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Київ

іжнародний банк реконструкції
та розвитку Світовий банк

.

.

Спостереження тлума ення та висновки викладені в
цьому матеріалі належать авторові авторам і можуть
не відповідати поглядам Ради виконав их директорів
Світового банку або тих урядів яких вони представля ть.
Світовий банк не гаранту достовірності даних
представлених у цьому дослідженні. Кордони кольори
назви та ін і відомості наведені в цій роботі не вказу ть
на наявність у Світового банку будь яких суджень щодо
правового статусу будь якої території або схвалення або
підтримки таких кордонів.
Права та дозволи
Представлений у цій роботі матеріал захищено авторським
правом. Копі вання та або передавання ці ї роботи
астково або в повному обсязі без дозволу може бути
пору енням инного законодавства. Світовий банк
заохо у по ирення ці ї роботи та зазви ай надасть
дозвіл у якнайкорот ий строк.
ля отримання дозволу на отокопі вання або передрук
будь якої астини ці ї роботи наді літь запит що містить
повну ін ормаці на зазна ену вище адресу.

Акр ні и та а ревіат ри

Акроніми та абревіатури
Комітет з ліквідації дискримінації стосовно жінок
ослідження вропейських цінностей
База даних з питань охоплення інансовими послугами
бстеження

иття в умовах перехідної економіки

іжнародна програма з оцінки освітніх досягнень у нів
Індекс соціальних інститутів та гендерних питань
Показники світового розвитку
АРВ

Антиретровірусний

А

Антитерористи на операція

ВН

Валовий національний дохід

ВІЛ

Вірус імуноде іциту л дини

В

Всесвітня організація охорони здоров я

ВП

Внутрі ньо переміщені особи

Г

Генеральний директор

Г Н

Гендерно обумовлене насильство

С

ержавна служба зайнятості

Р

опоміжна репродуктивна технологія

ЕК

Н

С

вропейська економі на комісія

Н

вропейський Со з
А

вропа і ентральна Азія

ІК

Ін ормаційно комунікаційні технології

ІЛР

Індекс л дського розвитку

ІКС

ультиіндикаторне кластерне обстеження

інсоцполітики

іністерство соціальної політики України

У

едико демогра і не обстеження України
іністерство охорони здоров я України
іжнародна організація з міграції

Н

іністерство освіти і науки України
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Акр ні и та а ревіат ри

