Прес-випуск
До Міжнародного жіночого дня
Головне управління статистики інформує. Станом на 1 січня 2017 року (за
попередніми даними) в Івано-Франківській області проживало 1377,2 тис. осіб, з яких
більше половини (53%) – це представниці «слабкої статі».
Кількісне співвідношення між жінками та чоловіками змінюється в залежності від
віку. Серед новонароджених традиційно переважає частка осіб чоловічої статі: загалом
серед новонароджених у 2016 року на 100 дівчаток припадало 109 хлопчиків. В старших
вікових групах відсоток осіб жіночої статі поступово зростає, і вже, починаючи з віку 43
роки, в структурі населення області переважають жінки. Середній вік жінок у 2015 році
становив 41 рік, тоді як у чоловіків – 36,5 років (по Україні 43,3 та 38,1 відповідно).
У 2016 році в області зареєстровано 8 тис. шлюбів (у 2015 році –
9,6 тис.).
Найбільша кількість одружень у жінок (43,1%) припала на вікову групу 20–24 роки.
Середній вік жінок, які взяли шлюб у 2016 році, складав 26 років, а чоловіків – 29 років.
Серед жінок, які зареєстрували шлюб, 81,2% ніколи не перебували у шлюбі, 17,2% –
розлучені і 1,6% – удови. У зареєстрованому шлюбі народилось 13 тис. дітей (88,6% від
загальної кількості народжених). Середній вік матерів, які минулого року народили дитину,
становив 27 років, а жінок, що народили первістка – 24 роки.
У вищих навчальних закладах області традиційно частка студенток перевищує частку
студентів–чоловіків (на початок 2016/17 навчального року 58,5% та 41,5% відповідно). У
розподілі студентів за напрямами підготовки у вищих навчальних закладах жінки
переважають за такими галузями знань як «освіта», «охорона здоров’я», «гуманітарні
науки», «соціальні та поведінкові науки», «сфера обслуговування».
У загальній кількості працівників, зайнятих в економіці області у 2016 році, жінки
становили майже 58%. Жіноча праця була більш поширена у поштовій та кур’єрській
діяльності, де питома вага жінок у загальній кількості штатних працівників становила
88,8%, сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (82,2%), освіті (76,4%), а
серед промислових видів діяльності найбільше використовується жіноча праця у
текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
(73,8%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (52,1%).
Рівень зайнятості у жінок є традиційно нижчим, ніж у чоловіків і у 2015 році складав
47,2% проти 63% у представників «сильної статі». Пік зайнятості у жінок припадає на вік
від 40 до 49 років (71,5%), у чоловіків – від 30 до 34 років (86,5%). Рівень безробіття (за
методологією МОП) у чоловіків (8,6%) переважає над цим показником у жінок (8,2%).
Середньомісячна номінальна заробітна плата жінок у 2016 році склала 3651 грн і
була нижчою на 26,2%, ніж чоловіків і на 13,1% від середньообласного показника. Вищою,
ніж у чоловіків, була заробітна плата у жінок, зайнятих у сфері наукових досліджень та
розробок (на 10,3%), адміністративного та допоміжного обслуговування (на 7,7%), операцій
з нерухомим майном (на 5,9%).
На обліку в органах Пенсійного фонду області станом на 1 січня 2017 року
перебувало 225,9 тис. жінок-пенсіонерів, що становить 64,2% від загальної кількості
пенсіонерів. Середній розмір призначеної місячної пенсії жінок був нижчим на 14,7%, ніж
чоловіків і на 5,8% від середнього рівня по області.
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