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8 Березня – Міжнародний день жінок 

 

Історичні витоки цього дня пов’язують, насамперед, із масовими 

березневими страйками жінок-робітниць легкої промисловості проти 

важких умов праці і низької платні, що регулярно відбувалися в різних 

містах Північної Америки, починаючи з 1857р. Згодом, за пропозицією 

Клари Цеткін, учасниці Другої Міжнародної Конференції жінок-

соціалісток (Копенгаген, серпень 1910р.), вирішили щороку у березні 

відзначати Міжнародний Жіночий День – день солідарності жінок у 

боротьбі за повні політичні, економічні і соціальні права. Протягом ХХ ст. 

уряди більшості країн світу визнали існування різних форм дискримінації 

щодо жінок та зобов’язалися вживати спеціальних заходів щодо їх 

усунення. Відтак, у 1977р. Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію 

№ 32/142, згідно з якою кожній з країн-учасниць пропонувалось відзначати 

8 Березня – Міжнародний День Прав Жінок. 

Досягнення гендерної рівності залишається важливою проблемою як 

для України, світової економіки, так і, зокрема, для м.Києва. 
 

Розподіл постійного населення м.Києва 

за основними віковими групами та статтю  

на 1 січня 2013 року 
 

 Обидві статі Чоловіки Жінки 

    

Все населення, тис. осіб 2803,7 1295,1 1508,6 

у тому числі у віці, у відсотках до 

підсумку    

0 – 14 14,1 15,7 12,7 

15 – 64 73,3 74,3 72,5 

65 і старшому  12,6 10,0 14,8 

 

Середній вік жінок станом на 1 січня 2013р. становив 41,0 рік тоді як 

у чоловіків він не перевищував 37,0 років. 
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Вікова структура постійного населення та співвідношення чоловіків і 

жінок у м.Києві за віковими групами на 1 січня 2013 року 
 

 У відсотках На 1000 

чоловіків 

припадає 

жінок 
обидві статі чоловіки жінки 

     

Усього 100,0 100,0 100,0 1165 

у т.ч. у віці     

0-9 10,6 11,8 9,6 945 

10-19 8,8 9,7 8,1 978 

20-29 16,8 18,1 15,6 1006 

30-39 17,5 18,3 16,9 1073 

40-49 13,3 13,6 13,0 1112 

50-59 14,0 12,9 15,0 1355 

60-69 10,2 8,9 11,2 1474 

70-79 6,4 5,2 7,5 1673 

80 років і старше 2,4 1,5 3,1 2392 
 

У 2012р. середня очікувана тривалість життя при народженні для 

жінок у м.Києві становила 77,9 років, а для чоловіків – 69,9 років. 

Створення для жінки гідних умов життя і праці, розвитку, реалізація 

можливості отримання кваліфікованої медичної допомоги стали 

чинниками, які позитивно вплинули на збільшення кількості народжених у 

м.Києві. 
 

Природний рух населення 
(осіб) 

 Кількість народжених Кількість померлих 

хлопчики дівчатка чоловіки жінки 

     

2012 17478 16409 14061 13779 

2013
1
 17165 16140 14212 13791 

 

Середній вік жінок та чоловіків столиці при вступі до шлюбу у 

2013р.
1
 становив відповідно 29,4 і 32,2 років. 

Понад 76,8% жінок, які зареєстрували шлюб у 2013р.
1
, ніколи не 

перебували у шлюбі, 21,8% – розлучені і 1,4% – удови.  



Розподіл жінок у віці 15 років і старші 

за рівнем освіти 
(за даними перепису населення 2001 року) 

 

не вказали 

рівень освіти; 

1,9%

не мають 

початкової 

загальної; 

0,6%

неписьменні; 

0,1%

базова та 

неповна вища; 

24,5% повна вища; 

28,1%

загальна 

(початкова 

базова та 

повна); 44,8%

 

Чисельність осіб, які навчалися у навчальних 

закладах різного рівня 
 

(на початок навчального року,%) 

 2012/13 2013/14 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

     

Усього навчалися 48,8 51,2 49,7 50,3 

у загальноосвітніх навчальних 

закладах 51,5 48,5 50,8 49,2 

у професійно-технічних 

навчальних закладах
2 

64,2 35,8 63,4 36,6 

у вищих навчальних закладах  46,8 53,2 48,5 51,5 
 

Характерною рисою столиці є досить високий рівень жінок-

науковців. 
 