П

іжнародна організація праці

ФК

іжнародна інансова корпорація

НС

Насильство стосовно жінок

НУ

Неурядова організація

БС

рганізація безпеки та співробітництва в вропі

ГС

рганізація громадянського суспільства

ЕАН

бстеження з питань економі ної активності населення

ЕСР

рганізація економі ного співробітництва та розвитку

П

бстеження підпри мств

У

бстеження умов життя домогосподарств

ПР

Н

Програма розвитку рганізації б днаних Націй

РКБ

Рамкова конвенція із боротьби проти т т ну

СКН

Сумарний кое іці нт народжуваності

СНІ

Синдром набутого імуноде іциту

Б

уберкульоз

Р

ілі Розвитку ися оліття

СР

ілі Сталого Розвитку

ФН

Н

Фонд народонаселення

НІСЕФ
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Подяка
ана оцінка була підготовлена Ганно Герасименко у співпраці з Клавді
аксименко стар им
спеціалістом представництва Світового банку в Україні. сновні результати та рекомендації оцінки
були обговорені в експертному середовищі за у асті представників української влади науковців агенцій
міжнародного розвитку та недержавних організацій. и вдя ні за коментарі та ін ормаційну підтримку
що були надані ахівцями під ас підготовки звіту зокрема Катерині Арданян спеціалістці програми
з протидії торгівлі л дьми
іжнародна організація з міграції
амарі Були овій доценту
Національний педагогі ний університет ім. .П. рагоманова
лександрі Чуркіній спеціалістці
з питань соціальної політики
НІСЕФ Наталії Федорови директору департаменту з питань сім ї
гендерної політики та запобігання торгівлі л дьми іністерство соціальної політики України Андрі
Герасименко голові департаменту моніторингу соціальних програм та нерегулярних досліджень
ержавна служба статистики України ксані Кисельовій національному координатору програми
Н
жінки ксані мелевській провідному науковому співробітнику Інститут демогра ії і соціальних
досліджень ім. .В. Птухи НАН України лені акаровій заступнику директора Інститут демогра ії
і соціальних досліджень ім. .В. Птухи НАН України Анні усій ук керівнику відділу вив ення
громадської думки Аналіти ний центр Соціоконсалтинг
арії Нікітовій консультанту з питань
соціального розвитку Світовий банк льзі сауленко спеціалістці програми Фонд народонаселення
Н ФН
Н Світлані Репік національному експерту дослідження вропейської Комісії
інки у
владі та процесі прийняття рі ень в країнах Східного партнерства Сергі Сав уку Національному
координатору іжнародна організація праці
П Інессі Сеник директору департаменту статистики
праці
ержавна служба статистики України
лені Сусловій голові Правління Ін ормаційно
консультативний жіно ий центр. и висловл мо особливу подяку Ларисі Кобилянській національному
експерту з гендерних питань.
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Короткий огляд
1�
Мета даної оцінки полягає у визначенні та дослідженні основних проявів гендерної нерівності в контексті представництва, людського потенціалу та доступу до економічних можливостей
населення України� аний звіт підготовлено у відповідності до рамкової структури віту про світовий
розвиток присвя еного гендерній проблематиці розвитку. Гендерна оцінка грунту ться на кількісному
підході із використанням великої кількості міжнародних баз даних серед яких Показники світового
розвитку Світового банку База даних охоплення інансовими послугами бстеження підпри мств
бстеження
иття в умовах перехідної економіки
ослідження вропейських цінностей а також
додаткових статисти них даних вростату Всесвітньої організації охорони здоров я вропейської еко
номі ної комісії
Н та ін их. Національні дані були надані ержавно службо статистики України
разом із результатами вибіркових обстежень з питань економі ної активності населення та умов життя
домогосподарств даними ультиіндикаторного кластерного обстеження та едико демогра і ного
