
Статистичний аналіз відкритих даних ЄДР

2017-2020

Жінки та чоловіки
на керівних посадах 
в Україні

Виробництво іншого трикотажного 
та в’язаного одягу
67% жінок Надання інших послуг догляду

із забезпеченням проживання
63% жінок

Виробництво біжутерії
та подібних виробів
58% жінок

Видання довідників
і каталогів
41% жінок

Виробництво
зброї та

боєприпасів
90% чоловіків

Діяльність
у сфері оборони

96% чоловіків

Діяльність
пожежних служб

97% чоловіків

Добування
мінеральної
сировини
94% чоловіків



Жінки та чоловіки
на керівних посадах 
в Україні

Статистичний аналіз відкритих даних ЄДР

2017-2020

Дошкільна освіта
98% жінокНадання 

послуг
перукарнями
та салонами
краси
94% жінок

Денний догляд
за дітьми

85% жінок

Надання послуг перекладу
68% жінок

Початкова освіта
87% жінок

Функціонування бібліотек і архівів
90% жінок

Діяльність
у сфері зв’язків з

громадськістю
56% жінок

Виробництво
спіднього одягу

69% жінок

Виробництво іншого трикотажного 
та в'язаного одягу
67% жінок

Надання 
послуг таксі 
95% чоловіків

Виробництво 
інших дерев'яних
будівельних
конструкцій і
столярних виробів
89% чоловіків

Діяльність у сфері охорони 
громадського порядку та безпеки
96% чоловіків

Ремонт
обладнання зв'язку

92% чоловіків
Діяльність

пожежних служб
97% чоловіків

Діяльність
у сфері оборони

96% чоловіків

Добування
мінеральної
сировини
94% чоловіків

Видання довідників
і каталогів
41% жінок

Виробництво біжутерії
та подібних виробів
58% жінок

Надання інших послуг догляду
із забезпеченням проживання
63% жінок

Виробництво
зброї та

боєприпасів
90% чоловіків

Надання соціальної допомоги
для осіб похилого віку та інвалідів

85% жінок

Як читати обкладинку

QR-код для 
онлайн-
версії звіту

Логотипи Швейцарської Конфедерації 
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яким це дослідження стало можливим

Назва звіту

Стилізована стовпчикова діаграма, 
яка показує частку жінок та чоловіків 
серед керівників юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців за кожним 
кодом КВЕД (класифікатора видів 
економічної діяльності). Тут зображено 
всі 615 класів КВЕД.

Високі червоні стовпчики — це ті види 
діяльності, де переважають жінки — 
керівниці юридичних осіб або фізичні 
особи — підприємиці.

Відсоток чоловіків 
(або жінок) серед 
керівників юросіб 
та ФОП для цього 
класу КВЕДу.

Глибокі білі западини — це види 
діяльності, де переважають чоловіки 
серед керівників юросіб або ФОПів.

Під видом діяльності тут розуміємо клас 
за КВЕД, що вказаний як основний для 
кожної юрособи та ФОПа у записах 
Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб — підприємців та 
громадських формувань (також відомого 
як ЄДР).

Для юрособи чи ФОПа може бути 
зазначено багато класів КВЕД, але у цьому 
дослідженні проаналізовано лише ті, що 
вказані як «основні».

Чому лише деякі піки підписані?

Обкладинка має лише привернути увагу до 
проблеми і вмотивувати читача ґрунтовно 
ознайомитися з цим аналітичним звітом.

Тому не зволікайте, гортайте далі!

Кожна лінія — це стовпчик у діаграмі.

Назва класу 
КВЕД

...ось така:
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Статистичний аналіз відкритих даних ЄДР

Авторський колектив

Дослідження реалізували експерти Українського центру суспільних даних, за ініцативи Ліги ділових та 
професійних жінок України.

Цю публікацію створено в рамках швейцарсько-українського проекту «Зміцнення бізнес-об’єднань 
мікро-, малих і середніх підприємств (Етап 2)», який упроваджується Програмою розвитку ООН в Україні 
(ПРООН) у співпраці з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і за 
підтримки Швейцарії.

Відповідальність за зміст цієї публікації несе виключно авторський колектив. Погляди авторів не 
обов’язково відображають позицію донора.

Андрій Горбаль Координування проекту, підготовка, обробка й аналіз даних, 
створення діаграм і візуалізацій, підготовка звіту, дизайн 
обкладинки та звіту, переклад.

Ренат Насрідінов Отримання, обробка, очищення та підготовка даних, 
програмування, підготовка звіту, переклад.

Андрій Процюк Підготовка, обробка та очищення даних, створення 
інтерактивних візуалізацій, програмування.

Оксана Сидорук Аналіз даних, підготовка діаграм, статичних та інтерактивних 
візуалізацій, підготовка звіту.

Онлайн-версія цього звіту доступна на сайті socialdata.org.ua
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Проект впроваджується протягом 2020-2023 рр. Програмою розвит-
ку ООН в Україні (ПРООН) у співпраці з Міністерством розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України і за підтримки 
Швейцарії.

Метою Проекту є підтримка розвитку малого і середнього бізнесу в 
Україні та підвищення його конкурентоспроможності завдяки більш 
професійним і клієнтоорієнтованим бізнес-об’єднанням. Завданнями 
проекту є посилення організаційного розвитку бізнес-об’єднань, 
поліпшення доступу до послуг з розвитку бізнесу та їх використання 
малими та середніми підприємствами, а також стимулювання більш 
активного та професійного державно-приватного діалогу між бізнес-
об’єднаннями та органами влади всіх рівнів.

У реалізації проекту беруть участь 7 бізнес-об’єднань, що були у 
фокусі Етапу 1 (2015-2018), а також національна та 6 регіональних 
торгово-промислових палат, 12 галузевих та 8 універсальних бізнес-
об’єднань. Діяльність проекту охоплює:

• Дослідження ринку послуг з розвитку бізнесу та оцінку потреб МСП.

• Підтримку партнерських БО у формуванні оптимального портфеля 
послуг з розвитку бізнесу.

• Підтримку створення та розвитку закупівельних груп для МСП на 
основі партнерських БО.

• Упровадження принципів сталого розвитку та відповідних бізнес-
практик у діяльність БО та МСП.

• Підтримку партнерських БО у формуванні адвокаційних стратегій та 
їх інституційному забезпеченні.

• Підтримку мереж та партнерств із захисту інтересів.

• Підтримку розробки та впровадження добровільних галузевих 
стандартів.

• Просування державно-приватного діалогу.

Проект «Зміцнення бізнес-об’єднань малих 
і середніх підприємств в Україні (Етап 2)»

Український центр суспільних даних
Аналітичний, тренінговий та розробницький центр, заснований у 
Києві в 2015 році. Сфери діяльності:

• Збір, систематизація, очищення і структурування даних.

• Підготовка аналітичних звітів на основі комплексного аналізу 
даних.

• Розробка онлайн та офлайн систем для зручного і наочного 
представлення даних, он-лайн інструментів для роботи з 
даними.

• Тренінги та навчання щодо роботи з даними.

Наші донори та партнери: USAID, ОБСЄ, Міжнародний фонд 
«Відродження», ПРООН, Національний фонд демократії (NED) та інші.
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Забезпечення рівності, розширення прав і можливостей жінок — п’ята з 
17-ти Цілей сталого розвитку (ЦСР) — є невід’ємною складовою усіх вимірів 
інклюзивного та сталого розвитку. ЦСР 5 з гендерної рівності є потужним 
каталізатором для досягнення багатьох інших цілей: вона спрямована на 
розширення можливостей усіх жінок і дівчат шляхом забезпечення рівних 
прав жінок і чоловіків на економічні ресурси, власність на майно та доступ до 
фінансових послуг, сприяння розширенню можливостей жінок за допомогою 
інноваційних технологій та прийняття, зміцнення й виконання законодавства 
про гендерну рівність.

Незважаючи на глобальне визнання важливості гендерної рівності, жінки 
недостатньо представлені на всіх рівнях ухвалення рішень у світі, зокрема ще 
далеко до досягнення гендерного паритету в політиці.

Посилення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок є 
центральним для мандата ПРООН та реалізації «Порядку денного 2030». В 
Україні, відповідно до своєї Стратегії гендерної рівності на 2019–2022 роки, 
ПРООН працює задля забезпечення гендерної рівності та розширення прав і 
можливостей усіх жінок і дівчат через ініціативи демократичного врядування, 
інклюзивні та гендерно чутливі програми сталого розвитку, а також завдяки 
підтримці відновлення та розбудови миру в районах, що постраждали 
від конфлікту. У цих та інших сферах підтримка партнерів з розвитку — як 
двостороння, так і через стратегічні партнерства — має надзвичайне значення.

У 2017 році уряд Швейцарії та ПРООН уперше провели дослідження щодо 
жінок та чоловіків на керівних посадах в Україні. Дослідження базувалося 
на статистичному аналізі відкритих даних з реєстру підприємств в Україні. 
Результати виявили гендерну диспропорцію серед керівництва організацій та 
підприємців, а також незбалансованість гендерного розподілу керівників та 
підприємців за регіонами України та за іншими розрізами.

Цей звіт представляє другий етап дослідження «Жінки та чоловіки на керівних 
посадах в Україні», також підтриманий урядом Швейцарії. Результати 
показують, що за незначного поліпшення гендерного балансу за період 
2017–2020 існує ще багато можливостей для вдосконалення, поки не буде 
досягнуто візії ЦСР 5. За останні три роки загальна частка жінок на керівних 
посадах в Україні зросла майже на 0,5 в. п. до 40,48%. Це набагато вище 
за середньосвітовий показник, що становить 29%, і перевищує середній 
показник у ЄС, де частка компаній із жінками-керівницями становить 35%. 
При цьому майже 47% усіх приватних підприємців в Україні — жінки. Щодо 
співвідношення середньомісячної заробітної плати чоловіків і жінок, то хоча в 
цьому плані все виглядає краще, аніж у більшості інших країн, українські жінки 
все ще мають нижчі доходи.

Дані про українських жінок як підприємниць, керівниць є не просто фіксацією 
гендерного виміру в приватному секторі — дослідження є важливим для 
побудови відповідної інфраструктури підтримки жіночого підприємництва та 
розвитку жіночих бізнес-асоціацій. Дані також є інструментом для вимірювання 
успіху наших зусиль. Ми сподіваємося, що результати цього дослідження 
будуть корисними для тих суб’єктів і зацікавлених сторін – як урядових, 
так і неурядових, – які працюють над розширенням можливостей жінок та 
досягненням повної гендерної рівності в Україні.

Вступне слово

Дафіна Ґерчева
Постійна представниця 
ПРООН в Україні

Ніколь Рудер
Директорка Швейцарського 
бюро співробітництва в Україні
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Перелік діаграм
№ Назва діаграми Стор.

1 Частки чоловіків і жінок серед керівників юросіб та ФОПів, Україна, 2020 14
2 Частки чоловіків і жінок серед керівників юросіб та ФОП, Україна, 2020 15
3 Порівняння кількості чоловіків і жінок серед керівників юросіб та ФОП у 

досліджуваних масивах оброблених даних ЄДР, 2017, 2020 і зміни за період, осіб, %
15

4 Частка жінок серед керівників юросіб та ФОП, за регіонами України, 2020 16
5 Частка жінок серед керівників юросіб, за регіонами України, 2020 17
6 Частка жінок серед ФОП, за регіонами України, 2020 17
7 Частки юросіб та ФОП, зареєстрованих у м. Києві та на решті території України, 

2020
18

8 Порівняння часток чоловіків і жінок (керівники юросіб та ФОП) для м. Києва та 
решти регіонів України (окремо), 2020

18

9 Частки чоловіків і жінок серед керівників юросіб та ФОП за типом та розміром 
населеного пункту, Україна, 2020

19

10 Частки чоловіків і жінок серед керівників юросіб та ФОПів (окремо) за типом та 
розміром населеного пункту, Україна, 2020

19

11 Гендерний розподіл серед керівників юросіб та ФОПів за районами та містами 
обласного значення, Україна, 2020

20

12 Кількість районів та міст обласного значення з певною часткою жінок серед 
керівників юросіб та ФОПів

20

13 Гендерний розподіл за районами та містами обласного значення керівників юросіб 
та ФОП (окремо), Україна, 2020

21

14 Зміна співвідношення жінок і чоловіків серед керівників юросіб та ФОПів, за 
районами та містами обласного значення, 2017-2020 рр., в.п. 