Чисельність аспірантів та докторантів 
 

(осіб) 

 2012 2013 

усього у т.ч. жінок усього у т.ч. жінок 

аспіранти 

Усього 11742 6891 10957 6484 

у тому числі у     

НДІ 3241 1870 2981 1690 

ВНЗ 8501 5021 7976 4794 

докторанти 

Усього 791 441 800 464 

у тому числі у     

НДІ 252 130 261 136 

ВНЗ 539 311 539 328 
 



Чисельність кандидатів та докторів наук, 

зайнятих в економіці 
(осіб) 

 2011 2012 

усього у т.ч. жінок усього у т.ч. жінок 

     

Кандидатів наук 23655 11144 23902 11518 

Докторів наук 5469 1373 5585 1467 

 

Немає такої сфери діяльності в нашому суспільстві, до якої б не була 

причетна жінка.  
 

Кількість жінок
 
 серед працюючих та їх заробітна плата

3 

 

 2012 2013 

  

Середньооблікова кількість жінок  

тис. осіб 670,8 654,6 

у % до середньооблікової кількості працівників 51,6 51,7 

Середньомісячна заробітна плата штатного 

працівника, грн. 4607 5007 

у тому числі  

жінок 4385 4711 

чоловіків 4843 5324 

Співвідношення заробітної плати жінок і чоловіків, у % 90,6 88,5 

 

Найбільше жіноча праця поширена у сфері охорони здоров’я та 

надання соціальної допомоги, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та 

інших закладів культури, а також освіти, де питома вага жінок у 2013р. 

становила 79,8%, 75,9% та 74,0% відповідно.  

У 2013р. найбільшу заробітну плату отримували жінки, зайняті у 

виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів (8301 грн.), фінансовій та страховій діяльності (7483 грн.), 

сфері інформації та телекомунікацій (6773 грн.) та постачанні 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (6252 грн.). 

Найменша заробітна плата у жінок, зайнятих у текстильному 

виробництві; виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів (1966), виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції (2424 грн.), сфері тимчасового розміщу 

розміщування й організації харчування (2670 грн.) та виробництві 

електричного устаткування (2735 грн.).  

Серед державних службовців переважають особи жіночої статі 

(69,6%). Частка жінок, які займають керівні посади на кінець 2012р. 

становила 56,8% облікової кількості державних службовців відповідної 

категорії, частка жінок, які займають посади спеціалістів – 74,7%. 
 



Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку  

в органах Пенсійного фонду та середній розмір їх пенсії 
 

 

(станом на 1 січня) 

 2012 2013 

чоловіки жінки чоловіки жінки 
     

Усього пенсіонерів, тис. осіб 222,4 458,8 224,6 457,4 

Середній розмір пенсії, грн. 2148 1394 2431 1615 

 

Пенсіонери, які продовжують працювати, мають можливість 

залишатися фізично і соціально активними, тим самим підтримуючи своє 

фізичне і психічне здоров`я. 
 

 

Кількість працюючих пенсіонерів
3 

 

(на кінець року) 

 2012 

   

Кількість найманих працівників, які отримують пенсію, 

усього, тис. осіб 217,7 

у тому числі   

жінок 124,6 

чоловіків 93,1 

Питома вага жінок-пенсіонерів, %    

у обліковій кількості штатних працівників 9,4 

у обліковій кількості працюючих жінок 17,5 
 

1 
Дані попередні. 

2 
Дані щодо ПТНЗ наведені на початок 2012р., 2013р. 

3 
Дані наведені по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  
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