обстеження України. Були проведені консультації на національному рівні із провідними експертами з
гендерних питань з мето підтвердження основних висновків та підсилення рекомендацій наданих у
звіті. сновні висновки дослідження можуть бути підсумовані наступним ином
2�
Україна характеризується високим рівнем людського розвитку, у тому числі у вимірі показників гендерної рівності� Переваги країни головним ином забезпе у ться високими рівнями
освіти та економі ної активності жінок які співставними з показниками розвинених країн. на ного
прогресу було досягнуто в зниженні рівня смертності серед матерів та дітей збіль енні рівня охо
плення послугами спостереження за перебігом вагітності та зниженні рівня переда і ВІЛ від матері
до дитини. Національне законодавство загалом може бути охарактеризоване як гендерно нейтральне
в той ас як за міжнародними оцінками Україна відноситься до країн із низьким рівнем гендерної
дискримінації в соціальних інститутах. мето просування гендерної рівності були запроваджені
цільові державні програми та розбудовані інституційні механізми розробки та координації гендерної
політики. В ілях Розвитку ися оліття задекларовано ряд важливих завдань у с ері гендерної рів
ності однак біль ість з них не були досягнуті повно міро
ерез брак політи ної волі та нее ек
тивні політики. мето охоплення прогалин в даній с ері гендерні питання були також вкл ені до
Національного порядку денного розвитку після
року.
3�
У звіті визначено деякі важливі аспекти гендерної нерівності в різних сферах суспільного життя, зокрема в політичному представництві та сфері прийняття рішень, гендерно-орієнтованих поглядах та розподілі сфер впливу у суспільстві� Незважа и на високі освітні здобутки
жінок та їх ироке залу ення до економі ної активності їх у асть у політиці та прийнятті рі ень
зали а ться надзви айно низько . Незважа и на заходи підтримки що були вжиті з мето забезпе
ення відсоткової гендерної квоти у вибор их процесах на практиці ці норми можуть ігноруватися
ерез брак будь яких санкцій за їх пору ення. о а жінки досить добре представлені на ниж их адмі
ністративних рівнях управління та в органах місцевого самоврядування у просуванні на вищі керівні
посади в органах державної влади вони постійно стика ться з явищем скляної стелі . Водно ас
наразі з явля ться все біль е свід ень підвищення соціальної активності жінок та їх залу ення до ді
яльності з розвитку громадянського суспільства. днак гендерні погляди на традиційні ролі оловіків
та жінок зали а ться доміну ими в Україні та зумовл ть особливості гендерного розподілу по
вноважень у домогосподарствах та поза межами сім ї. акі стереотипи ма ть особливо важливе зна
ення з то ки зору по днання про есійних та сімейних обов язків зокрема зважа и на переважне
виконання жінками неопла уваної та хатньої роботи. Соціологі ні дослідження показу ть що жінки
мен задоволені своїм життям аніж оловіки.
4�
Гендерні стереотипи відтворюються у системі освіти та є причиною активного циклу
гендерного розподілу професій та сфер зайнятості� Під рунтя такого розподілу кри ться ще у систе
мі середньої освіти оскільки кільні підру ники та програма можуть мати вплив на сприйняття на
лежних гендерних ролей. В результаті оловіки та жінки схильні обирати різні освітні с ери після за
вер ення кільної підготовки. о а високий рівень охоплення жінок вищо освіто може вважатися
важливо конкурентно переваго на ринку праці рівень переваг які отриму ть жінки від отриманої
освіти може бути низьким. На практиці про есії та види економі ної діяльності в яких доміну ть
жінки асто асоці ться з ниж о заробітно плато та знеціненим соціальним престижем. Наразі
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не існу е ективних інструментів оцінки результатів отриманої освіти за гендерно ознако
як і оцінки конкурентоспроможності українських студентів на міжнародному рівні.