22

15 Зміна співвідношення чоловіків і жінок серед керівників юросіб за районами та 
містами обласного значення, 2017-2020

23

16 Зміна співвідношення жінок і чоловіків серед ФОП за районами та містами 
обласного значення, 2017–2020

23

17 Кількість чоловіків і жінок серед керівників юросіб та ФОПів за секціями КВЕД, 2020 24
18 Кількість чоловіків і жінок серед керівників юросіб та ФОПів (окремо) за секціями 

КВЕД, 2020
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село) та розміру населеного пункту, 2020

38

36 Частка жінок серед керівників юросіб за секціями КВЕД у розрізі типу (місто/село) та 
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45
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Проблема
Нестача гендерно дезагрегованих статистичних даних не 
дозволяє повною мірою оцінити відмінності у позиціях чоловіків 
і жінок в економічній сфері України. Зокрема, органи влади не 
надають статистичну інформацію щодо статі власників і керівників 
підприємств чи організацій, а отже, важко оцінити поширеність 
жіночого бізнесу, тенденції динаміки розподілу чоловіків і жінок на 
керівних посадах або у складі органів управління організацій та 
підприємств тощо.

Лише 2 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України своїм 
розпорядженням № 1517-р схвалив розроблений Держстатом 
перелік індикаторів, у розрізі яких планується здійснювати збір даних 
для моніторингу гендерної рівності. 

Загалом визначено 226 індикаторів, з яких 104 формуватимуться 
Держстатом, решта — іншими органами державної влади та 
установами. Частина показників уже формується в рамках наявних 
статистичних спостережень (наприклад щодо розриву в оплаті 
праці за статтю). Інша частина, як зазначили в Державній службі 
статистики, буде отримана вперше з адміністративних джерел. 
Запропонований перелік сформований на підставі індикаторів 
гендерної рівності бази даних ЄЕК ООН, Євростату, глобальних і 
національних індикаторів Цілей сталого розвитку до 2030 року. 
Його затвердження дозволить створити умови для впорядкування 
збирання даних для моніторингу гендерної рівності, зіставних на 
міжнародному рівні.

Але до теперішнього часу ці важливі питання доводилось 
аналізувати шляхом обробки опосередкованих даних, зокрема 
відкритих даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР). Так, у 
2017 році в рамках проекту ПРООН «Зміцнення об’єднань малого та 
середнього бізнесу» було проведено перше масштабне дослідження 
«Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні». Ініціатором 
дослідження стала Ліга ділових та професійних жінок України.

Дані про жінок-керівниць та жінок-підприємниць є надзвичайно 
важливими для формування належної інфраструктури підтримки 
жіночого підприємництва та професійної діяльності, зокрема 
жіночих бізнес-асоціацій, створення спеціалізованих програм і 
надання послуг для підтримки жіночого підприємництва тощо.

Досліджувані питання
Отже, аналізуючи співвідношення чоловіків і жінок на керівних 
посадах в Україні, ми шукаємо насамперед відповіді на такі 
запитання:

1. Яким є співвідношення жінок і чоловіків серед керівників 
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (на керівних 
посадах) в Україні?

2. Яким є співвідношення жінок і чоловіків на керівних посадах на 
національному, регіональному та місцевому (районному) рівнях?

3. Яким є співвідношення жінок і чоловіків за видами економічної 
діяльності (за класами КВЕД) на національному, регіональному та 
місцевому рівнях?

Проблема і досліджувані питання
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4. Яким є гендерний розподіл керівників юросіб та ФОП за типом 
населеного пункту (місто/село)?

5. Які можна зробити порівняння отриманих даних з іншою 
наявною статистикою за статтю (наприклад зі статистикою 
зарплат для чоловіків та жінок)?

6. Яким є місце України за співвідношенням чоловіків та жінок 
на керівних посадах порівняно з іншими країнами, зокрема 
Європи?

7. Що змінилося за три роки порівняно з результатами 
дослідження 2017 року?

При цьому, важливо розуміти, яку саме інформацію можна отримати 
із ЄДР щодо досліджуваних питань, і яку — ні.

Про що говорять дані ЄДР і про що — ні?

Наявні відомості:

• Про кількість зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців.

• Про те, що певну діяльність зареєстровано як основний вид 
діяльності ФОП чи юридичної особи.

• Про стать керівників та зареєстрованих підприємців.

• Про те, в яких галузях більшою чи меншою мірою жінки є 
керівниками та зареєстрованими підприємцями.

Відсутні відомості:

• Про масштаби діяльності (оборот коштів чи кількість 
співробітників); про «неформальний сектор», адже маємо справу 
лише із зареєстрованими організаціями та фізичними особами-
підприємцями.

• Про те, чи є особа дійсно підприємцем і має власну справу, чи є 
працівником, оформленим як ФОП.

• Про стать власників підприємств — юросіб або частку власності, 
яка належить жінкам, та участь жінок в управлінні на інших 
посадах, ніж керівниця.

• Про те, в яких галузях працює більше жінок, більше чи менше за 
чоловіків вони заробляють.
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Для проведення дослідження використано дані Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, що оприлюднюються Міністерством юстиції України на 
Єдиному державному порталі відкритих даних.

Для аналізу використано набір даних за 7 серпня 2020 року, оскільки 
на час проведення дослідження (листопад-грудень 2020) більш 
актуальні набори даних були відсутні, хоча дані мають оновлюватися 
відразу після внесення змін.

Дані реєстру оприлюднено у вигляді окремих частин для юридичних 
та фізичних осіб, а отже, набір даних складається з двох файлів 
XML, інформацію з яких у подальшому для зручності обробки було 
збережено у форматі JSON.

Усього в оприлюднених даних ЄДР міститься 7 091 933 записи, з 
них:

• 5 333 074 щодо фізичних осіб;

• 1 758 859 щодо юридичних осіб.

З часу попереднього дослідження Міністерство юстиції значно 
розширило перелік інформації ЄДР, що оприлюднюється у 
формі відкритих даних, зокрема у серпні 2019 внесло зміни до 
власного наказу від 28.03.2016 № 897/5 «Про затвердження 
Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих 
даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України», 
якими розширило перелік елементів реєстру, котрі мають бути 
оприлюднені. 

Для цілей дослідження значущими є ті елементи у записах, що 
містять інформацію про:

• стан суб’єкта господарської діяльності (зареєстровано, 
припинено, в стані припинення);

• прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

• основний вид діяльності.

Під час обробки записів реєстру та виокремлення відповідної 
інформації створювалися додаткові змінні, які було додано до набору 
даних, що досліджується, а саме:

• тип суб’єкта господарської діяльності (юридична або фізична особа);

• стать;

• код класифікатора об’єктів адміністративно-територіального 
устрою України (КОАТУУ), з метою забезпечення можливості 
досліджувати розподіл суб’єктів господарської діяльності (СГД) за 
регіонами, а також між районами, містами, селищами та селами, 
і відповідно за типами населених пунктів (місто/село). Для цього 
з адреси реєстрації СГД (за умови її наявності) виокремлювались 
область, район та населений пункт. Змінну також додано до 
даних попереднього дослідження;

• тип  населеного пункту — міський (місто або селище міського 
типу) або сільський (усі інші типи населених пунктів) визначений 
на основі коду КОАТУУ;

• кількість населення у містах та селищах міського типу;

• клас населеного пункту відповідно до кількості населення в 
ньому (A — до 15 тисяч осіб, B — від 15 до 70 тисяч осіб, C — від 

Методологія дослідження
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70 до 250 тисяч осіб, D — від 250 до 900 тисяч осіб, E — 900 і 
більше);

• рік — для відокремлення даних за 2017 і 2020 роки між собою 
(змінну також додано до даних попереднього дослідження).

Із підготовлених таким чином даних видалено:

• усі записи щодо суб’єктів господарської діяльності, які мали стан, 
відмінний від «зареєстровано» (видалено 3 358 186 записів про 
фізичних осіб — підприємців та 549 725 записів про юридичних осіб);

• записи, що очевидно не є справжніми записами про СГД 
(наприклад ті, що містили інформацію виду ПППРОР [Ім’я та по-
батькові] або НЕАПОРМРОМОРТМРО РШШЩГОШЩ) — 7 записів;

• записи, які містили інформацію про помилковий основний вид 
діяльності (відсутній у довідниках КВЕД за 2005 та 2010 роки, а 
також у перехідних таблицях між ними), як такі, що не можуть 
повноцінно використовуватися для цілей дослідження, — 1 312 
записів (0,04% загальної кількості записів, де СГД мають стан 
«зареєстровано»).

Після проведення очистки для аналізу залишилося 3 182 710 записів. 
Порівняно з масивом даних за 2017 рік кількість записів збільшилася 
на 579 982 записи, або на 22,3% (у тому числі щодо юридичних 
осіб — на 326 760 записів, або на 19,8%, та щодо фізичних осіб — 
підприємців — на 253 222 записи, або на 26,5%).

Обмеження методології
Незважаючи на вдосконалення методів обробки та аналізу 
інформації, істотне збільшення обсягів доступних для аналізу 
даних та розвиток сфери відкритих даних в Україні, представлена 
методологія все ж має певні обмеження, прямо пов’язані з повнотою 
та якістю даних, а саме:

1) неможливість встановити основний вид економічної діяльності 
(ВЕД) усіх без винятку суб’єктів господарської діяльності, оскільки він 
неправильно зазначений (відсутній у довідниках) або ж відсутній 
взагалі;

2) неможливість в окремих випадках точно встановити місце 
реєстрації суб’єктів господарської діяльності, оскільки в реєстрі 
адреса може бути відсутня, неповна, або записана з орфографічними 
помилками;

3) відсутність в оприлюднених записах реєстру для фізичних осіб — 
підприємців даних про стан суб’єкта;

4) через відсутність в реєстрі інформації про стать керівника, 
визначити стать загальноприйнятим методом — виходячи з імені 
або по-батькові не завжди є можливим, головним чином — для 
китайських, в’єтнамських, а також частини арабських та інших імен/
прізвищ (наприклад ДІНЬ ТХІ МАЙ ЛАН, ЦЕНДЖАВ ДУЛАМСУРЕН, 
ОКОЛІЄ ЕМЕКА КІНГСЛІ, ЧУКВУДОРО МАКСВЕЛ УЗОМА, ШІ ЛЕЙ 
та ін.), як і у попередньому дослідженні. Проте слід зазначити, 
що завдяки сформованим довідникам кавказьких, арабських та 
західноєвропейських імен, а також довідникам Державного реєстру 
виборців можливість встановити стать значно зросла — частка 
осіб з невизначеною статтю у масиві даних за 2020 рік порівняно 
із попереднім зменшилася на 1,7 в.п. і становить 0,9% загальної 
кількості).
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Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні: 2017-2020

У наборі даних 2020 року наявні записи про 3 153 951 керівника 
юридичних осіб та ФОП, для яких вдалося визначити стать.

Загалом, кількість жінок у масиві складає 1 276 788 осіб, чоловіків — 
1 877 163 осіб.

Порівняно із дослідженням 2017 р., кількість активних ФОП та 
юросіб у реєстрі суттєво зросла. Так, кількість аналізованих записів із 
ЄДР збільшилася за три роки більш ніж на 600 тисяч осіб.

Діаграма 1 Частки чоловіків і жінок серед керівників юросіб та ФОПів, Україна, 2020

Жінки та чоловіки серед керівників юросіб 
та фізичних осіб — підприємців 

40,48%

59,52%
чоловіки

жінки

При цьому співвідношення чоловіків та жінок залишилося 
практично таким самим, як і три роки тому: 60/40.

Практично не змінився гендерний розподіл для керівників 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
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Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні: 2017-2020

Отже, частка жінок в обох випадках зросла з 2017 по 2020 р. 
приблизно на 0,5 в.п.

Діаграма нижче показує, як змінилася структура масиву даних — 
досліджуваної частини ЄДР.

Кількість жінок серед керівників юросіб та ФОПів за три роки зросла 
більше, ніж відповідна кількість чоловіків.

