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ПЕРЕДМОВА 
 

 

Питання ґендерної рівності, справедливості та повноважень жінок 

стає все актуальнішим в українському суспільстві. Забезпечення рівності 

жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності гарантовано низкою 

законодавчих норм та міжнародних договорів, ратифікованих Україною , 

і є однією з важливих умов реалізації прав людини та самореалізації 

особистості, утвердження демократії, запорукою розв’язання соціально-

економічних проблем.  

Ґендерна статистика дає можливість відстежувати соціально-

демографічні особливості таких специфічних груп, як жінки і чоловіки. Її 

показники демонструють реальне положення цих груп у суспільстві та є 

інформаційним джерелом для забезпечення моніторингу з питань 

становища жінок і чоловіків в області, вони допомагають забезпечити 

розробку стратегічних рішень соціально-економічної політики з метою 

реалізації принципу рівноправності в суспільстві. 

У статистичному збірнику «Жінки та чоловіки у Тернопільській 

області» в ґендерному аспекті представлена інформація про населення, 

охорону здоров’я та соціальний захист, освіту, розподіл населення за 

статусом участі в складі робочої сили, рівень безробіття та зайнятості, 

середньомісячну заробітну плату працівників, участь у культурній сфері та 

заняття всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи і спортом, злочинність. 

Подані у таблицях та графіках статистичні показники дають можливість 

здійснити аналіз становища жінок та чоловіків в області. 

До збірника окремим розділом включена ґендерна статистика в 

регіональному розрізі. Звертаємо увагу, що в даному розділі показники 

наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій 

у Донецькій та Луганській областях. 

В окремому розділі надано методологічні пояснення щодо складу та 

формування основних статистичних показників. 

При підготовці збірника ставилась мета викликати зацікавленість до 

конкретної проблеми: положення жінок та чоловіків в області.  

Сподіваємось, що збірник принесе користь фахівцям та науковцям з 

ґендерної проблематики в різних галузях знань. 
 
 
 

Головне управління статистики  

у Тернопільській області 
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СКОРОЧЕННЯ  
 

ВІЛ –  вірус імунодефіциту людини 

ҐОБ –  ґендерно-орієнтоване бюджетування 

див. –  дивись 

ЗВО –  заклад вищої освіти 

ЗППТО –  заклад професійної (професійно-технічної) освіти  

м. –  місто 

МОП –  Міжнародна організація праці 

од –  одиниця 

СНІД –  синдром набутого імунодефіциту 

табл. –  таблиця 

тис. –  тисяча 

  

 

 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 
Тире (–) – явищ не було 

Крапки (...) – відомості відсутні 

"у тому числі", "з них" – 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 

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

бути виражені використаними у таблиці розрядами 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ЗМІСТ 
 

Жінки та чоловіки у Тернопільській області 
Головне управління статистики у Тернопільській області  5 

ЗМІСТ 

 