так само

5�
Незважаючи на досить високий рівень економічної активності, жінки можуть стикатися
з певними перешкодами щодо можливостей зайнятості та заробітків� скільки жінки переважа
ть серед зайнятих у б джетних секторах економіки таких як державне управління освіта охорона
здоров я та надання соціальних послуг тощо їх зайнятість виявля ться біль захищено з то ки
зору соціальних гарантій та ризиків безробіття. І навпаки галузі в яких доміну ть оловіки зазна
ть найбіль ого впливу економі ної кризи в результаті скоро ень та спаду активності. днак моделі
працевла тування підтверджу ть вразливість жінок на ринку праці по ирена зайнятість в режимі
неповного робо ого асу також пере коджа кар рному та про есійному розвитку жінок. Важливо
що роз ирена система соціального захисту материнства може створ вати додаткові пере коди щодо
можливостей жіно ої зайнятості що призводить до упередженого ставлення роботодавців та одним
із инників економі ної неактивності жінок. В середньому жінки заробля ть мен е ніж олові
ки проте гендерний розрив в оплаті праці ли е астково поясн ться існу ими гендерними від
мінностями в освіті тривалості трудового стажу міжпоселенськими та секторальними инниками.
на ення непоясненних инників гендерної різниці в оплаті праці може пов язуватися з безпосередні
ми дискримінаційними практиками на ринку праці які ітко відображені результатами соціологі них
досліджень а також вертикально
ормо гендерної сегрегації зайнятості. Необхідно покращити
доступ жінок до здійснення підпри мницької діяльності та інансових ресурсів за допомого роз
робки цільових програм мікрокредитування та надання підтримки у запо аткуванні бізнесу також
важливо підвищувати рівень інансової грамотності населення.
6�
Гендерна нерівність у можливості отримання доходу призводить до вразливості жінок
та ризиків бідності� о а нема надійних даних які б підтверджували загальну емінізаці бідно
сті в Україні характерні ознаки бідності ма ть іткий гендерний вимір. окрема найвищі ризики
бідності характерні для багатодітних сімей природно подібні ризики зроста ть у домогосподарствах
самотніх матерів водно ас літні жінки та жінки у найбіль активному репродуктивному віці також
стика ться із зна ними ризиками бідності. Ниж ий рівень доходів жінок та мен а тривалість їх пен
сійного стажу визна а ть існування гендерного розриву у розмірі пенсій що вплива на якість життя
у похилому віці. тже разом із оптимізаці пенсійної системи підвищення пенсійного віку жінок
спрямоване на змен ення гендерної різниці у пенсійному забезпе енні. Ризики бідності зроста ть
серед сільського населення та жителів невеликих населених пунктів що характеризу ться погано
розвиненим ринком праці та ниж ими доходами від зайнятості. то ки зору негро ових критеріїв
бідності сільські ме канці також стика ться з багатьма обмеженнями в доступі до базових послуг та
ін раструктури. Наре ті збройний кон лікт на сході України та ирокомас табне переміщення на
селення призвели до ормування нової орми вразливості оскільки исленні контингенти внутрі ньо
переміщених осіб зали илися позбавленими безпе ної домівки працевла тування яке приносить до
хід та доступу до суспільних послуг. скільки серед переміщених осіб переважа ть жінки які ма ть
додаткові обов язки щодо догляду за дітьми літніми л дьми та л дьми із обмеженими можливостями
політика гуманітарного реагування ма передба ати впровадження гендерних підходів.
7�
Проблеми гендерно-обумовленого насильства та торгівлі людьми залишаються надзвичайно гострими з огляду на триваючий конфлікт� о а важливі кроки були здійснені задля досяг
нення прогресу в боротьбі з торгівле л дьми в рамках дотримання вимог партнерства з С діяль
ність із запобігання та судового переслідування ма бути сутт во покращена так само як і міжвідом
а координація в цій с ері. Стосовно дома нього насильства його корені тісно пов язані із нерівним
розподілом повноважень та переважа ими гендерними стереотипами. В результаті рівень толерант
ності українського суспільства до подружнього насильства досить високим не існу по иреної
практики звернення постраждалих за будь яко допомого внаслідок можливості сигматизації жертв
насильства в громадах. Постійний брак притулків та послуг по захисту жертв гендерного насильства
дуже асто доповн ться низьким рівнем обізнаності населення та недовіро до існу их надава ів
послуг. Незважа и на потужні заходи реагування на проблему гендерно обумовленого насильства
що запроваджу ться міжнародними організаціями в регіонах які постраждали від кон лікту існу
нагальна потреба у роз иренні про ілакти них ін ормаційних кампаній та наданні належної допо
моги постраждалим.
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8�
Важливо, що проблема гендерної нерівності також стосується чоловіків� на на гендерна
різниця у середній тривалості життя визна а ться зна но вищим рівнем смертності серед олові
ків особливо у працездатному віці. Поряд із серцево судинними захвор ваннями окремі з основних
инників надвисокої смертності оловіків належать до зовні ніх при ин смерті таких як травми
дорожньо транспортні пригоди отру ння самогубства вбивства тощо. На додаток стресове середо
вище кідливі умови праці та додатковий психологі ний тиск пов язаний з традиційно ролл го
дувальника родини можуть призводити до зловживання алкоголем нераціонального хар ування або