363 969

276 305

912 819

740 485

831 294

653 458

1 045 869

864 777

2020

2017

жінки юрособи

+ 87 664
+ 31,73%

жінки ФОП

+ 172 334
+ 27,21%

чоловіки юрособи

+ 172 334
+ 27,21%

чоловіки ФОП

+ 181 092
+ 20,94%

2 535 025

3 153 951

2017  2020 2017  2020 2017  2020 2017  2020

Діаграма 3 Порівняння кількості чоловіків і жінок серед керівників юросіб та ФОП 
у досліджуваних масивах оброблених даних ЄДР, 2017, 2020 і зміни за 
період, осіб, % 

Юридичні особи Фізичні особи-підприємці

Діаграма 2 Частки чоловіків і жінок серед керівників юросіб та ФОП, Україна, 2020

30,45%

69,55%

46,60%

53,40%
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Регіональний вимір

Київ
34,33%
жінок Київська

область
39,09%

42,35% 42,33%

39,37%
42,35%

44,75%

44,56%
42,35%

41,18%

41,01%

40,38%

41,90%

43.31% 43,16%

44,35%

44,06%

41,85%

40,41%

44,73%

41,80%
42,78%

39,33%
39,16%

41.52%

40,33%
41,17%

Частка жінок серед керівників юросіб та ФОПів за областями 
(регіонами) України коливається від 34,33% (у м. Києві) до 44,75% 
у Луганській області. Окремо також варто відзначити Донецьку 
область (44,56% жінок) та Хмельницьку область (44,73% жінок).

У зв’язку з наявністю зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності 
на окупованих Російською Федерацією територіях (Автономна 
Республіка Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей) 
слід пам’ятати, що адреса реєстрації, зазначена у ЄДР, не є ані 
фактичним місцезнаходженням, ані адресою здійснення фінансово-
господарської діяльності. Для фізичних осіб у ЄДР зазначена адреса 
реєстрації фізичної особи, для юридичних — юридична адреса, яка 
може відрізнятися від адреси потужностей виробництва.

До того ж, за 7 років, що минули з початку збройної агресії 
Російської Федерації проти України, певна частина СГД так і не 
здійснила перереєстрацію у відповідних державних органах, а так і 
залишилася зареєстрованою у Макіївці, Горлівці та інших населених 
пунктах окупованої території, і при цьому державна реєстрація таких 
СГД не була припинена.

Для юридичних осіб регіональний розподіл за часткою жінок-
керівниць дещо відрізняється від загального. Так, перше місце за 
часткою жінок-керівниць посідає Донецька область. На останніх 
місцях — м. Київ та Київська область.

Жінок-підприємниць найбільше в Луганській, Хмельницькій та 
Донецькій областях.

Діаграма 4 Частка жінок серед керівників юросіб та ФОП, за регіонами України, 2020
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Діаграма 5 Частка жінок серед керівників юросіб, за регіонами України, 2020

Київ
28,10%
жінок

Київська
область
27,58%

32,17% 31,23%

31,63%
31,47% 30,78%

30,52%
31,39%

33,03%

35,97%

30,45%31,92%

33,06%

32,65%

30,70%

31,58%

31,46%

32,82 %
30,67 %

31,98%

29,15% 30,82%
30,01%

29,82%

29,37%
30,39%

Київ
42,99%
жінок Київська

область
46,44%

47,49 % 47,77%

44,92%

48,10% 42,99%

48,11%
46,92%

49,49%

48,95%

47,82%48,76%

49,00%

48.52%

49,65%

49,38%

44,43%

46,27%
47,54%48,34%

44,88%
50,68%44,05%

45,61%

45,72%
46,11%

Діаграма 6 Частка жінок серед ФОП, за регіонами України, 2020
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Особливості м. Києва

47,06%

31,26%

52,94%

68,74%

ФОПи

Юрособи

жінки чоловіки

42,99%

28,10%

57,01%

71,90%

ФОПи

Юрособи

Україна
без Києва

Київ

Діаграма 8 Порівняння часток чоловіків і жінок (керівники юросіб та ФОП) для м. 
Києва та решти регіонів України (окремо), 2020

Столиця особливо виділяється на фоні решти регіонів України. 

По-перше, у Києві зареєстровано 17% усіх юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців України.

По-друге, гендерний дисбаланс серед керівників та підприємців у 
столиці набагато сильніше виражений, ніж у середньому по країні

Київ також перебуває у десятці районів і міст з найнижчою часткою 
жінок серед керівників та ФОПів.

Діаграма 7 Частки юросіб та ФОП, зареєстрованих у м. Києві та на решті території 
України, 2020

17%

83%

Київ

Решта України
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Місто, село, та розмір населених пунктів

Якщо розглядати розподіл за статтю керівників юросіб та ФОП 
для міських та сільських поселень, то частка жінок для обох типів 
збігається до однієї десятої відсоткового пункта.

Але при цьому виявляються суттєві відмінності поміж містами та 
селищами міського типу різного розміру.

Так, частка жінок серед керівників юросіб та ФОПів є меншою у 
більших містах та селищах міського типу, і більшою — у менших. 
Найбільша частка жінок — у містах та смт з чисельністю населення 
15-70 тис. осіб. Серед ФОПів у таких містах і селищах частка жінок 
навіть перевищує 50%.

36,53%

40,45%

42,20%

45,88%

44,14%

63,47%

59,55%

57,80%

54,12%

55,86%

> 900 тис

250-900 тис

70-250 тис

15-70 тис

до 15 тис. населення

40,34%

40,51%

59,66%

59,49%

село

місто

жінки чоловіки

Діаграма 9 Частки чоловіків і жінок серед керівників юросіб та ФОП за типом та 
розміром населеного пункту, Україна, 2020

> 900 тис

250-900 тис

70-250 тис

15-70 тис

до 15 тис. населення
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33,20%

29,96%

66,80%

70,04%

28,66%
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30,00%
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71,34%

70,93%

70,00%

66,64%

65,29%

> 900 тис

250-900 тис

70-250 тис

15-70 тис

до 15 тис. населення

село

місто

43,97%

46,88%

48,10%

50,73%

48,35%

56,03%

53,12%

51,90%

49,27%

51,65%

47,06% 52,94%

44,31% 55,69%

Юридичні особи Фізичні особи —підприємці

Діаграма 10 Частки чоловіків і жінок серед керівників юросіб та ФОПів (окремо) за 
типом та розміром населеного пункту, Україна, 2020
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Райони та міста обласного значення

< 39,4% жінок

39,4 - 41,4%

41,4 - 43,0%

43,0 - 44,5%

44,5 - 46,7%

> 46,7% жінок

Діаграма 11 Гендерний розподіл серед керівників юросіб та ФОПів за районами та 
містами обласного значення, Україна, 2020

Діаграма 12 Кількість районів та міст обласного значення з певною часткою жінок 
серед керівників юросіб та ФОПів
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Регіональні особливості досить різко виявляються у розрізі районів 
та міст обласного значення України. Найбільше в Україні районів, де 
частка жінок на керівних посадах варіюється в межах 39-47%. Але є й 
райони, де частка жінок може бути менша за 35%, або сягати понад 
53%.

< 29,7% жінок

29,7 - 32,2%

32,2 - 34,4%

34,4 - 36,7%

36,7 - 39,8%

> 39,8% жінок

< 43,6% жінок

43,6 - 45,3%

45,3 - 47,2%

47,2 - 48,8%

48,8 - 51,5%

> 51,5% жінок

Юридичні особи Фізичні особи — підприємці

Діаграма 13 Гендерний розподіл за районами та містами обласного значення 
керівників юросіб та ФОП (окремо), Україна, 2020

Райони та міста обласного значення з найбільшою часткою жінок 

Область / регіон Район / місто обласного 
значення Жінки % Чоловіки % Разом юросіб і 

ФОП

Донецька Вугледар 541 60,51% 353 39,49% 894

Донецька Новогродівка 382 59,41% 261 40,59% 643

Донецька Мирноград 1245 57,35% 926 42,65% 2171

Луганська Ровеньки 1554 56,57% 1193 43,43% 2747

Луганська Голубівка 505 56,42% 390 43,58% 895

Дніпропетровська Тернівка 487 55,85% 385 44,15% 872

Луганська Сорокине 2241 55,79% 1776 44,21% 4017

Донецька Селидове 1326 55,76% 1052 44,24% 2378

Дніпропетровська Першотравенськ 649 55,52% 520 44,48% 1169

Донецька Торецьк 1227 55,40% 988 44,60% 2215

Райони та міста обласного значення з найменшою часткою жінок 

Область / регіон Район / місто обласного 
значення Жінки % Чоловіки % Разом юросіб і 

ФОП

Кіровоградська Світловодський район 170 31,54% 369 68,46% 539

Івано-Франківська Рогатинський район 639 34,04% 1238 65,96% 1877

м. Київ 181027 34,33% 346363 65,67% 527390

Тернопільська Зборівський район 512 34,76% 961 65,24% 1473

Київська Згурівський район 329 34,81% 616 65,19% 945

Вінницька Козятинський район 564 35,01% 1047 64,99% 1611

Київська Бориспільський район 1657 35,37% 3028 64,63% 4685

Харківська Первомайський район 175 35,43% 319 64,57% 494

Дніпропетровська Юр'ївський район 163 35,59% 295 64,41% 458

Київська Броварський район 1771 35,78% 3179 64,22% 4950
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Динаміка за районами, 2017-2020

% чоловіків зріс на > 2,5 в.п

% чоловіків зріс на 0 - 2,5 в.п

% жінок зріс на 0 - 2,5 в.п

% жінок зріс на > 2,5 в.п

Діаграма 14 Зміна співвідношення жінок і чоловіків серед керівників юросіб та ФОПів, 
за районами та містами обласного значення, 2017-2020 рр., в.п. 

Райони та міста обласного значення, де найбільше зросла частка жінок

Райони та міста обласного значення, де найбільше зменшилася частка жінок

Область / регіон Район / місто обласного 
значення

Разом юросіб 
і ФОП 2017

% жінок 
2017

Разом юросіб 
і ФОП 2020

% жінок 
2020 Зміна, в.п.

Кіровоградська Вільшанський район 116 31,03% 538 44,42% 13,39%

Рівненська Зарічненський район 174 38,51% 980 50,51% 12,00%

Херсонська Іванівський район 442 36,65% 701 47,50% 10,85%

Луганська Троїцький район 126 38,89% 690 49,57% 10,68%

Сумська Охтирський район 501 37,13% 720 45,97% 8,85%

Харківська Первомайський 2989 43,09% 1258 50,72% 7,62%

Одеська Балтський район 178 35,96% 780 42,56% 6,61%

Рівненська Володимирецький район 797 43,16% 1603 49,41% 6,25%

Харківська Шевченківський район 238 38,66% 802 44,89% 6,23%

Запорізька Михайлівський район 340 34,41% 959 40,56% 6,15%

Область / регіон Район / місто обласного 
значення

Разом юросіб 
і ФОП 2017

% жінок 
2017

Разом юросіб 
і ФОП 2020

% жінок 
2020 Зміна, в.п.

Миколаївська Первомайський район 74 48,65% 1165 40,86% -7,79%

Дніпропетровська Софіївський район 910 47,69% 1050 41,33% -6,36%

Закарпатська Чоп 529 45,56% 543 40,33% -5,23%

Донецька Покровський район 1382 48,05% 902 42,90% -5,14%

Вінницька Погребищенський район 874 42,45% 1396 37,68% -4,77%

Одеська Любашівський район 923 43,55% 1215 38,85% -4,71%

Вінницька Чечельницький район 717 44,21% 863 39,86% -4,35%

Запорізька Великобілозерський район 268 44,40% 294 40,14% -4,27%

Одеська Окнянський район 566 46,64% 797 42,66% -3,98%

Волинська Володимир-Волинський район 1002 50,10% 897 46,15% -3,95%
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Загалом, частка жінок серед керівників підприємств чи ФОПів 
змінилася за останні три роки доволі несуттєво для району чи міста 
обласного значення, буквально у межах відсоткових пунктів (або 
навіть частки відсоткового пункта).

Найбільше зростання частки жінок (тобто, не абсолютних, а 
відносних значень) відбулось у районах з дуже малою кількістю 
суб’єктів господарської діяльності.

При цьому, у м. Первомайському Харківської області зростання 
частки жінок відбулося на тлі загального падіння кількості юросіб та 
ФОПів більш ніж удвічі.

Водночас у більшій кількості районів частка жінок серед керівників 
юридичних осіб зросла суттєвіше, аніж серед фізичних осіб — 
підприємців.

% чоловіків зріс на > 2,5 в.п

% чоловіків зріс на 0 - 2,5 в.п

% жінок зріс на 0 - 2,5 в.п

% жінок зріс на > 2,5 в.п

Діаграма 15 Зміна співвідношення чоловіків і жінок серед керівників юросіб за 
районами та містами обласного значення, 2017-2020

% чоловіків зріс на > 2,5 в.п

% чоловіків зріс на 0 - 2,5 в.п

% жінок зріс на 0 - 2,5 в.п

% жінок зріс на > 2,5 в.п

Діаграма 16 Зміна співвідношення жінок і чоловіків серед ФОП за районами та 
містами обласного значення, 2017–2020
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Галузі економіки — секції КВЕД
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N. Діяльність у сфері адміністративного та... 
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K. Фінансова та страхова діяльність

J. Інформація та телекомунікації

I. Тимчасове розміщування й організація... 

H. Транспорт, складське господарство, поштова... 

G. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт... 

