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ПЕРЕДМОВА 

 

Прояви життєдіяльності людей та їх потреби характеризуються 

різноманітністю і різноплановістю, тому неможливо виділити один 

універсальний показник для повної оцінки рівня життя населення або 

певної соціальної групи чи окремої особи (сім’ї). Для цього необхідна 

сукупна система характеристик, показників та параметрів, що в своїй 

єдності спроможні відобразити стан задоволення суспільних потреб за їх 

окремими видами, оцінити рівень життєвих гарантій, а також умови 

формування, розподілу матеріальних, духовних благ і послуг. 

Збірник містить основні макроекономічні показники, дані 

демографічної статистики, показники зайнятості та доходів населення, 

інформацію щодо житлових умов, стану здоров’я, медичного 

обслуговування, освіти, а також показники пенсійного забезпечення і 

соціальної напруги. 

Більшість показників у збірнику наведено за 2010р., 2014–2017рр.  
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СКОРОЧЕННЯ 

 

  

р. – рік 

рр. – роки 

млн. – мільйон 

тис. – тисяча  

у т.ч. – у тому числі 

од – одиниця 

грн – гривня 

табл. – таблиця 

% – відсоток 

%о – проміле  

шт. – штука 

міс – місяць 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (...) – відомості відсутні 

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

можуть бути виражені використаними в таблиці 

розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці 

не має сенсу або недоцільне 

“у тому числі”  

 

 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми  
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