ризикованої поведінки. Частота захвор ваності на такі ін екційні хвороби як туберкульоз та ВІЛ
СНІ зна но вища серед оловіків однак астка жінок які живуть з ВІЛ зросла внаслідок збіль ен
ня випадків переда і ці ї ін екції статевим ляхом. Рівень всебі ної обізнаності щодо попередження
ВІЛ зали а ться недостатнім особливо серед молоді так само як і досвід тестування на ВІЛ.
9�
Сучасна демографічна ситуація характеризується скороченням населення та його постарінням� В той ас як загальна кількість населення змен увалась по ина и з
року ерез
зниження народжуваності безпрецедентні л дські втрати були спри инені збройним кон ліктом на
сході України. емогра і ні наслідки кон лікту вкл а и відкладені народження зовні ні мі
грації зру ення в тенденціях захвор ваності та смертності ще ма ть бути детально досліджені.
Структура народжуваності в Україні досі відрізня ться від вропейської моделі в контексті повікових
показників народжуваності середній вік народження пер ої дитини зали а ться одним з найниж их
у вропі. я тенденція особливо важлива з огляду на роз ирення прав і можливостей жінок оскіль
ки ранн материнство пов язане з обмеженнями в отриманні освіти та працевла туванням. акож
незважа и на змен ення кількості небажаних вагітностей та абортів підліткова вагітність зали
а ться нагально проблемо . В цілому постаріння населення створ
нові виклики для систем
пенсійного забезпе ення та охорони здоров я визна а нові вимоги до систем безперервної освіти
та гну кого ринку праці. о а трудова міграція стала важливим джерелом гро ових переказів та
добробуту домогосподарств вона тісно пов язана з новими соціальними ризиками вкл а и брак
догляду за дітьми та літніми л дьми.
10�
Просуванню гендерної рівності в Україні сприятимуть запропоновані заходи, які охоплюють рекомендації щодо зменшення перешкод для представництва, ефективного використання потенціалу та розширення економічних можливостей для жінок� Незважа и на розробку ген
дерно нейтрального законодавства рівень застосування його положень зали а ться невідповідним
оскільки відсутні від утні санкції або покарання за недотримання законодавства. Необхідно посилити
державний інституційний механізм з питань гендерної рівності зокрема на регіональному та місце
вому рівнях. Уряд ма відігравати провідну роль у розробці політик з гендерних питань та коорди
нувати різні ініціативи запо атковані організаціями громадянського суспільства та міжнародними
агенціями. Впровадження гендерних політик ма бути підтримане цільовим інансуванням водно
ас принципи гендерного б джетування повинні стати астино врядування. Постійне нав ання
державних службовців з питань гендерної утливості може сприяти прогресу у цій с ері так само
як і проведення адвокаційних кампаній серед роботодавців. одо вирі ення проблеми гендерно
обумовленої дискримінації необхідно підвищувати рівень обізнаності населення стосовно можливих
орм дискримінації та наявних механізмів протидії. агалом зміна традиційних гендерних стерео
типів потребуватиме всебі ної гендерної екпертизи системи освіти боротьби з будь якими проявами
сексизму у засобах масової ін ормації проведення ін ормаційних кампаній з популяризації рівних
обов язків та зобов язань між статями тощо. Національна статистика може буди роз ирена додатко
вими гендерно дизагрегованими даними в той ас як проведення спеціальних досліджень сприятиме
усуненн існу их ін ормаційних прогалин наприклад щодо пере код з якими стика ться жінки у
веденні бізнесу або у асті в політи ному житті. акож важливо застосовувати гендерно утливий під
хід при проведенні будь яких оцінок потреб внутрі ньо переміщених осіб оскільки переміщені жін
ки особливо вразливі до різних орм дискримінації та упередженого ставлення. Ризики гендерного
насильства та торгівлі л дьми збіль у ться в зоні пото ного кон лікту тож міжурядова діяльність з
реагування може бути посилена завдяки ін ормаційним кампаніям та надання постраждалим досту
пу до безпе ного житла. Наре ті су асні демогра і ні тенденції визна а ть потребу в плануванні
довгострокових стратегій вирі ення проблем скоро ення населення прогресу ого постаріння тру
дової міграції надмірної смертності серед оловіків та проблем у с ері охорони здоров я вкл а и
по ирення ін екційних захвор вань.
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1�
Наразі Україна належить до країн із доходами нижче середнього рівня у відповідності до валового національного доходу на душу населення (метод Атласа), який складав 3 560
доларів США в 2014 році� В країні спостерігалося тривале економі не зростання з по атку
років яке призвело до видкого зниження рівня бідності. днак глобальна інансова і економі на
криза вразила економіку України став и при ино одного із найпотужні их економі них спадів у
Східній вропі. Період посткризового відновлення
роки змінився періодом стагнації у
роках оскільки невирі еними зали ились серйозні макроекономі ні та структурні дис
баланси Економі ний огляд Світового банку за
рік . Протести на вромайдані та політи на
дестабілізація за якими відбулися окупація Криму та збройний кон лікт на сході України призвели
до глибокої соціально економі ної кризи. ВВП України впав на
відсотків у
році тоді як рі
вень ін ляції збіль ився до
відсотків істори ний максимум за останні років . Швидке знеці