 ПЕРЕДМОВА ………………………………………………………………... 3 

 СКОРОЧЕННЯ ……………………………………………………………… 4 

 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ………………………………………………….. 4 

 ОСНОВИ ҐЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ ……. 9 
   

1. ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ …………………………………………. 11 

1.1.  Чисельність наявного населення (за оцінкою) ……………………………... 13 

1.2.  Питома вага міського та сільського населення у загальній чисельності 

наявного населення …………………………………………………………... 13 

1.3.  Чисельність постійного населення (за оцінкою) .…………………………... 14 

1.4. Питома вага жінок і чоловіків у загальній чисельності постійного 

населення ……………………………………………………………………... 14 

1.5. Питома вага окремих вікових груп жінок і чоловіків у загальній 

чисельності постійного населення ………………………………………….. 15 

1.6. Середній вік жінок і чоловіків за типами місцевості ……………………… 16 

1.7. Кількість живонароджених, померлих та природний приріст 

(скорочення) населення ………………………………………….................... 16 

1.8. Розподіл померлих за основними причинами смерті ………….…………... 17 

1.9. Середня очікувана тривалість життя при народженні за типами 

місцевості ………………………………………………………………..……. 19 

1.10. Середня очікувана тривалість життя при досягненні 15 років за типами 

місцевості ……………………………………………………….…………...... 20 

1.11. Середня очікувана тривалість життя при досягненні 45 років за типами 

місцевості ………….…………………………………………………………..  21 

1.12. Середня очікувана тривалість життя при досягненні 65 років за типами 

місцевості ………………………………………………………......……….…  22 

1.13. Розподіл осіб, що зареєстрували шлюб, за віковими групами ………….… 23 

1.14. Кількість зареєстрованих шлюбів за попереднім сімейним станом 

подружжя ……………………………………………………………………... 24 

1.15. Міграційний рух населення …………………………………………………. 24 

1.16. Склад домогосподарств ……………………………………………………… 25 
   

2. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ …………………. 27 

2.1. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД …………………………...……………….. 29 

2.2.     Кількість хворих з уперше у житті встановленим діагнозом ……………... 30 

2.3.   Кількість хворих з уперше у житті встановленим діагнозом активного 

туберкульозу за віковими групами ………………………………………….. 31 

2.4.     Кількість хворих з уперше у житті встановленим діагнозом злоякісного 

новоутворення за віковими групами ………………………………………... 32 

2.5.     Захворюваність на злоякісні новоутворення за окремими локалізаціями ... 34 

2.6.     Кількість хворих з уперше у житті встановленим діагнозом сифілісу за 

віковими групами …………………………………………………………….. 35 

2.7.    Кількість хворих з уперше у житті встановленим діагнозом гонококової 

інфекції (гонореї) за віковими групами ………………………………….…. 36 



ЗМІСТ 
 

Жінки та чоловіки у Тернопільській області 
Головне управління статистики у Тернопільській області  6 

2.8.     Кількість дітей, які перебували у центрах соціально-психологічної 

реабілітації …………………………………………………………………….   37 

2.9.     Кількість усиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування …………………………………………………………………….. 37 

2.10. Розподіл підопічних у будинках-інтернатах для громадян похилого віку 

та осіб з інвалідністю за віковими групами ………………………………… 38 

2.11. Кількість громадян, яким надано адресну натуральну та грошову 

допомогу суб’єктом, що надає соціальні послуги …………………………. 39 
   

3.        ОСВІТА ТА НАУКА ..……………………………..………………………... 41 

3.1.     Кількість дітей у закладах дошкільної освіти за типами місцевості ………        43 

3.2. Кількість дітей у закладах дошкільної освіти за типами закладів та 

типами місцевості ……………………………………………………………. 44 

3.3.   Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти …….………………… 46 

3.4. Кількість осіб, які навчалися у закладах освіти …….……………………… 48 

3.5. Розподіл учнів денних закладів загальної середньої освіти за групами 

класів та типами місцевості …………………………………………………. 50 

3.6. Підсумки роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти ….. 55 

3.7. Студенти коледжів, технікумів, училищ за галузями знань на початок 

2018/19 навчального року ...………………………………………………….. 56 

3.8. Студенти університетів, академій, інститутів за галузями знань на 

початок 2018/19 навчального року ………………...………………………... 57 

3.9. Студенти закладів вищої освіти за галузями знань відповідно до 

Переліку 2015 року на початок 2018/19 навчального року ………………... 58 

3.10. Студенти закладів вищої освіти за галузями знань відповідно до 

Переліку 2010 року на початок 2019/20 навчального року ………………... 59 

3.11. Студенти коледжів, технікумів, училищ за галузями знань відповідно до 

Переліку 2015 року на початок 2019/20 навчального року ………………...  59 

3.12. Студенти університетів, академій, інститутів за галузями знань 

відповідно до Переліку 2015 року на початок 2019/20 навчального року .. 60 

3.13. Підготовка аспірантів та докторантів ………………………………………. 61 

3.14. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок, за категоріями персоналу ...………………………………………. 61 