F. Будівництво

E. Водопостачання; каналізація, поводження з... 

D. Постачання електроенергії, газу, пари та... 

C. Переробна промисловість

B. Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

A. Сільське господарство, лісове господарство та... 

Діаграма 17 Кількість чоловіків і жінок серед керівників юросіб та ФОПів за секціями 
КВЕД, 2020

Для близько 64 тисяч (63 950) юридичних осіб та фізичних осіб — 
підприємців у реєстрі ЄДР не було вказано основний вид діяльності 
за КВЕД. Тому ці одиниці (близько 2% активних юросіб та ФОП) 
виключено з подальшого аналізу часток жінок і чоловіків за видами 
економічної діяльності.

Чоловіки переважають на керівних посадах і серед ФОП у більшості 
галузей економіки, які в рамках дослідження представлені секціями 
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД). 

Жінки переважають у секціях «Тимчасове розміщування», «Державне 
управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування», 
«Охорона здоров’я» й абсолютно переважають у секціях «Діяльність 
домашніх господарств» і «Освіта».

Співвідношення чоловіків і жінок наближене до паритету (частка 
жінок перевищує 45%) у секціях «Оптова та роздрібна торгівля…», 
«Операції з нерухомим майном», «Мистецтво, спорт, розваги і 
відпочинок» та «Надання інших видів послуг».
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Діаграма 18 Кількість чоловіків і жінок серед керівників юросіб та ФОПів (окремо) за 
секціями КВЕД, 2020

Переважна або близька до паритету частка жінок-керівниць у 
певних секціях КВЕД формується значною мірою за рахунок ФОП: 
є 9 секцій, де жінки становлять понад 50% підприємців. Водночас 
серед юросіб секцій із перевагою жінок-керівниць лише дві: 
«Освіта» та «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 
страхування».

Перелік секцій, де чоловіки-керівники мають абсолютну перевагу, 
є спільним для юросіб та ФОП. Зокрема, серед секцій із найвищою 
часткою чоловіків — «Будівництво» та «Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів».
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47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими …

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

68.20 Надання в оренду й експлуатацію  власного чи …

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

62.01 Комп'ютерне програмування

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах …
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чоловіки ФОП
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Види діяльності — класи КВЕД

Діаграма 19 Гендерний розподіл серед керівників юросіб та ФОПів для 15 найбільш 
поширених класів КВЕД, 2020

Найпоширенішими серед 615 видів економічної діяльності (класів 
КВЕД) є як ті, де переважають чоловіки-керівники («Комп’ютерне 
програмування», «Неспеціалізована оптова торгівля», «Діяльність 
інших громадських організацій», «Вантажний автомобільний 
транспорт», «Вирощування зернових..»),  так і ті, де більшість 
становлять жінки (окремі види роздрібної торгівлі та «Надання 
послуг перукарнями та салонами краси»). 

При цьому, у класах,  де переважають жінки, їхня частка складається 
у абсолютній більшості з фізичних осіб — підприємців. Натомість, у 
класах з найвищою часткою чоловіків, значна або навіть переважна 
частка цих чоловіків є керівниками юридичних осіб (окрім 
«Комп’ютерного програмування», де частка юросіб є порівняно 
невеликою).
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46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
94.99 Діяльність інших громадських організацій

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур

81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного
чи орендованого нерухомого майна 

84.11 Державне управління загального характеру

94.20 Діяльність професійних спілок

94.91 Діяльність релігійних організацій

69.10 Діяльність у сфері права

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

88.99 Надання іншої соціальної допомоги без 
забезпечення проживання, н.в.і.у. 

85.31 Загальна середня освіта

85.10 Дошкільна освіта

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 
магазинах переважно продуктами... 

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг 
мобільного харчування

79.11 Діяльність туристичних агентств

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку… 

91.01 Функціювання бібліотек і архівів

85.20 Початкова освіта

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси

Діаграма 20 Порівняння частки жінок серед керівників юросіб та кількості юросіб для 
кожного класу КВЕД
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62.01 Комп'ютерне програмування

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах
переважно продуктами…

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих
магазинах

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними
виробами, одягом і взуттям

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими
продуктами, напоями...

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 
харчування

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 
засобів

47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

62.02 Консультування з питань інформатизації

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах...

49.32 Надання послуг таксі

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису)... 

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 
консультування з питань оподаткування

88.91 Денний догляд за дітьми

88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення
проживання для осіб похилого віку та інвалідів

Діаграма 21 Порівняння частки жінок серед ФОПів та кількості ФОПів для кожного 
класу КВЕД
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Комп’ютерне програмування

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг... 

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках... 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію  власного чи ...

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси

62.01 Комп'ютерне програмування

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках ... 

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в ...

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих ...

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими ...

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг ...

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

68.20 Надання в оренду й експлуатацію  власного чи ...

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках ...

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках ...

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в ... 

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими ...

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих ... 

62.01 Комп'ютерне програмування

2017 2020

У 2020 році найпоширенішим основним класом КВЕД для фізичних 
осіб — підприємців став 62.01 «Комп’ютерне програмування», 
кількість ФОП за ним зросла майже вдвічі — від 64 776 до 128 
173. Для цього класу характерне абсолютне переважання ФОП, 
на які припадає понад 94% загальної чисельності суб’єктів, та їх 
концентрація у великих містах.

Три роки тому цей вид економічної діяльності серед ФОП був лише 
п’ятим за популярністю. Водночас найпопулярніший у 2017 р. 
основний ВЕД серед фізичних осіб — підприємців 47.89 «Роздрібна 
торгівля з лотків і на ринках іншими товарами» у 2020 році 
опустився на третє місце.

При цьому гендерна структура за класом 62.01 «Комп’ютерне 
програмування» характеризується порівняно низькою 
представленістю жінок (мінімальною серед 10 найпоширеніших 
видів діяльності за КВЕД), яка у 2020 році становила 22% (втім це на 
3 в. п. більше, ніж у 2017 році).

Діаграма 22 Динаміка найбільш поширених класів КВЕД для фізичних осіб- 
підприємців, 2017-2020

Найвища частка жінок спостерігається у великих містах (де цей вид 
діяльності більш поширений), тоді як на територіях, де він мало 
поширений, серед керівників юросіб та ФОП переважають чоловіки.

За 2017–2020 роки кількість суб’єктів із цим класом зросла майже 
вдвічі, причому частка жінок серед керівників юросіб і ФОП зростала 
прискореними темпами — 125% зростання проти 86% відповідно 
для чоловіків.

Зростання у два та більше рази спостерігається в усіх розвинутих 
регіонах. Лідером зростання є м. Київ, де кількість ФОП з ВЕД 62.01 
збільшилась удвічі — з 14,5 тисяч до 29,7 тисяч.

До першої п’ятірки регіонів потрапили Харківська (9,2 тис. суб’єктів 
господарської діяльності, приріст 85,8%), Львівська (7,7 тис., 102%), 
Дніпропетровська (4,8 тис., 93,5%), Київська (3,6 тис., 142,3%), 
Одеська (3,0 тис., 114,6%).
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19 751

31 773

28 557

52 056

12 706

59 318

50 168

67 552

73 824

16 401

35 450

19 367

24 992

52 070

18 640

33 270

41 580

63 657

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг... 

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках... 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію  власного чи ...

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси

62.01 Комп'ютерне програмування

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках ... 

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в ...

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих ...

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими ...

Жінки

Чоловіки

27 020

32 372

42 702

55 755

75 106

59 818

56 960

80 847

29 073

22 494

52 964

27 960

30 612

38 524

47 945

46 075

99 100

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг ...

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

68.20 Надання в оренду й експлуатацію  власного чи ...

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках ...

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках ...

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в ... 

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими ...

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих ... 

62.01 Комп'ютерне програмування

Жінки

Чоловіки

17 697

Діаграма 23 Найбільш поширені класи КВЕД для фізичних осіб — підприємців, 2017

Діаграма 24 Найбільш поширені класи КВЕД для фізичних осіб — підприємців, 2020

Зростання частки жінок серед ФОП із основним класом за КВЕД 
62.01 у цих регіонах навіть перевищує середньоукраїнський рівень. 
Так, у м. Києві та Львівській області частка жінок зросла на 3,9 в. п., у 
Київській та Одеській областях — на 3,2 в. п. та 3,6 в. п. відповідно.

У Дніпропетровській області спостерігається незначне зростання — 
тут частка жінок-підприємниць із цим видом діяльності збільшилася 
на 1,91 в. п.

Водночас кількість активних підприємців з класом за КВЕД 47.89 
«Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами» 
зменшилася з понад 137 тисяч до майже 105 тисяч, при цьому 
частка жінок не змінилася.

Клас за КВЕД «62.01 Комп’ютерне програмування» характеризується 
дуже високими темпами приросту кількості суб’єктів. Ураховуючи 
тренд попередніх років, можна очікувати, що найближчим часом він 
стане найпоширенішим видом діяльності не тільки серед ФОП, як 
зараз, а і загалом.
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Освіта

85.10 Дошкільна освіта

85.20 Початкова освіта

85.31 Загальна середня освіта

85.32 Професійно-технічна освіта

85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого
професійно-технічного навчального закладу

85.42 Вища освіта

85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку

85.52 Освіта у сфері культури

85.53 Діяльність шкіл підготовки
водіїв транспортних засобів

85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти

Освіта,
керівники

юридичних
осіб

Жінки

Чоловіки

Освіта є єдиною галуззю, де переважна більшість серед керівників 
юридичних осіб —жінки. Водночас гендерний розподіл за окремими 
видами освіти значною мірою відрізняється залежно від віку учнів. 

Так, у дошкільній освіті — 98% жінок-керівниць, у початковій — 
88%, у загальній середній — 70%. Водночас у закладах освіти, 
орієнтованих на доросліших учнів, переважають чоловіки-
керівники: частка жінок складає 33% для професійно-технічної 
освіти, 29% — для вищої. Однак слід зазначити, що в окремих 
спеціалізованих видах освіти («Освіта у сфері культури», «Інші види 
освіти., н.в.і.у») жінки-керівниці також складають більшість. 

Географічний аналіз частки жінок в освітній сфері виявив цікаву 
закономірність у класі КВЕД «Загальна середня освіта», яка відтворює 
вже дещо стереотипний поділ України. Так, на півдні та сході країни 
помітно вища частка жінок — директорок загальноосвітніх шкіл.

Діаграма 25 Частки чоловіків і жінок серед керівників юросіб у сфері освіти, за 
класами КВЕД, 2020
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Освіта,
фізичні особи

підприємці

85.10 Дошкільна освіта

85.20 Початкова освіта
85.31 Загальна середня освіта

85.32 Професійно-технічна освіта

85.41 Професійно-технічна освіта на рівні
вищого професійно-технічного

навчального закладу

85.42 Вища освіта

85.51 Освіта у сфері
спорту та відпочинку

85.52 Освіта у сфері культури

85.53 Діяльність шкіл підготовки
водіїв транспортних засобів

85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

85.60 Допоміжна діяльність
у сфері освіти

Жінки

Чоловіки

Діаграма 26 Частки чоловіків і жінок серед фізичних осіб — підприємців у сфері освіти, 
за класами КВЕД, 2020

< 52,2% жінок

52,2 - 60.6%

60,6 - 67.9%

67,9 - 76,2%

76,2 - 83,9%

> 83,9% жінок

Діаграма 27 Гендерний розподіл керівників юросіб та ФОП за класом КВЕД 85.31 
«Загальна середня освіта» за районами та містами обласного значення, 
2020
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Роздрібна торгівля

Інші галузі

A Сільське господарство, лісове
господарство та рибне господарство

C Переробна промисловість

F Будівництво

G Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

H Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність

I Тимчасове розміщування й 
організація харчування

J Інформація та телекомунікації

L Операції з нерухомим майном

M Професійна, наукова та технічна
діяльність

N Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

P Освіта

Q Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

S Надання інших видів послуг

Жінки
1,25 млн

Чоловіки
1,84 млн

Юридичні особи
1,195 млн

чоловків:
831 тис

Фізичні особи
підприємці

1,89 млн

чоловіків:
1 млн 8 тис.

жінок:
887 тис.

жінок:
364 тис.

жінок ФОП:
485,5 тис.