нення національної вал ти призвело до зниження рівня життя населення водно ас зміна політи них
та економі них пріоритетів призвела до змен ення рівня інансування програм л дського розвитку
та соціальної політики. Численні контингенти внутрі ньо переміщених осіб ВП розповс дились
по різних регіонах України що створило нові серйозні виклики для систем соціального захисту
охорони здоров я освіти та ринку праці. В
році Україна та вропейський Со з С підписали
Угоду про асоціаці в якій визна ені спільні зобов язання щодо тісних та тривалих вза мовідносин
заснованих на спільних цінностях зокрема беззапере не дотримання прав л дини та основних сво
бод верховенство права демократи ні принципи в тому ислі гендерна рівність. Саме гендерна рів
ність була визна ена як пріоритетний напрямок Плану діяльності на
роки в рамках плат
орми І Програми Східного Партнерства С де краті е ективне вр д ванн та та і ьні ть .
2�
Відповідно до глобальної класифікації ООН, Україна вважається країною з високим
рівнем людського розвитку� на ення Індексу л дського розвитку України
в
році зро
. одо індексу
стало з по атку
років завдяки ому Україна посіла е місце у світі
е
місце в
гендерної нерівності що розрахову ться
Н
Україна знаходилася зна но вище
році що вказу на певні гендерні переваги розвитку л дського потенціалу. Найбіль ий пози
тивний вплив на обидва індекси ма високий освітній рівень населення. Показники Індексу глобаль
ного гендерного розриву
також вказу ть на зна ення освіти та здоров я
жінок в контексті гендерного розвитку України. днак країна втратила декілька позицій у відповідній
світовій класи ікації з ї до ї позиції в
роках переважно ерез погір ення показни
ків економі них можливостей та у асті. Наре ті Індекс соціальних інститутів та гендерних питань
визна а низький рівень дискримінації в соціальних інститутах в Україні проте приверта ува
гу до певних прогалин у політиці зокрема невідповідних заходів щодо протидії гендерно обумовле
ному насильству та гендерним стереотипам у засобах масової ін ормації тощо ЕС
.
3�
З метою вирішення цих питань, дане дослідження зосереджено на трьох аспектах гендерної нерівності в Україні: і) представництво, як можливість прийняття рішень та використання можливостей; іі) людський потенціал, зокрема освіта, охорона здоров’я та демографія;
та ііі) економічні можливості, що реалізуються через доступ до ринку праці та отримання доходів� Широкий спектр статисти них даних у розрізі статей було використано для оцінки розривів у
ряді демогра і них економі них та соціальних показників. ля порівняння з міжнародними даними
в якості первинного джерела даних були використані Показники світового розвитку
Світового
банку доповн валися глобальними базами даних Всесвітньої організації охорони здоров я В
вропейської економі ної комісії
Н ЕК
Н та вростата для проведення комплексної оцін
ки. База даних охоплення інансовими послугами
була використана для аналізу гендерної
нерівності у доступі до інансів в той ас як бстеження підпри мств П в
та
роках
дозволили оцінити гендерний розрив у веденні бізнесу та підпри мницької діяльності. мето забез
пе ення міжнародної співставності гендерного сприйняття та поглядів в суспільстві ми використали
бстеження
иття в умовах перехідної економіки
за
та
роки та ослідження в
ропейських цінностей
в
році . Національні дані грунту ться на ін ормації що узагальн
ться ержавно службо статистики України разом із даними едико демогра і ного обстеження
України
У та ультиіндикторного кластерного обстеження ІКС
року. етальний ана
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ліз гендерних невідповідностей в моделях зайнятості отримання доходів та рівня бідності грунту ть
ся на даних регулярного бстеження умов життя домогосподарств У
та бстеження з питань
економі ної активності ЕАН в Україні.
4�
Документ структурований наступним чином� Розділ І присвя ений дослідженн інсти
тутів що визна а ть можливості використання власного потенціалу оловіками і жінками зокрема
аналізу законодавства та інституційного середовища політи нго представництва та у асті у прийнят
ті рі ень особливостей гендерних стереотипів у суспільній думці та результатам суб ктивної оцінки
добробуту. В Розділі ІІ досліджу ться гендерні розриви складових л дського потенціалу оловіків
та жінок що відображені в охопленні різними рівнями освіти та переважних с ерах нав ання. аний
розділ також зосереджу ться на инних демогра і них тенденціях та їх гендерних наслідках а також
на гендерних розривах в характеристиках здоров я з особливим наголосом на ін екційних захво
р ваннях та репродуктивному здоров ї. В Розділі ІІІ досліджу ться гендерний розрив в економі ній
активності та моделях зайнятості вкл а и вразливу та не ормальну зайнятість гендерну сегре
гаці зайнятості та трудові міграції. етальний аналіз гендерного розриву в заробітках здійснено
за похідними характеристиками зайнятості. В даному розділі також розгляда ться гендерний вимір
проблеми бідності та вразливості. Наре ті гендерна нерівність у можливостях кар рного зростання
обговор ться у Розділі ІІІ так само як нерівність у доступі до інансових послуг та підпри мниць
кої діяльності в Україні. В Розділі
представлено деякі кл ові висновки та рекомендації щодо
політики вирі ення виявлених гендерних проблем.