3.15. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок, за рівнем освіти …………………………………………………… 63 

3.16 Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок, за галузями наук …………………………………………………... 65 

3.17. Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок, за рівнем освіти ................................................................................ 67 

3.18. Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок, за галузями наук ............................................................................... 69 

3.19. Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 

розробок, за віковими групами ..….................................................................. 71 
   

4.        ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ …………………………………………. 73 

4.1.     Рівень участі населення у робочій силі за рівнем освіти ………………….. 75 

4.2.     Рівень участі населення у робочій силі за віковими групами ……………... 76 



ЗМІСТ 
 

Жінки та чоловіки у Тернопільській області 
Головне управління статистики у Тернопільській області  7 

4.3.     Населення за статусом участі у складі робочої сили у віці 15–70 років у 

2018 році ………………………………………………………………………. 77 

4.4.     Населення за статусом участі у складі робочої сили у віці 15–70 років у 

2019 році ………………………………………………………………………. 78 

4.5.     Рівень зайнятості населення за рівнем освіти ……………………………… 79 

4.6.     Рівень зайнятості населення за віковими групами ………………………… 80 

4.7.     Безробітне населення ……….………………………………………………... 81 

4.8.     Рівень безробіття населення (за методологією МОП) ………….…………..  81 

4.9.     Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами 

економічної діяльності ………………………………………………………. 82 
   

5.        ПРАВОПОРУШЕННЯ ……………………………………………………... 85 

5.1.     Розподіл виявлених осіб, які вчинили злочини …………………………….  87 

5.2.     Розподіл засуджених осіб, які вчинили злочини …………………………... 89 

5.3.     Потерпілі від злочинних дій за результатами розгляду у судах 

кримінальних справ ………………………………………………………….. 91 

5.4.     Розподіл виявлених осіб, які скоїли злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів ……………... 92 
   

6.        СПОРТ ТА  КУЛЬТУРА …………………………………………………… 93 

6.1. Кількість осіб, які займаються спортом у області …………………………. 95 

6.2. Кількість осіб, які займаються у спортивних школах ……………............... 105 

6.3. Фізкультурно-оздоровча робота …………………………………………….. 106 

6.4. Фізкультурно-оздоровча робота у міській місцевості ……………………... 108 

6.5. Кількість відвідувачів клубних закладів на кінець 2019 року …………….. 110 

6.6. Кількість здобувачів мистецької освіти на 1 вересня 2019 року ………….. 110 
   

7.        ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ РЕГІОНІВ ……………………………………… 111 

7.1.     Чисельність постійного населення по регіонах (за оцінкою) на 1 січня 

2020 року ……………………………………………………………................  113 

7.2.     Чисельність постійного населення за окремими віковими групами по 

регіонах (за оцінкою) на 1 січня 2020 року …..…………………..………… 114 

7.3.     Співвідношення жінок і чоловіків по регіонах …………………………….. 115 

7.4.     Кількість живонароджених, померлих та природний приріст 

(скорочення) населення по регіонах у 2019 році …………………………... 116 

7.5.     Кількість дівчаток у закладах дошкільної освіти за віком по регіонах на 

кінець 2019 року ……………………………………………………………… 117 

7.6.     Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти – жінки по регіонах 

на кінець 2019 року …………………………………………………………... 118 

7.7. Розподіл дівчат денних закладів загальної середньої освіти за групами 

класів по регіонах на початок 2019/20 навчального року …………………. 119 

7.8. Кількість учнів, слухачів у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти по регіонах на кінець 2019 року ……………………………………... 120 

7.9.     Кількість жінок серед студентів ЗВО по регіонах на початок 

2019/20 навчального року …………………………………………………... 121 

7.10.    Кількість аспірантів – жінок та докторантів – жінок, які закінчили 

аспірантуру/докторантуру у 2019 році, по регіонах ……………………….. 122 



ЗМІСТ 
 

Жінки та чоловіки у Тернопільській області 
Головне управління статистики у Тернопільській області  8 