чоловіків ФОП:
420 тис.

Діаграма 28 Частка чоловіків та жінок серед керівників юросіб та ФОПів за секціями 
КВЕД, 2020

Серед усіх чоловіків — керівників юридичних осіб та підприємців 
у ЄДР значна частина (44%) є керівниками юридичних осіб, тоді як 
переважна більшість жінок у реєстрі (71%) — це фізичні особи — 
підприємниці.

Секція «Оптова та роздрібна торгівля» є найбільшою у реєстрі 
загалом. Серед приватних підприємців вона ще поширеніша як 
основний вид діяльності:  в усьому реєстрі до неї належить 38% 
суб’єктів, а серед ФОП — 46%. 

Ця секція найбільше впливає на формування загального гендерного 
балансу ЄДР, оскільки за найбільшої абсолютної кількості чоловіків і 
жінок їх співвідношення тут є близьким до паритету (53% проти 47%). 
При цьому в решті секцій середня частка жінок складає 37%.  

Отже, саме завдяки жінкам-підприємницям, зокрема тим, які 
працюють у найбільшій секції КВЕД — G «Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів», загальне 
співвідношення чоловіків і жінок у реєстрі наближається до 
збалансованого (становить близько 60%/40%). 

Оптова та роздрібна торгівля є основним видом діяльності для 46% 
приватних підприємців України.
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Роздрібна торгівля в 
неспеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля з лотків
і на ринках

Роздрібна торгівля інформаційним і
комунікаційним устаткованням у
спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іншими
товарами в спеціалізованих
магазинах

Роздрібна торгівля іншими товарами
господарського призначення в
спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля поза магазинами

Роздрібна торгівля продуктами 
харчування, напоями та тютюновими
виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля товарами культурного
призначення та товарами для відпочинку 
в спеціалізованих магазинах

Оптова та роздрібна торгівля
автотранспортними засобами

та мотоциклами, їх ремонт

Оптова торгівля
крім торгівлі автотранспортними

засобами та мотоциклами

Роздрібна торгівля
крім торгівлі автотранспортними

засобами та мотоциклами

жінок:
428,4 тис.

Секція G
Оптова та
роздрібна

торгівля;
ремонт

автотранспортних
засобів і мотоциклів

Фізичні
особи-

підприємці

Жінки
485,5 тис.

Чоловіки
420 тис.

Розділи КВЕД Групи  КВЕД

чоловіків:
289,3 тис.

155,4 тис.

96,3 тис.

140,7 тис.

84,6 тис.

60,1 тис.
30,2 тис.

Діаграма 29 Співвідношення чоловіків та жінок серед фізичних осіб підприємців для 
секції КВЕД «G Оптова та роздрібна торгівля...» за розділами та групами в 
межах розділу «Роздрібна торгівля...» цієї секції, 2020, тис. осіб

Клас КВЕД жінки чоловіки загалом
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами… 80 847 46 075 126 922
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 56 960 47 945 104 905
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 59 818 38 524 98 342
47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом… 55 755 17 697 73 452
47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями… 42 702 30 612 73 314
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 23 803 8 395 32 198
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення… 10 864 13 588 24 452
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 7 823 10 683 18 506
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами… 5 901 10 465 16 366
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих… 8 033 7 171 15 204

Діаграма 30 Класи КВЕД у розділі «Роздрібна торгівля...» з найбільшою кількістю 
фізичних осіб — підприємців, з розподілом за статтю

При цьому важливо розуміти, що «Оптова та роздрібна торгівля» 
для ФОП — це переважно роздрібна торгівля (у першу чергу — з 
лотків і на ринках та у неспеціалізованих магазинах) і в ній суттєво 
переважають жінки. 

Водночас в оптовій торгівлі частка чоловіків є вищою, а у торгівлі 
автотранспортними засобами чоловіки мають абсолютну перевагу.

Представлені нижче 10 класів КВЕД охоплюють 81,3% усіх ФОП, чий 
основний вид діяльності належить до розділу 47 «Роздрібна торгівля, 
крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами».
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Роздрібна торгівля в регіонах
Роздрібна торгівля, як найпоширеніша сфера серед фізичних 
осіб — підприємців, у якій при цьому переважають жінки, також 
має свої регіональні особливості. Представлені нижче картограми 
демонструють поширеність в Україні семи класів КВЕД, що 
входять до розділу 47 «Роздрібна торгівля...» по Україні. Ці класи є 
найпоширенішими у розділі, й охоплюють у ньому майже 75% ФОП.

Так, географічний розподіл ФОПів, зареєстрованих з основним 
класом КВЕД 47.82 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 
текстильними виробами, одягом і взуттям» яскраво демонструє 
центри такої торгівлі. Це насамперед м. Хмельницький, де 
розташовано один з найбільших в Україні та Східній Європі речових 
ринків, а також м. Харків (ринок «Барабашово»), м. Одеса (ринок 
«Сьомий кілометр»), м. Чернівці (Калинівський ринок).

Для класу 47.89 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими 
товарами» особливо виділяється, знову ж таки, м. Харків, а для класів 
47.71 («Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах») та 
47.91 (інтернет-магазини) лідером за кількістю ФОП є м. Київ.

Варто також відзначити відносно вищу частку жінок-підприємниць у 
менших містах і районах, аніж у великих містах.

Діаграма 31 Кількість ФОП із ВЕД 47.82 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 
текстильними виробами, одягом і взуттям» та частка жінок серед них за 
районами та містами обласного значення, 2020 

м. Хмельницький:
4 403 суб’єктів
жінок: 65,27 %

< 68,0% жінок

68,0 - 73,7%

73,7 - 77,1%

77,1 - 80,1%

80,1 - 84,1%

> 84,1% жінок

м. Чернівці:
1 654 суб’єктів
жінок: 68,74%

м. Харків:
2 704 суб’єктів
жінок: 63,5%

м. Одеса:
2 529 суб’єктів
жінок: 70,38%
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< 59,2% жінок

59,2 - 62,3%

62,3 - 64,9%

64,9 - 67,7%

67,7 - 71,6%

> 71,6% жінок

< 44,8% жінок

44,8 - 50,8%

50,8 - 55,0%

55,0 - 59,1%

59,1 - 63,8%

> 63,8% жінок

47.11 «Роздрібна торгівля в 
неспеціалізованих магазинах переважно 
продуктами харчування...»

47.89 «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 
іншими товарами»

47.19 «Інші види роздрібної торгівлі в 
неспеціалізованих магазинах»

47.81 «Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках харчовими продуктами, напоями та 
тютюновими виробами»

< 55,0% жінок

55,0 - 58,9%

58,9 - 61,5%

61,5 - 64,2%

64,2 - 69,0%

> 69,0% жінок

< 49,5% жінок

49,5 - 56,0%

56,0 - 59,6%

59,6 - 64,0%

64,0 - 69,9%

> 69,9% жінок

< 67,5% жінок

67,5 - 73,3%

73,3 - 76,7%

76,7 - 80,2%

80,2 - 84,8%

> 84,8% жінок

< 31,0% жінок

31,0 - 39,2%

39,2 - 43,8%

43,8 - 47,1%

47,1 - 55,2%

> 55,2% жінок

47.71 «Роздрібна торгівля одягом у 
спеціалізованих магазинах»

47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється 
фірмами поштового замовлення або через 
мережу Інтернет»

Діаграма 32 Кількість суб’єктів з класами КВЕД 47.11, 47.89, 47.19, 47.81, 47.71, 47.91, та 
частка жінок серед них за районами та містами обласного значення, 2020
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Релігійні організації

Рівненська обл.,
Рокитнівський р-н:
77 суб’єктів
(в т.ч. 1 жінка)

м. Київ:
920 суб’єктів
(в т.ч. 101 жінка)

м. Одеса:
242 суб’єкти
(в т.ч. 18 жінок)

< 2% жінок

2,0 - 3,9%

3,9 - 6,1%

6,1 - 8,8%

8,8 - 12,5%

> 12,5% жінок

Харківська обл.,
Золочівський р-н:
12 суб’єктів
(усі чоловіки)

Діаграма 33 Кількість суб’єктів з класом 94.91 «Діяльність релігійних організацій» та 
частка жінок серед них за районами та містами обласного значення, 2020

Дані Єдиного державного реєстру дають можливість виявляти цікаві 
та важливі регіональні особливості у різних сферах — і не лише суто 
економічної діяльності.

Так, аналіз географічних особливостей за класом КВЕД 94.91 
«Діяльність релігійних організацій» демонструє, наскільки 
сконцентровані релігійні організації на Західній Україні й у Галичині 
зокрема.

Цей вид діяльності є одним із найбільш «чоловічих» серед усіх: 
частка чоловіків серед керівників юросіб та ФОП становить 89,02%.

При цьому, у більшості районів Західної України, частка чоловіків 
серед керівників організацій з таким видом діяльності сягає 100% 
— очевидно, це відображає кількість церковних парафій та їх 
керівників, які традиційно є чоловіками.
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Інші галузеві та регіональні особливості

Розроблений у рамках цього дослідження інтерактивний інструмент 
дозволяє всім охочим аналізувати підготовлені дані у багатьох 
вимірах: окремо за областями та районами (містами обласного 
значення), за типом суб’єкта (юридична особа, ФОП), за секціями, 
розділами, групам та класами КВЕД; а також  у вигляді фонової 
картограми, бульбашкової картограми (bubble map), та ін.

Часом такий аналіз дає розуміння не стільки гендерного балансу 
у тій чи іншій галузі або на тій чи іншій територій, скільки 
регіональних особливостей поширення суб’єктів із різними кодами 
КВЕД, вказаними як основні у реєстраційних даних в ЄДР.

Група КВЕД 03.1 «Рибальство» Група КВЕД 02.1 «Лісівництво та інша 
діяльність у лісовому господарстві»

Клас КВЕД 01.11 «Вирощування зернових 
культур (крім рису), бобових культур і 
насіння...»

Клас КВЕД 55.20 «Діяльність засобів 
розміщування на період відпустки та іншого 
тимчасового проживання»

Діаграма 34 Кількість суб’єктів за групами КВЕД 03.01 і 02.01, класами КВЕД 01.11 і 55.20 
та частка жінок серед них за районами та містами обласного значення, 
2020
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Галузі і типи населених пунктів

Діаграма 35 Частка жінок серед керівників юросіб та ФОП за секціями КВЕД у розрізі 
типу (місто/село) та розміру населеного пункту, 2020

Існують певні тенденції у гендерному співвідношенні серед 
керівників юросіб та ФОП за типом населеного пункту (місто/село, 
категорія міста за чисельністю населення), де вони зареєстровані.

Якщо говорити про реєстр у цілому (юросіб та ФОП), то для багатьох 
галузей частка жінок-керівниць вища у менших містах та (для 
окремих галузей) — у селах. Це більш властиво для тих галузей, 
де гендерне співвідношення загалом збалансованіше. Зокрема, 
це спостерігається у галузях G «Оптова та роздрібна торгівля...», I 
«Тимчасове розміщування…», P «Освіта», S «Надання інших видів 
послуг». 

Втім є також галузі, що мають вищу частку жінок-керівниць у 
містах з чисельністю населення понад 70 тис. осіб. Зокрема, часто 
це ті секції КВЕД, де наразі переважають чоловіки, наприклад А 
«Сільське господарство…», F «Будівництво», H «Транспорт, складське 
господарство…». 

Для юридичних осіб, ця тенденція загалом зберігається. Для 
фізичних осіб — підприємців у галузях, де жінок загалом мало, їхня 
частка також більша саме у великих містах.

Однак для галузей, де серед підприємців багато жінок, не виявлено 
вираженого зв’язку з розміром населеного пункту: наприклад, у 
сферах освіти та фінансів жінок-керівниць більше у невеликих 
містах, а у сфері охорони здоров’я — у більших містах. 

Секція КВЕД Кількість 
суб'єктів

Міста 
до 70 тис.

