
Гендерний аналіз заробітної плати в Україні 

 

На замовлення Конфедерації роботодавців України Інститут професійних кваліфікацій виконав 

дослідження гендерних розривів в оплаті праці за регіональною та галузевою ознаками.  

Станом на листопад 2019 року в Україні 10,6 млн. працюючих, з них жінок – 5 556 264 (52,4%), 

чоловіків – 5 054 956 (47,6%)1. 

Аналізуючи гендерні розриви у заробітній платі працюючих, експерти Конфедерації роботодавців 

визначили наступне. 

Станом на листопад 2019 р. регіонами з найвищим рівнем середньої заробітної плати є: 

 

 

 

 м. Київ - 13 781,20 грн., при цьому середня заробітна плата жінок становить 11 946,11 

грн., чоловіків - 15 375,32 грн. Відсоткове співвідношення середньої заробітної плати 

жінок і чоловіків становить 77,70%; 

 частина Донецької області, підконтрольна Україні -  8 831,13 грн., при цьому середня 

заробітна плата жінок становить 7 682,46 грн., чоловіків – 10 279,50 грн. Відсоткове 

співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків становить 74,74%; 

 Київська область - 8 707,28 грн., при цьому середня заробітна плата жінок становить 7 

835,72 грн., чоловіків - 9 602,04грн. Відсоткове співвідношення середньої заробітної 

плати жінок і чоловіків становить 81,60%. 

 

 

 

                                                             
1 Для аналізу використовувались дані Пенсійного фонду України (2019). 
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Регіони з найнижчим рівнем середньої заробітної плати є: 

 

 Волинська область - 7 260,98 грн, при цьому середня заробітна плата жінок становить 6 

826,24 грн., чоловіків - 7 814,81 грн. Відсоткове співвідношення середньої заробітної 

плати жінок і чоловіків становить 87,35%; 

 Тернопільська область - 7 323,02 грн., при цьому середня заробітна плата жінок становить 

6 860,92 грн., чоловіків - 7 930,82 грн. Відсоткове співвідношення середньої заробітної 

плати жінок і чоловіків становить 86,51%; 

 Івано-Франківська область - 7 429,46 грн., при цьому середня заробітна плата жінок 

становить 6 896,85 грн., чоловіків - 8 156,05 грн. Відсоткове співвідношення середньої 

заробітної плати жінок і чоловіків становить 84,56%. 

Регіоном, в якому показники середньої заробітної плати жінок максимально наближаються до 

показників середньої заробітної плати чоловіків є Херсонська область, де рівень середньої заробітної 

плати становить 7 157,2 грн.,  при цьому середня заробітна плата жінок становить 6 943,70 грн., 

чоловіків - 7 432,31 грн. Відсоткове співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків 

становить 93,43 %. 

 

Аналізуючи дані щодо середньої заробітної плати по видах економічної діяльності експерти 

Конфедерації зробили наступні спостереження. 

Станом на листопад 2019 р. ТОП-5 видів економічної діяльності з найвищою середньою заробітною 

платою були: 
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 Авіаційний транспорт – 32 957, 50 грн.,  при цьому середня заробітна плата жінок 

становить 16 544, 19 грн., чоловіків – 43 309, 13 грн. Відсоткове співвідношення 

середньої заробітної плати жінок і чоловіків становить 38, 20%; 

 Діяльність екстериторіальних організацій і органів - 25 716,88 грн.., при цьому середня 

заробітна плата жінок становить 27 757,30  грн., чоловіків – 23 504,67 грн. Відсоткове 

співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків становить 118,09%; 

 Виробництво тютюнових виробів – 25 034, 57 грн., при цьому середня заробітна плата 

жінок становить 24 444, 75 грн., чоловіків – 25 318 грн. Відсоткове співвідношення 

середньої заробітної плати жінок і чоловіків становить 96,55%; 

 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування - 23 055,24 

грн.,  при цьому середня заробітна плата жінок становить 18 409,48 грн., чоловіків – 28 

299,09 грн. Відсоткове співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків 

становить 65,05%; 

 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів - 18 920,46 

грн., при цьому середня заробітна плата жінок становить 17 364,64 грн., чоловіків – 21 

054,37 грн. Відсоткове співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків 

становить 82,48%. 

Видом економічної діяльності, в якому відсоткове співвідношення середньої заробітної плати 

жінок і чоловіків  є найвищим (тобто середня заробітна плата жінок перевищує аналогічний 

показник у чоловіків) є «Рибне господарство», де рівень середньої заробітної плати становить 

                                                             
* Цей розділ включає  діяльність міжнародних організацій, таких як Організація Об'єднаних Націй та її спеціалізовані 
установи, регіональні представництва тощо, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Всесвітня торговельна 
організація, Організація економічного співробітництва та розвитку, Організація країн виробників та експортерів нафти, 
Європейське співтовариство, Європейська асоціація вільної торгівлі тощо 

** Цей розділ включає консультаційні послуги та допомогу компаніям та іншим організаціям з питань управління, 
стратегічного й організаційного планування; фінансового планування та планування бюджету; маркетингових цілей та 
політики; кадрової політики, встановлення порядку та планування; планування виробництва; забезпечення контролю   
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4 565, 61 грн., при цьому середня заробітна плата жінок становить 5 802, 59 грн., чоловіків 

– 4 347,62 грн.  

 

ТОП -5 видів економічної діяльності, в яких середня заробітна плата жінок перевищує середню 

заробітну плату чоловіків є наступним: 

 

 Діяльність екстериторіальних організацій і органів - 118,09%; рівень середньої заробітної 

плати становить 25 716,88  грн., при цьому середня заробітна плата жінок становить 27 

757,30 грн., чоловіків – 23 504,67 грн.; 

 Виробництво гумових і пластмасових виробів - 121,56%, рівень середньої заробітної плати 

становить 8 970,74 грн., при цьому середня заробітна плата жінок становить 10 145,54 

грн., чоловіків – 8 346,42грн.; 

 Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань - 109,12%, рівень середньої 

заробітної плати становить 6 560,98 грн., при цьому середня заробітна плата жінок 

становить 7 033,02 грн., чоловіків – 6 445,39 грн.; 

 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання - 108,41%, рівень середньої 

заробітної плати становить 6 424,93 грн., при цьому середня заробітна плата жінок 

становить 6 522,64 грн., чоловіків – 6 016,91 грн.; 

 Рибне господарство - 133,47%, рівень середньої заробітної плати становить 4 565, 61 

грн., при цьому середня заробітна плата жінок становить 5 802, 59 грн., чоловіків – 

4 347,62 грн. 
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