубриці «Гендерна 

статистика» на вебсайті Головного управління статистики у Львівській області. 

 
 
 
 
 
 
 

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 
 

тис. – тисяча  

грн – гривня 

% – відсоток 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 
 

Тире (–) –  явища не було 

Крапки (...) –  відомості відсутні 

Нуль (0, 0,0) –  явище відбулося, але у вимірах, менших, за ті, що можуть бути 

виражені використаними в таблиці цифровими 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. Трапляються 

випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні 

сума складових не дорівнює підсумку. 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/help/gender/1.htm
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/help/gender/1.htm
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2459,8 тис. осіб 

постійного населення 
53% 47% 

– 20450 осіб  

природне скорочення 
– 10642 особи – 9808 осіб 

41 рік 

середній вік 
43 роки 38 років 

72 роки  

очікувана тривалість 
життя 

76 років 67 років 
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1.1. Динаміка кількості наявного населення1  
(на початок року, тис. осіб) 

 

 

 
1.2. Кількість постійного населення1  
                                                                                                                           (на початок року, тис. осіб) 

 
Усе населення 

У тому числі 
Частка у кількості 

населення, відсотків 

жінки чоловіки жінки чоловіки 

1989 2727,4 1433,6 1293,8 52,6 47,4 

1993 2737,7 1437,6 1300,1 52,5 47,5 

2002 2606,0 1371,0 1235,0 52,6 47,4 

2006 2558,8 1348,0 1210,8 52,7 47,3 

2011 2526,4 1332,2 1194,2 52,7 47,3 

2016 2515,8 1323,7 1192,1 52,6 47,4 

2017 2515,7 1323,3 1192,4 52,6 47,4 

2018 2511,2 1320,7 1190,5 52,6 47,4 

2019 2503,7 1317,0 1186,7 52,6 47,4 

2020               2493,7           1312,1          1181,6 52,6 47,4 

2021 2479,4 1305,1 1174,3 52,6 47,4 

2022 2459,8 1294,8 1165,0 52,6 47,4 

                                                             
1 За переписами населення у 1989р. – на 12 січня, у 2002р. – на 5 грудня 2001р., в інші роки – на 1 січня. 
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