Міста
70 тис.+

Села
Тренд:
більші міста vs
менші міста

Освіта 58337 73% 68%80% ↘
Тимчасове розміщування й організація харчування 92006 55% 51%54% ↘

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне… 36956 54% 39%59% ↘
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 29293 50% 42%58% ↘

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів… 1207917 54% 42%52% ↘
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 64060 52% 50%55% ↘

Надання інших видів послуг 291637 52% 50%41% ↘
Фінансова та страхова діяльність 19924 46% 35%43% ↘

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 132807 46% 44%38% ↘
Операції з нерухомим майном 136715 45% 45%41%

Професійна, наукова та технічна діяльність 180361 43% 42%42% ↘
Інформація та телекомунікації 252328 27% 28%27% ↗

Переробна промисловість 180791 24% 25%21% ↗
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 112817 19% 24%18% ↗

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10953 17% 20%26% ↗
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 6606 15% 18%14% ↗

Будівництво 119560 13% 16%12% ↗
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 151187 13% 19%11% ↗

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 4686 9% 15%11% ↗

—

Галузі, в яких
більше жінок

Галузі, в яких
більше чоловіків

Менше жінок
у більших

містах

Більше жінок
у більших

містах
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Діаграма 36 Частка жінок серед керівників юросіб за секціями КВЕД у розрізі типу 
(місто/село) та розміру населеного пункту, 2020 

Діаграма 37 Частка жінок серед ФОП за секціями КВЕД у розрізі типу (місто/село) та 
розміру населеного пункту, 2020

Секція КВЕД Кількість 
суб'єктів

Міста 
до 70 тис.

Міста
70 тис.+

Села
Тренд:
більші міста vs
менші міста

Освіта 14334 76% 72%71% ↘
Надання інших видів послуг 128646 74% 72%75% ↘

Тимчасове розміщування й організація харчування 72341 57% 54%56% ↘
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних… 905496 57% 52%54% ↘

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 31448 55% 61%60% ↗
Фінансова та страхова діяльність 8280 53% 49%46% ↘

Операції з нерухомим майном 70442 52% 55%49% ↗
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного… 41452 51% 54%45% ↗

Професійна, наукова та технічна діяльність 105997 47% 50%46% ↗
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 15992 44% 48%39% ↗

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне… 169 26% 42%15% ↗
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 166 17% 25%9% ↗

Інформація та телекомунікації 215220 27% 28%27% ↗
Переробна промисловість 98271 27% 29%22% ↗

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 148 23% 26%37% ↗
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 32485 21% 28%16% ↗

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 2931 19% 26%22% ↗
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська… 114436 12% 16%9% ↗

Будівництво 35724 11% 13%9% ↗

Галузі, в яких
більше жінок

Галузі, в яких
більше чоловіків

Менше жінок
у більших

містах

Більше жінок
у більших

містах

Секція КВЕД Кількість 
суб'єктів

Міста 
до 70 тис.

Міста
70 тис. +

Села

Освіта 44003 72% 65%81% ↘
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 13301 56% 32%69% ↘

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне… 36787 54% 39%59% ↘
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 32612 47% 41%48% ↘

Тимчасове розміщування й організація харчування 19665 43% 41%38% ↘
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного… 91355 44% 40%35% ↘

Операції з нерухомим майном 66273 39% 35%32% ↘
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних… 302421 27% 26%28% ↘

Фінансова та страхова діяльність 11644 31% 28%27% ↘
Професійна, наукова та технічна діяльність 74364 34% 31%27% ↘

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8022 15% 17%27% ↗
Інформація та телекомунікації 37108 32% 27%26% ↘

Надання інших видів послуг 162991 33% 32%21% ↘
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська… 36751 20% 24%21% ↗

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 80332 19% 22%19% ↗
Переробна промисловість 82520 20% 21%18% ↗

Будівництво 83836 15% 17%15% ↗
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 6458 14% 18%13% ↗

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 4520 9% 15%11% ↗

Тренд:
більші міста vs
менші міста

Галузі, в яких
більше жінок

Галузі, в яких
більше чоловіків

Менше жінок
у більших

містах

Більше жінок
у більших

містах
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Класи КВЕД і типи населених пунктів

Клас КВЕД Кількість 
суб'єктів

Міста 
до 70 тис.

Міста 
70 тис.+

Села
Тренд:
більші міста vs
менші міста

Надання послуг перукарнями та салонами краси 81075 96% 93%95% ↘
Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 32890 80% 71%75% ↘

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними… 73517 79% 75%71% ↘
Діяльність професійних спілок 26718 67% 57%71% ↘

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно… 139337 63% 57%66% ↘
 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 102617 62% 57%61% ↘

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами… 73645 62% 57%54% ↘
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 105136 58% 54%48% ↘

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 61899 56% 50%54% ↘
Державне управління загального характеру 29570 56% 47%60% ↘

Комплексне обслуговування об'єктів 58159 47% 44%34% ↘
Надання в оренду й експлуатацію... нерухомого майна 106478 46% 46%42%

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового… 26504 42% 44%42% ↗
Діяльність у сфері права 34983 37% 33%30% ↘

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 27905 37% 33%38% ↘
Консультування з питань інформатизації 32009 29% 30%32%

Неспеціалізована оптова торгівля 120407 28% 29%28% ↗
Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами… 32216 27% 25%27% ↘

Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. 87101 27% 29%34% ↗
Комп'ютерне програмування 136379 21% 23%21% ↗

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур… 70698 19% 21%18% ↗
Будівництво житлових і нежитлових будівель 55612 14% 17%13% ↗

Вантажний автомобільний транспорт 73264 12% 15%8% ↗
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 42748 9% 13%8% ↗

Діяльність релігійних організацій 25875 5% 9%3% ↗

Галузі, в яких
більше жінок

Галузі, в яких
більше чоловіків

Менше жінок
у більших

містах

Більше жінок
у більших

містах

—

—

Діаграма 38 Частка жінок серед керівників юросіб та ФОП за найбільш поширеними 
класами КВЕД у розрізі типу (місто/село) та розміру населеного пункту, 
2020

Для окремих видів діяльності (класів КВЕД) загалом більш поширена 
тенденція до вищої частки жінок серед керівників юросіб і ФОП у 
малих містах та (іноді) у селах. 

Втім для окремих видів діяльності (зокрема для тих, де чоловіки–
керівники загалом становлять переважну більшість) ситуація 
є протилежною: жінки частіше стають керівницями або 
підприємницями у цих галузях саме у більших містах. 

Це, наприклад, спостерігається для видів діяльності секції 
«Будівництво», групи 45.2 «Технічне обслуговування та ремонт 
автотранспортних засобів», класів «Вантажний автомобільний 
транспорт» і «Комп’ютерне програмування» та стосується 
насамперед фізичних осіб-підприємців. 
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Клас КВЕД
Кількість 
суб'єктів

Міста 
до 70 тис.

Міста
70 тис.+Села

Тренд:
більші міста vs
менші міста

Дошкільна освіта 13993 99% 97%98% ↘
Загальна середня освіта 15683 72% 75%68% ↗

Діяльність професійних спілок 26716 67% 57%71% ↘
Державне управління загального характеру 29566 56% 47%60% ↘

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно… 12415 50% 40%54% ↘
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 12385 48% 42%40% ↘

Комплексне обслуговування об'єктів 56170 47% 44%34% ↘
Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання… 17319 47% 39%41% ↘

Діяльність у сфері права 19474 42% 29%26% ↘
Надання в оренду й експлуатацію … нерухомого майна 46146 39% 36%33% ↘

Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. 87049 27% 29%34% ↗
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 13997 26% 27%29% ↗

Діяльність політичних організацій 12211 25% 21%22% ↘
Неспеціалізована оптова торгівля 94220 24% 28%23% ↗

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном… 16231 21% 23%21% ↗
Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами… 18665 20% 21%20% ↗

Вантажний автомобільний транспорт 14145 20% 22%21% ↗
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових… 58321 20% 21%19% ↗

Будівництво житлових і нежитлових будівель 48223 15% 17%15% ↗
Діяльність релігійних організацій 25833 5% 9%3% ↗

Галузі, в яких
більше жінок

Галузі, в яких
більше чоловіків

Менше жінок
у більших

містах

Більше жінок
у більших

містах

Діаграма 39 Частка жінок серед керівників юросіб за найбільш поширеними класами 
КВЕД у розрізі типу (місто/село) та розміру населеного пункту, 2020

Клас КВЕД
Кількість 
суб'єктів

Міста 
до 70 тис.

Міста
70 тис.+Села

Тренд:
більші міста vs
менші міста

Надання послуг перукарнями та салонами краси 79278 96% 94%95% ↘
Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 32198 80% 72%75% ↘

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними… 73452 79% 75%71% ↘
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно… 126922 64% 60%67% ↘

 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 98342 62% 59%61% ↘
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами… 73314 62% 58%54% ↘

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 104905 58% 54%49% ↘
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 49514 57% 53%56% ↘

Надання в оренду й експлуатацію… нерухомого майна 60332 52% 55%48% ↗
Консультування з питань комерційної діяльності й керування 15995 52% 50%49% ↘

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового… 24452 42% 45%42% ↗
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах… 22666 42% 41%44% ↘

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 18506 42% 43%40% ↗
Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними… 16366 37% 36%33% ↘

Неспеціалізована оптова торгівля 26187 35% 37%34% ↗
Діяльність у сфері права 15509 35% 38%31% ↗

Консультування з питань інформатизації 28788 30% 30%32% ↗
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних… 18905 28% 23%23% ↘

Комп'ютерне програмування 128173 21% 23%21% ↗
Вантажний автомобільний транспорт 59119 10% 13%8% ↗

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 35983 9% 12%7% ↗
Надання послуг таксі 18684 3% 4%3% ↗

Галузі, в яких
більше жінок

Галузі, в яких
більше чоловіків

Менше жінок
у більших

містах

Більше жінок
у більших

містах

Діаграма 40 Частка жінок серед ФОП за найбільш поширеними класами КВЕД у розрізі 
типу (місто/село) та розміру населеного пункту, 2020



42

Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні: 2017-2020

Динаміка у секціях КВЕД: 2017-2020

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів, +0,48%

Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 

повітря, +0,64%

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами, 

+0,65%

Фінансова та страхова 
діяльність, -0,51%

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок, +4,42%

Державне управління й 
оборона; обов'язкове 

соціальне страхування, +4,12%

Освіта, +6,68%

Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги, +5,42%

Тимчасове розміщування й організація 
харчування, -0,27%

Сільське господарство, лісове господарство 
та рибне господарство, +0,65%

Будівництво, +0,93%

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування, +2,11%

Операції з нерухомим 
майном, -0,53%

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність, +1,89%

Професійна, наукова та 
технічна діяльність, +1,08%

Переробна 
промисловість, 
+0,45%

Інформація та 
телекомунікації, 
+2,61%

Надання інших видів 
послуг, +2,44%

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 

автотранспортних 
засобів і мотоциклів, 

-0,57%
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Кількість фізичних осіб-підприємців та керівників юросіб

Збільшення частки жінок, 2017-2020, відсоткові пункти Зменшення частки жінок, 2017-2020, відсоткові пункти

Діаграма 41 Зміна частки жінок серед керівників юросіб та ФОП за секціями КВЕД, 
2017–2020, в. п.

Частка жінок зростає у тих секціях, де вона і раніше була високою — 
в освіті, охороні здоров’я та ін.  

Щодо юридичних осіб є дві галузі, де гендерний баланс за 
досліджуваний період змінився на користь чоловіків (секції 
«Тимчасове розміщування й організація харчування» та «Фінансова 
та страхова діяльність»). Перевага жінок у секції «Освіта» надалі 
збільшується — наразі тут 73% жінок-керівниць, їх частка за період 
зросла на 6 в. п. Також росте частка жінок у галузях, близьких до 
гендерного паритету, — секціях «Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок» та «Державне управління й оборона; обов’язкове 
соціальне страхування», де значення зросли на понад 4 в. п.

Секції, де найбільше зростає частка жінок-підприємниць (ФОП), — 
ті самі, що і для реєстру загалом («Освіта», «Охорона здоров’я та 
надання соціальної допомоги», «Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування», «Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок», «Надання інших видів послуг», «Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного обслуговування», а також 
«Інформація та телекомунікації»). У цих галузях частка жінок зросла 
на 3 в. п. і більше.



