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Досягнення рівності між чоловіками та жінками – передумова 

забезпечення стабільного розвитку суспільства на принципах свободи, 
рівності, справедливості та толерантності. Тому виникає об’єктивна 
необхідність в проведенні гендерних перетворень, інтеграції гендерної 
перспективи в усі програми розвитку українського суспільства. 

Значним кроком на шляху утвердження гендерної рівності в Україні 
є прийняття Верховною Радої України 8 вересня 2005 року Закону України 
“Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, що 
набрав чинності з 1 січня 2006 року. В ньому визначені основні напрями 
державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків, а саме: 
 утвердження гендерної рівності; 
 недопущення дискримінації за ознакою статі; 
 забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно 

важливих рішень; 
 забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо 

поєднання професійних та сімейних обов’язків; 
 підтримка сім’ї, формування відповідального материнства і 

батьківства; 
 виховання і пропаганда серед населення України культури гендерної 

рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері; 
 захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за 

ознакою статі. 
Одним із найважливіших елементів механізму реалізації та оцінки 

ефективності політики рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків 
може стати державна статистика. Гендерна статистика дає можливість 
показувати соціально-демографічні особливості таких специфічних груп, 
як жінки і чоловіки. Показники гендерної статистики є інформаційним 
джерелом для забезпечення моніторингу з питань становища жінок і 
чоловіків в країні та її регіонах, допомагають забезпечити розробку 
стратегічних рішень соціально-економічної політики, з метою реалізації 
принципу рівноправності в суспільстві. 

Статистичний збірник “Жінки і чоловіки в Черкаській області” є 
черговою публікацією Головного управління статистики у Черкаській 
області, в якій інформація представлена у гендерному аспекті. 

Збірник підготовлено на основі даних державних статистичних 
спостережень, адміністративних даних, матеріалів вибіркових обстежень, 
переписів.  

У гендерному аспекті представлені дані в динаміці за ряд років про 
населення, рівень освіти, охорону здоров'я, розподіл населення за 

ПЕРЕДМОВА 
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економічною активністю, рівень безробіття, зайнятість населення по 
галузях економіки, середньомісячну заробітну плату працівників, 
правосуддя та злочинність, спортивну та фізкультурно-оздоровчу роботу. 

Збірник доповнений інформацією Управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту Черкаської облдержадміністрації про стан виконання завдань і 
заходів Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків за 2015 рік. 

Сподіваємось, що збірник принесе користь фахівцям з гендерної 
проблематики в різних галузях, а також зацікавить громадськість 
інформацією щодо положення жінок та чоловіків в Черкаській області. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скорочення: 
 
% – відсоток 
в.п. – відсотковий пункт 
грн. – гривня 
тис. – тисяча 
млн.  –  мільйон  
 
 
Умовні позначення, використані у збірнику: 

 
Тире (–)                      –     явищ не було 
Крапки (…)                –     відомості відсутні 
Нуль (0; 0, 0)              –     явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці розрядами 
 Символ (х)                  –     заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має 

сенсу  
 «з них», «у тому числі»    –   означає, що 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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Чисельність жінок та чоловіків 
(на 1 січня; тис. осіб) 

 Усе   
населення Жінки Чоловіки 

Частка в загальній 
кількості населення, % 

жінки чоловіки 

20021 1398,3 762,5 635,8 54,5 45,5 

2006 1337,8 729,1 608,7 54,5 45,5 

2011 1281,7 697,3 584,4 54,4 45,6 

2012 1273,7 692,6 581,1 54,4 45,6 

2013 1265,2 687,4 577,8 54,3 45,7 

2014 1256,3 681,9 574,4 54,3 45,7 

2015 1248,2 677,0 571,2 54,2 45,8 

2016 1239,3 671,6 567,7 54,2 45,8 
______________ 
1 За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001р. 
 

 
 

Співвідношення жінок та чоловіків 
у загальній чисельності постійного населення 

 
                                                                           (на початок року; чоловіків на 1000 жінок) 
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Динаміка співвідношення середньооблікової штатної кількості та 
заробітної плати жінок і чоловіків 
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