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Забезпечення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства є однією з важливих умов реалізації прав людини та самореалізації 

особистості, утвердження демократії, запорукою розв’язання соціально-

економічних проблем, складовою європейської інтеграції України. Питання 

гендерної рівності, справедливості та повноважень жінок набувають все 

більшого визнання як такі, що мають першочергове значення для процесу 

сталого розвитку. Гендерні питання не обмежуються визначенням певних 

проблем, а розглядаються як основні принципи у розробці відповідного 

політичного курсу, плануванні та виборі стратегічних напрямів. 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. Вона в рівній мірі 

пов’язана і з тими, і з іншими. Її показники демонструють реальне положення 

жінок і чоловіків у суспільстві. Показники гендерної статистики є 

інформаційним джерелом для забезпечення моніторингу з питань становища 

жінок і чоловіків у країні, вони 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, в якій інформація 

представлена в гендерному аспекті. Збірник підготовлено на підставі даних 

державних статистичних спостережень, адміністративних даних, матеріалів 

вибіркових обстежень, переписів. У гендерному аспекті представлені дані про 

населення, охорону здоров'я, розподіл населення за економічною активністю, 

рівень безробіття, зайнятість населення по галузях економіки, середньомісячну 

заробітну плату працівників, умови праці, злочинність.  

Сподіваємось, що збірник принесе користь фахівцям та науковцям з 

гендерної проблематики в різних галузях знань, а також зацікавить 

громадськість інформацією щодо положення жінок і чоловіків в Черкаській 

області.  
 

 

ПЕРЕДМОВА  
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Cкорочення у збірнику 
 
% – відсоток 

в.п. – відсотковий пункт 

грн – гривня  

млн. – мільйон  

од – одиниця 

р. – рік  

стор. – сторінка 

табл. – таблиця  

тис. – тисяча 

у т.ч. – у тому числі 

 
 

 

 

 
Умовні позначення у збірнику 
 

Тире (–) – явища не було 

Крапки (...) – відомості відсутні 

Дві крапки (:) – дані не наведені через високий рівень коефіцієнта варіацій 

Символ (к)            –  дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог       

                                   Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  

                                   статистичної інформації 

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

  ражені використаними у таблиці розрядами 

Символ () – 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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Ґендерно-орієнтоване бюджетування це інструмент, який передбачає 

детальний аналіз бюджетних асигнувань щодо їх впливу на кінцевих 

отримувачів послуг – жінок та чоловіків, дівчат та хлопців.  

Реформу, спрямовану на запровадження ґендерно-чутливого 

бюджетування, Міністерство фінансів України розпочало у 2014 році за 

підтримки проекту “Ґендерне бюджетування в Україні” (Проект ҐОБ). Метою 

впровадження ГОБ є просування ефективної системи управління державними 

фінансами із особливою увагою на надання державних послуг громадянам 

України.  

Ґендерно-орієнтоване бюджетування – це інструмент, спрямований на 

інтеграцію ґендерної складової у бюджетний процес. Його слід розглядати як 

впливовий елемент управлінської діяльності, пов'язаний із розробкою бюджетів 

різних рівнів, що надає важливу інформацію фахівцям, які приймають рішення 

щодо розподілу бюджетних коштів.  

Розробка ґендерно-орієнтованого бюджету дозволяє побачити, як доходи 

та видатки бюджету впливають на соціально-економічне становище й 

можливості різних груп жінок та чоловіків, а також на аспекти рівності між 

жінками й чоловіками у країні. Як інструмент управлінської технології ГОБ 

дозволяє оцінити, як і якою мірою державна політика у сфері розподілу 

видатків бюджету впливає на жінок і чоловіків як споживачів послуг, 

користувачів інфраструктури та платників податків.  

Гендерний бюджетний аналіз, що закладений в основі ГОБ створює 

передумови для впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків в усіх сферах життєдіяльності та забезпечує сталий розвиток 

суспільства. Важливо зазначити, що ґендерний бюджетний аналіз передбачає 

не лише сегрегацію за статтю, але й враховує інші соціальні категорії, такі як 

ОСНОВИ ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

БЮДЖЕТУВАННЯ 
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вік, соціально-економічне становище, місце проживання, освітній рівень та ін., 

за умови, що це є доцільним, а необхідні дані наявними.  

Враховуючи все вищевикладене, бачимо, що основними завданнями ГОБ 

є: 

1. посилення підзвітності уряду у питаннях гендерної рівності, потреб 

різних груп жінок і чоловіків, розширення їх можливостей; 

2. підвищення ефективності використання бюджетних коштів через 

конкретну адресацію тим, хто їх найбільше потребує і кому вони принесуть 

реальну користь; 

3. сприяння прозорості бюджету і зменшення корупції. 

Тобто, в центрі уваги ГОБ – реальні потреби та інтереси жінок і 

чоловіків, які, в свою чергу, мають бути рівною мірою враховані у процесі 

формування державного й місцевих бюджетів. 

 

 

 

 