43

Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні: 2017-2020

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів, +0,64%

Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря, +0,59%

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами, 
+1,06%

Фінансова та страхова 
діяльність, -1,61%

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок, +4,79%

Тимчасове розміщування й 
організація харчування, -2,48%

Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги, +1,16%

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність, +0,71%

Державне управління й оборона; 
обов'язкове соціальне страхування, +4,09%

Інформація та 
телекомунікації, +0,46%

Освіта, +6,01%

Операції з нерухомим 
майном, -0,11%

Професійна, наукова 
та технічна 
діяльність, -0,09%

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство, +0,68%

Переробна 
промисловість, +0,64%

Будівництво, +0,90%

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування, 
+1,09%

Надання інших видів 
послуг, -0,93%

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів, 
+1,26%
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Діаграма 42 Зміна частки жінок серед керівників юросіб за секціями КВЕД, 2017–2020

Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря, +4,85%

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів, -3,90%

Державне управління й 
оборона; обов'язкове 
соціальне страхування, +2,59%

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами, 
-0,47%

Фінансова та 
страхова діяльність, 

+2,93%

Освіта, +8,50%

Мистецтво, спорт, 
розваги та 

відпочинок, +4,13%

Охорона здоров'я та 
надання соціальної 

допомоги, +8,03%

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне 
господарство, +0,61%

Будівництво, +0,81%

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування, +5,32%

Операції з нерухомим 
майном, +0,52%

Тимчасове розміщування й 
організація харчування, 
+0,15%

Переробна 
промисловість, 

+0,53%

Професійна, наукова та 
технічна діяльність, +1,43%

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність, +1,90%

Надання інших видів 
послуг, +7,93%

Інформація та 
телекомунікації, 
+3,06%

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів 

і мотоциклів, +0,19%
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Діаграма 43 Зміна частки жінок серед ФОП за секціями КВЕД, 2017–2020
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Динаміка у секціях, за типом населеного 
пункту

Секція КВЕД
Кількість 
суб'єктів

Частка жінок 
(у реєстрі в цілому)

Міста до
70 тис.

Міста 
70 тис.+

Села

Освіта 58337 73% 4% -2%6%
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 36956 54% 3% 0%3%

Тимчасове розміщування й організація харчування 92006 52% 0% -1%1%
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 64060 51% 6% -2%9%

Надання інших видів послуг 291637 49% 4% 5%-2%
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних… 1207917 47% 0% 0%0%

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 29293 46% 5% -3%8%
Операції з нерухомим майном 136715 45% 0% 1%0%

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 132807 44% 3% -1%4%
Професійна, наукова та технічна діяльність 180361 42% 1% 0%1%

Фінансова та страхова діяльність 19924 37% 1% -2%3%
Інформація та телекомунікації 252328 28% 3% 2%1%

Переробна промисловість 180791 24% 1% 2%-1%
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 10953 21% 0% 0%1%

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 112817 20% 1% 1%0%
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 6606 16% 2% 3%-1%

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 151187 16% 2% 1%1%
Будівництво 119560 15% 1% 3%-1%

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 4686 13% 0% 0%0%

Зміна частки жінок, 2017-2020

Діаграма 44 Зміна частки жінок серед керівників юросіб та фізичних осіб-підприємців 
за секціями КВЕД, 2017-2020, у розрізі типу та розміру населеного пункту

Цікаві закономірності, виявлені щодо частки жінок серед керівників 
і підприємців за секціями КВЕД, а також за розмірами населеного 
пункту, спостерігаються і при аналізі зміни цієї частки в реєстрі за 
останні три роки.

Так, було виявлено, що у секціях, де жінки-керівниці переважають 
або де гендерний баланс наближається до паритету, частка жінок 
вища у містах із чисельністю населення до 70 тис. Щодо галузей, 
де переважають чоловіки, то у малих містах частка жінок відносно 
нижча (ніж у містах з населенням більше 70 тис. та у селах).

Для динаміки 2017–2020 спостерігаємо подібну картину. У більших 
містах переважно зменшилася частка жінок у секціях, де керівниць 
відносно більше. І навпаки, у галузях, де частка жінок була 
невеликою, у більших містах вона зросла більше, ніж у малих містах 
(до 70 тис. населення) та селах. Цей тренд особливо помітний, якщо 
розглядати ФОП і керівників юросіб разом.

Для фізичних осіб — підприємців можна говорити швидше не про 
зменшення частки жінок (у більш «жіночих» галузях), а про дещо 
менше зростання — це, наприклад, видно для секцій «Освіта» та 
«Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги».

Зворотний тренд — більше зростання частки жінок у більших містах 
у переважно «чоловічих» секціях — спостерігається, наприклад, 
і для юросіб, і для ФОПів у секції «Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство».
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Секція КВЕД
Кількість 
суб'єктів

Частка жінок 
(у реєстрі в цілому)

Міста до 
70 тис.

Міста
70 тис. +

Села

Освіта 44003 73% 3% 3%5%
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 36787 54% 3% 1%3%

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 13301 46% 3% 1%9%
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 32612 43% 2% 1%3%
Тимчасове розміщування й організація харчування 19665 41% 0% -3%-4%

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 91355 40% 2% 1%2%
Операції з нерухомим майном 66273 36% 0% 0%0%

Професійна, наукова та технічна діяльність 74364 32% 0% 0%-2%
Надання інших видів послуг 162991 30% 1% 0%-5%

Фінансова та страхова діяльність 11644 29% -4% -1%-4%
Інформація та телекомунікації 37108 27% 0% 1%-3%

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів… 302421 26% 0% 1%0%
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 36751 23% 1% 1%0%

Переробна промисловість 82520 20% 1% 1%-1%
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 80332 20% 1% 2%0%

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8022 20% 1% 0%1%
Будівництво 83836 16% 1% 1%-2%

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 6458 16% 2% 1%-2%
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 4520 12% 0% 1%0%

Зміна частки жінок, 2017-2020

Діаграма 45 Зміна частки жінок серед керівників юросіб за секціями КВЕД у розрізі 
типу (місто/село) та розміру населеного пункту, 2017-2020

Секція КВЕД
Кількість 
суб'єктів

Частка жінок 
(у реєстрі в цілому)

Міста до
70 тис.

Міста 
70 тис.+

Села

Надання інших видів послуг 128646 73% 7% 8%10%
Освіта 14334 72% 10% 8%11%

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 31448 59% 10% 7%12%
Тимчасове розміщування й організація харчування 72341 55% 0% 0%1%

Операції з нерухомим майном 70442 54% 1% 1%1%
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів… 905496 54% 0% 0%0%

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 41452 52% 5% 5%6%
Фінансова та страхова діяльність 8280 50% 4% 2%4%

Професійна, наукова та технічна діяльність 105997 49% 1% 2%1%
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 15992 47% 7% 4%3%

Інформація та телекомунікації 215220 28% 3% 3%1%
Переробна промисловість 98271 28% 1% 1%-1%

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 2931 24% 0% 0%-1%
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 32485 20% 2% 4%-1%

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 166 18% -4% -4%-5%
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 114436 14% 2% 3%1%

Будівництво 35724 12% 1% 1%-1%

Діаграма 46 Зміна частки жінок серед ФОП за секціями КВЕД, у розрізі типу (місто/
село) та розміру населеного пункту, 2017-2020
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Динаміка у класах КВЕД, за типом 
населеного пункту

Клас КВЕД
Кількість 
суб'єктів

Частка жінок 
(у реєстрі в цілому)

Всі нас. 
пункти

Міста 
до 70 тис.

Міста
70 тис.+

Села

Допоміжне обслуговування наземного транспорту 7573 32% 15% 14% 15%17%
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних… 6357 29% 6% 5% 6%3%

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 11126 50% 5% 7% 5%6%
Організування інших видів відпочинку та розваг 6590 44% 5% 8% 5%0%

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового… 26504 43% 5% 6% 5%4%
Консультування з питань інформатизації 32009 30% 5% 5% 5%4%

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими… 11162 51% 5% 4% 6%2%
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих… 7878 57% 5% 7% 5%1%

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах… 25311 40% 5% 7% 4%3%
Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих… 9269 61% 4% 3% 4%3%

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 7199 43% 4% 7% 3%9%
Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням… 8083 34% 4% 0% 8%-4%

Державне управління загального характеру 29570 57% 4% 3% 2%2%
Інші види освіти, н.в.і.у. 11496 73% 4% 7% 2%8%

Діяльність у сфері фотографії 5605 39% 3% 4% 3%2%
Комп'ютерне програмування 136379 23% 3% 3% 3%1%

Неспеціалізована оптова торгівля 120407 29% 3% 2% 3%2%
Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням… 5115 21% -2% 0% -2%-4%

Діяльність релігійних організацій 25875 5% -2% 0% 0%-2%
Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 9618 37% -3% -6% -1%-3%

Денний догляд за дітьми 6121 85% -4% -8% 1%-10%
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами… 73645 58% -4% -3% -4%-3%

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 7754 58% -9% -8% -10%-7%

Зміна частки жінок, порівняно з 2017

Діаграма 47 Зміна частки жінок серед керівників юросіб та ФОП за найбільш 
поширеними класами КВЕД у розрізі типу (місто/село) та розміру 
населеного пункту, 2017–2020

Клас КВЕД
Кількість 
суб'єктів

Частка жінок 
(у реєстрі в цілому)

Всі нас. 
пункти

Міста 
до 70 тис.

Міста
70 тис.+

Села

Допоміжне обслуговування наземного транспорту 7573 32% 15% 14% 15%17%
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних… 6357 29% 6% 5% 6%3%

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 11126 50% 5% 7% 5%6%
Організування інших видів відпочинку та розваг 6590 44% 5% 8% 5%0%

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового… 26504 43% 5% 6% 5%4%
Консультування з питань інформатизації 32009 30% 5% 5% 5%4%

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими… 11162 51% 5% 4% 6%2%
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих… 7878 57% 5% 7% 5%1%

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах… 25311 40% 5% 7% 4%3%
Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих… 9269 61% 4% 3% 4%3%

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 7199 43% 4% 7% 3%9%
Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням… 8083 34% 4% 0% 8%-4%

Державне управління загального характеру 29570 57% 4% 3% 2%2%
Інші види освіти, н.в.і.у. 11496 73% 4% 7% 2%8%

Діяльність у сфері фотографії 5605 39% 3% 4% 3%2%
Комп'ютерне програмування 136379 23% 3% 3% 3%1%

Неспеціалізована оптова торгівля 120407 29% 3% 2% 3%2%
Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням… 5115 21% -2% 0% -2%-4%

Діяльність релігійних організацій 25875 5% -2% 0% 0%-2%
Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 9618 37% -3% -6% -1%-3%

Денний догляд за дітьми 6121 85% -4% -8% 1%-10%
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами… 73645 58% -4% -3% -4%-3%

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 7754 58% -9% -8% -10%-7%

Зміна частки жінок, порівняно з 2017

...

Нагадаємо, що загалом структура масиву даних за часткою жінок за 
галузями (секціями) чи конкретними видами економічної діяльності 
(класами) кардинально не змінилася з 2017. Переважно йдеться 
про динаміку в межах 0–1 в.  п. Якщо на рівні деяких секцій, які 
об’єднують тисячі СГД, збільшення чи зменшення частки жінок 
помітно і можна навіть побачити певні закономірності залежно 
від розміру міста населеного пункту, то для окремих класів КВЕД 
закономірності виявити не так легко.

Тому нижче представлено лише класи КВЕД, кількість суб’єктів за 
якими перевищує 5000. Додатково серед них вибрано лише ті, що 
мають найбільш виражену зміну частки жінок — або зростання (+3 в. 
п. і більше), або зменшення (–2 в. п. і більше).

Так, загалом для ФОП і юросіб частка жінок найбільше зросла для 
ВЕД 52.21 «Допоміжне обслуговування наземного транспорту» 
(+15 в. п.), а найбільше зменшилася — для класу 47.79 «Роздрібна 
торгівля уживаними товарами в магазинах».
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Клас КВЕД
Кількість 
суб'єктів

Частка жінок 
(у реєстрі в цілому)

Всі нас. 
пункти

Міста 
до 70 тис.

Міста
70 тис.+

Села

Державне управління загального характеру 29566 57% 4% 3% 2%2%
Неспеціалізована оптова торгівля 94220 27% 4% 2% 4%2%

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого... 13997 27% 3% 5% 3%2%
Комп'ютерне програмування 8206 23% 3% 3% 3%1%

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням… 16231 23% 3% 2% 3%1%
Управління нерухомим майном за винагороду або на основі… 8805 36% -2% -5% 1%-2%

Діяльність релігійних організацій 25833 4% -2% 0% 0%-2%
Діяльність у сфері архітектури 5461 26% -3% -4% -2%-7%

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 12385 42% -4% -1% -4%-5%
Діяльність туристичних агентств 5964 57% -5% -3% -5%-4%

Зміна частки жінок, порівняно з 2017

Діаграма 48 Зміна частки жінок серед керівників юросіб за найбільш поширеними 
класами КВЕД у розрізі типу (місто/село) та розміру населеного пункту, 
2017-2020 

Клас КВЕД
Кількість 
суб'єктів

Частка жінок 
(у реєстрі в цілому)

Всі нас. 
пункти

Міста 
до 70 тис.