7.11.     Жінки за статусом участі у складі робочої сили по регіонах ……………... 123 

7.12.     Чоловіки за статусом участі у складі робочої сили по регіонах …………... 126 

7.13.   Рівень участі населення у робочій силі по регіонах ..……………………… 129 

7.14.   Рівень зайнятості населення по регіонах …………………………………… 131 

7.15.   Рівень безробіття (за методологією МОП) по регіонах ..………………….. 133 
   

8.        ОКРЕМІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ …………………………… 135 

8.1.     Демографічні показники ..……………………………………………………. 137 

8.2.     Охорона здоров’я та соціальний захист ..…………………………………… 137 

8.3.     Освіта та наука …………………………………………………….................. 138 

8.4.     Зайнятість та безробіття ..……………………………………………………. 140 

8.5.     Правопорушення ……………………………………………………………... 142 

8.6.     Спорт та культура ……………………………………………………………. 143 
 

 

 

 



ОСНОВИ ҐЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ 
 

Жінки та чоловіки у Тернопільській області 
Головне управління статистики у Тернопільській області  9 

ОСНОВИ ҐЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ  

 

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 проєкту “Ґендерне бюджетування в Україні” (Проєкт ҐОБ). 

Метою впровадження ҐОБ 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 ҐОБ 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.  

Ґендерний бюджетний аналіз, що закладений в основі ҐОБ, 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 вік, соціально-економічне становище, місце проживання, 

освітній рівень та ін., за умови, що це є доцільним, а необхідні дані 

наявними.  
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Враховуючи все вищевикладене, бачимо, що основними завданнями 

ҐОБ є: 

1. посилення підзвітності уряду у питаннях ґендерної 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 ҐОБ – реальні потреби та інтереси жінок і 

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

формування державного й місцевих бюджетів. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
ДДееммооггррааффііччнніі  

ппооккааззннииккии  



 

 

1.1. Чисельність наявного населення (за оцінкою)1 

 
(на 1 січня; тис. осіб) 

 Усього 

У тому числі 

міське  сільське  

    

2016 1065,7 475,2 590,5 

2017 1059,2 473,6 585,6 

2018 1052,3 472,7 579,6 

2019 1045,9 473,7 572,2 

2020 1038,7 473,7 565,0 
______________ 
 

1 Тут і надалі (табл. 1.2) розрахунки (оцінки) чисельності наявного населення здійснено на основі наявних 

адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 

 

 

1.2. Питома вага міського та сільського населення 

у загальній чисельності наявного населення 

 
(на 1 січня) 

 

Чисельність  

наявного  

населення1,  

осіб 

Питома вага, відсотків 

міське сільське 

    

2016 1065709 44,6 55,4 

2017 1059192 44,7 55,3 

2018 1052312 44,9 55,1 

2019 1045879 45,3 54,7 

2020 1038695 45,6 54,4 
 

_________________ 
 

1 Див. виноску до табл. 1.1. 



 

 

1.3. Чисельність постійного населення (за оцінкою)1 

 
(на 1 січня; тис. осіб) 

 Усього 

У тому числі 

жінки чоловіки 

    

2016 1062,5 566,4 496,1 

2017 1055,9 562,3 493,6 

2018 1049,1 558,5 490,6 

2019 1042,6 554,8 487,8 

2020 1035,4 550,7 484,7 
______________ 
 

1 Тут і надалі (табл. 1.4) розрахунки (оцінки) чисельності постійного населення здійснено на основі наявних 

адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 

 

 

1.4. Питома вага жінок і чоловіків 

у загальній чисельності постійного населення 

 
(на 1 січня) 

 

Чисельність 

постійного населення1,  

осіб 

Питома вага, відсотків 

жінки чоловіки 

    

2016 1062458 53,3 46,7 

2017 1055941 53,3 46,7 

2018 1049061 53,2 46,8 

2019 1042628 53,2 46,8 

2020 1035444 53,2 46,8 
 

______________ 
 

1 Див. виноску до табл. 1.3. 

 
 

 

  


