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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.  

Ґендерноспрямована статистика – це статистичні дані про жінок і 
чоловіків, що відображають їх положення в окремих сферах життя 
суспільства. Вона є одним з найважливіших інстументів, що дозволяють 
враховувати особливості жінок і чоловіків, як специфічних соціально-
демографічних груп, при розробці оптимальної соціально-демографічної 
політики, реалізації принципу рівних прав і рівних можливостей жінок і 
чоловіків. Вона надає потужний імпульс виробленню рішень, спрямованих 
на досягнення ґендерної рівності, врахування інтересів і потреб жінок і 
чоловіків у всіх сферах життєдіяльності.  

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. 

Звертаємо Вашу увагу, що інформація по окремих показниках за 2021 рік 
у розділі «Освіта та наука» буде оприлюднена після завершення терміну 
для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом 
України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших 
документів у період дії воєнного стану або стану війни» та її опрацювання. 

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 

грн –  гривня 

див. –  дивись 

ЗППТО –  заклад професійної (професійно-технічної) освіти  

м. –  місто 

МОП –  Міжнародна організація праці 

СНІД –  синдром набутого імунодефіциту 

табл. –  таблиця 

тис. –  тисяча 

 
 

 
 

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 у таблиці розрядами 

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

вимог Закону України «Про державну статистику» щодо 

конфіденційності статистичної інформації 

"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 
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ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

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

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 

2020 1038,7 473,7 565,0 

2021 1030,6 472,6 558,0 

2022 1021,7 471,4 550,3 
______________ 
 

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 

2020 1038695 45,6 54,4 

2021 1030562 45,9 54,1 

2022 1021713 46,1 53,9 
 

_________________ 
 

1 Див. виноску до табл. 1.1. 

 

 



ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
 

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

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 

2020 1035,4 550,7 484,7 

2021 1027,3 546,2 481,1 

2022 1018,5 541,3 477,2 
______________ 
 

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) 

жінки чоловіки 

  
 

 
 

______________ 
 

1 Див. виноску до табл. 1.3.
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