Міста
70 тис.+

Села

Державне управління загального характеру 29566 57% 4% 3% 2%2%
Неспеціалізована оптова торгівля 94220 27% 4% 2% 4%2%

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого... 13997 27% 3% 5% 3%2%
Комп'ютерне програмування 8206 23% 3% 3% 3%1%

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням… 16231 23% 3% 2% 3%1%
Управління нерухомим майном за винагороду або на основі… 8805 36% -2% -5% 1%-2%

Діяльність релігійних організацій 25833 4% -2% 0% 0%-2%
Діяльність у сфері архітектури 5461 26% -3% -4% -2%-7%

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 12385 42% -4% -1% -4%-5%
Діяльність туристичних агентств 5964 57% -5% -3% -5%-4%

Зміна частки жінок, порівняно з 2017

...

Клас КВЕД
Кількість 
суб'єктів

Частка жінок 
(у реєстрі в цілому)

Всі нас. 
пункти

Міста 
до 70 тис.

Міста
70 тис.+

Села

Допоміжне обслуговування наземного транспорту 5390 35% 20% 18% 21%19%
Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 5007 48% 7% 7% 6%10%

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 9812 53% 6% 7% 7%6%
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних… 5370 30% 6% 4% 7%3%

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового… 24452 44% 5% 7% 5%4%
Консультування з питань інформатизації 28788 30% 5% 6% 5%4%

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах… 22666 42% 5% 7% 4%3%
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих… 7684 58% 5% 7% 5%1%

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих… 8842 62% 5% 3% 5%3%
Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням… 7514 35% 5% 0% 8%-4%

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими… 10532 52% 5% 4% 6%2%
Діяльність у сфері фотографії 5218 39% 3% 5% 3%3%
Комп'ютерне програмування 128173 23% 3% 3% 3%1%

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 7587 42% 3% 8% 2%4%
Інші види освіти, н.в.і.у. 7862 79% 3% 6% 2%4%

Рекламні агентства 10147 47% -2% -5% -1%-8%
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами… 73314 58% -4% -3% -4%-3%

Денний догляд за дітьми 5996 85% -5% -10% -1%-8%
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 7424 59% -9% -8% -9%-7%

Зміна частки жінок, порівняно з 2017

Діаграма 49 Зміна частки жінок серед ФОП за найбільш поширеними класами КВЕД у 
розрізі типу (місто/село) та розміру населеного пункту, 2017-2020

Клас КВЕД
Кількість 
суб'єктів

Частка жінок 
(у реєстрі в цілому)

Всі нас. 
пункти

Міста 
до 70 тис.

Міста
70 тис.+

Села

Допоміжне обслуговування наземного транспорту 5390 35% 20% 18% 21%19%
Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 5007 48% 7% 7% 6%10%

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 9812 53% 6% 7% 7%6%
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних… 5370 30% 6% 4% 7%3%

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового… 24452 44% 5% 7% 5%4%
Консультування з питань інформатизації 28788 30% 5% 6% 5%4%

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах… 22666 42% 5% 7% 4%3%
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих… 7684 58% 5% 7% 5%1%

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих… 8842 62% 5% 3% 5%3%
Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням… 7514 35% 5% 0% 8%-4%

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими… 10532 52% 5% 4% 6%2%
Діяльність у сфері фотографії 5218 39% 3% 5% 3%3%
Комп'ютерне програмування 128173 23% 3% 3% 3%1%

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 7587 42% 3% 8% 2%4%
Інші види освіти, н.в.і.у. 7862 79% 3% 6% 2%4%

Рекламні агентства 10147 47% -2% -5% -1%-8%
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами… 73314 58% -4% -3% -4%-3%

Денний догляд за дітьми 5996 85% -5% -10% -1%-8%
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 7424 59% -9% -8% -9%-7%

Зміна частки жінок, порівняно з 2017

...

Серед керівників юросіб частка жінок зросла найбільше для класу 
КВЕД 84.11 «Державне управління загального характеру» та 46.90 
«Неспеціалізована оптова торгівля» (приріст по 4 в. п.). Найбільше 
зменшилася — за класом 79.11 «Діяльність туристичних агентств» 
(скорочення на 5 в. п.). 

Серед ФОП частка жінок найбільше зросла у класі 52.21 «Допоміжне 
обслуговування наземного транспорту» (20 в. п.), а зменшилася — у 
47.79 «Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах» (–9 в. п.).
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Середні зарплати і частка жінок-керівниць у 
галузях

A Сільське 
господарство…

B Добувна 
промисловість

C Переробна 
промисловість

D Постачання 
електроенергії, 
газу…

E Водо-
постачання; 
каналізація…

F Будівництво

G Оптова та 
роздрібна 
торгівля…

H Транспорт, 
складське …

I Тимчасове 
розміщування…

J Інформація та 
телекомунікації

K Фінансова та 
страхова діяльність

L Операції з 
нерухомим майном

M Професійна, 
наукова та технічна 
діяльність

N Діяльність у сфері 
адміністративного…

O Державне управління й 
оборона…

P Освіта

Q Охорона здоров'я…

R Мистецтво, спорт…

S Надання 
інших видів 
послуг
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Частка жінок серед керівників юросіб

Діаграма 50 Співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків за секціями 
КВЕД (1 півріччя 2020) із часткою жінок серед керівників юросіб за цими 
секціями, 2020 

Державна служба статистики України (Держстат) збирає і публікує 
дані щодо середніх заробітних плат за галузями (секціями КВЕД) для 
чоловіків та жінок. На момент підготовки даних для аналізу на сайті 
Держстату було опубліковано дані за перші два квартали 2020 року.

Для цілей цього дослідження показники було усереднено для 
1-го півріччя 2020 року і для кожної секції КВЕД обчислено 
середню заробітну плату жінок як частку від зарплати чоловіків. За 
результатами розрахунків лише в одній секції — N «Діяльність у 
сфері адміністративного та допоміжного обслуговування» — середня 
зарплата жінок виявилася вищою за зарплату чоловіків.

Наступним кроком стало виявлення кореляційного зв’язку між 
часткою жінок для кожної секції КВЕД (лише серед керівників юросіб) 
та часткою зарплати жінок від зарплати чоловіків. Аналіз показав 
слабку кореляцію (коефіцієнт кореляції r = 0,45) між досліджуваними 
показниками.
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Гендерний розподіл керівників юросіб та 
ФОП в Україні та Європі
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Діаграма 51 Співвідношення чоловіків та жінок серед ФОП (самозайнятих) та 
керівників юросіб (роботодавців) у країнах Європи, тис. осіб. Джерело: для 
України — ЄДР, 2020; для всіх інших країн — база даних Європейської економічної 
комісії ООН (UNECE), 2019.

Європейська економічна комісія ООН (UNECE) збирає та публікує 
дані щодо занятості за статусом і статтю. Перелік статусів містить 
роботодавців (employers) та самозайнятих (own-account workers). І 
хоча ці терміни не є повними відповідниками для вітчизняних термінів 
«юридична особа» та «фізична особа — підприємець», ми порівняли 
останні дані, наявні на вебсайті UNECE для країн Європи (2019), із 
даними для України (2020). Додамо, що останні наявні для України 
дані на вебсайті UNECE стосуються 2017. За результатами порівняння, 
Україна займає друге місце в Європі після Латвії за часткою жінок серед 
керівників юросіб (employers) та підприємців (own-account workers). За 
даними UNECE за 2017 (включно з Україною) картина аналогічна.
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Висновки

• Відкриті дані ЄДР дають можливість робити комплексний 
статистичний аналіз щодо жінок та чоловіків на керівних посадах 
юридичних осіб та серед фізичних осіб — підприємців в Україні.

• Загальне співвідношення кількостей чоловіків і жінок загалом 
серед керівників юросіб і ФОП в Україні залишається практично 
незмінним з 2017 року — близько 60% чоловіків і 40% жінок.

• Масив отриманих із ЄДР даних за період 2017–2020 збільшився 
на понад 600 тис. суб’єктів.

• Частка жінок-керівниць і підприємниць за період 2017–2020 
загалом зросла на 0,5 в. п.

• Україна займає друге місце в Європі за часткою жінок серед 
керівників юросіб та підприємців (самозайнятих).

• Спостерігається слабка позитивна кореляція між часткою жінок 
серед керівників юридичних осіб у галузі та рівнем заробітної 
плати жінок (щодо зарплати чоловіків) у цій галузі. 

• У м. Києві зареєстровано 17% усіх юросіб та ФОП країни, при 
цьому гендерний дисбаланс у столиці найбільший з-поміж усіх 
регіонів.

• Частка жінок та чоловіків рівна у міських та сільських 
поселеннях, але є помітні відмінності за розміром міст та селищ 
міського типу: чим більше місто, тим менша активність жінок.

• У невеликих містах (чисельність населення від 15 тис. до 70 тис. 
осіб) частка жінок-підприємниць становить 50,7%.

• Клас КВЕД 62.01 «Комп’ютерне програмування» у 2020 році став 
найпопулярнішим серед ФОП: за три роки їх кількість за цим 
видом діяльності зросла більш ніж удвічі.

• Число ФОП за класом КВЕД 47.89 «Роздрібна торгівля з лотків 
і на ринках іншими товарами», найпопулярнішим у 2017 р., 
скоротилося на третину і цей клас опустився на третє місце.

• У сфері освіти жінки домінують цілковито — 73% керівників 
юросіб і 72% ФОП, зареєстрованих у цій сфері, є жінками.

• Оптова та роздрібна торгівля є основним видом діяльності 
для 46% приватних підприємців України, а також для 38% усіх 
суб’єктів у ЄДР.

• 35% усіх жінок у ЄДР (і керівників юросіб, і ФОП) залучені до 
сфери роздрібної торгівлі.

• Частка жінок інтенсивніше зростає у сферах, де жінки й так мали 
сильні позиції.

• На рівні галузей (секцій КВЕД) виявлено чітку закономірність 
за розміром міст: у галузях, де загалом переважають жінки-
керівниці, у більших містах (від 70 тис. населення) частка 
жінок нижча, ніж у малих містах та у селах. У галузях же, де 
переважають чоловіки, — навпаки, дещо вищою є частка жінок у 
більших містах .



Рекомендації

З 2017 р. ситуація з доступом до даних Єдиного державного 
реєстру значно покращилася: Міністерство юстиції змінило власні 
нормативні акти, завдяки чому доступний для аналізу обсяг даних 
про юрособи та ФОП істотно збільшився. Завдяки цьому стали 
відкритими деякі дані, які було рекомендовано оприлюднити у 
попередньому звіті, а саме, організаційно-правова форма.

Разом з цим окремі аспекти оприлюднення ЄДР усе ще ускладнюють 
процедуру дослідження й аналізу даних. З метою покращення 
ситуації доцільно впровадити такі зміни:

• Привести обсяг даних, що оприлюднюються як відкриті дані, до 
обсягу, що надається ДП «Національні інформаційні системи» за 
плату через API, оскільки ці дані повніші та краще організовані. 
Таку розширену версію даних можна надавати не частіше ніж 
раз на місяць, що збереже попит на доступ до даних реєстру 
через API.

• Додати поле «Стать». Значення цього поля (змінної) можна 
отримувати із реєстраційного номера облікової картки платника 
податків для всіх випадків, де такий номер зазначено.

• Додати поле із кодом КОАТУУ для однозначної ідентифікації 
населеного пункту (місця реєстрації), його типу, місця в ієрархії 
адміністративно-територіального устрою.

Вивчайте самостійно
socialdata.org.ua/edrpou-gender-2020/

Ми не могли дослідити всі аспекти щодо жінок і чоловіків на 
керівних посадах в Україні, тому створили інтерактивні візуалізації, 
щоб усі охочі могли самі досліджувати дані. 

Приємних вам несподіванок! 



Надання 
послуг
перукарнями
та салонами
краси
94% жінок

Дошкільна освіта
98% жінок

Денний догляд
за дітьми

85% жінок

Виробництво
спіднього одягу

69% жінок

Надання послуг перекладу
68% жінок

Діяльність
у сфері зв’язків з

громадськістю
56% жінок

Діяльність у сфері охорони 
громадського порядку та безпеки
96% чоловіків

Ремонт
обладнання зв’язку

92% чоловіків

Виробництво 
інших дерев’яних
будівельних
конструкцій і
столярних виробів
89% чоловіків

Надання 
послуг таксі 
95% чоловіків

Функціонування бібліотек і архівів
90% жінок Початкова освіта

87% жінокНадання соціальної допомоги
для осіб похилого віку та інвалідів

85% жінок