Основні висновки:
Низький рівень участі у політичному житті та неналежне представництво в процесі прийняття
рішень зали а ться основними проблемами в просуванні гендерної рівності в Україні не відпові
да и високому рівн освіти та економі ній активності жінок. о а жінки исельно переважа ть в
органах державної влади та досить гідно представлені в місцевих радах вони стика ться зі стійки
ми бар рами в просуванні на вищі керівні посади. Незважа и на впровадження гендерних квот у
вибор ому процесі не спостеріга ться сутт вого прогресу ерез брак політи ної волі та відсутність
е ективних санкцій за недотримання ці ї норми.
Численні гендерні невідповідності спостерігаються на ринку праці, хо а рівень економі ної ак
тивності та зайнятості жінок співставним з середніми показниками
А. Структура жіно ої за
йнятості зна но міро визна а ться соціально демогра і ними характеристиками такими як вік
сімейний стан та кількість дітей жінки переважа ть у структурі вразливої та неповної зайнятості.
інки також становлять біль ість заре строваних безробітних і потреба в їх працевла туванні сут
т во зросла після появи ВП . Гендерна сегрегація зайнятості зроста проявля ись у різних видах
економі ної діяльності та про есіях. Вплив скляної стелі обмежу можливості кар рного зростан
ня жінок у різних про есіях і секторах. Серед власників та вищого керівництва компаній перева
жа ть оловіки тоді як підпри мства о ол вані жінками мен і за розміром та рівнем прибутку
незважа и на с еру економі ної діяльності.
Гендерний розрив у рівні заробітків залишається сталим та мало утливим до впливу гендерних
політик та нормативно правових актів. о а ниж і зарплати жінок пов язу ться з деякими об ктив
ними акторами такими як про есійна сегрегація зокрема обмеження працевла тування жінок на
підземних роботах або мен а тривалість робо ого асу простежу ться й вплив непояснених инни
ків що зна но міро обумовлені проявами дискримінації у с ері зайнятості. По иреність дискри
мінаційних практик на ринку праці підтверджу ться спеціальними соціологі ними дослідженнями та
моніторингом вакансій. Важливо що гендерний розрив у зарплатах визна а й відповідну нерівність
у розмірі пенсій що вплива на якість життя у похилому віці. агалом жінки переважа ть у складі
вразливих категорій населення тоді як жінки похилого віку та самотні матері стика ться з підвище
ними ризиками бідності.
У сфері освіти не простежується важливих гендерних розривів, оскільки як жінки так і олові
ки ма ть рівний доступ до базових освітніх рівнів. інок біль е серед здобува ів вищої освіти в
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той ас як оловіки переважа ть у про есійно техні них нав альних закладах. днак саме на рівні
отримання освіти заклада ться під рунтя гендерної сергерації зайнятості оскільки оловіки і жінки
схильні вибирати різні нав альні дисципліни. Існу ть також зна ні обмеження щодо вступу до вищих
нав альних закладів системи національної безпеки та оборони оскільки перелік доступних для жінок
спеціальностей визна а ться іністерством оборони України. о а були здійснені певні зусилля з
гендерної експертизи нав альних програм у вищих нав альних закладах і загальноосвітніх колах
комплексна політика щодо вкл ення принципів гендерної рівності до системи освіти досі відсутня.
Показники стану здоров’я населення засвідчують несприятливе становище чоловіків, зокрема
з точки зору середньої тривалості життя, захворюваності та поширення інфекційних хвороб,
травм та проблем, пов’язаних зі способом життя� По иреність туберкульозу та ВІЛ ін екції зали
а ться високо тоді як зна на кількість внутрі ньо переміщених осіб орму нові ризики неконт
рольованої епідемі ної ситуації з огляду на незадоволені потреби в меди ному обслуговуванні ВП .
Незважа и на зниження рівня материнської і дитя ої смертності вирі ення проблем пов язаних
із репродуктивним здоров ям потребу додаткової уваги. Наре ті зроста е постаріння населення
створ різноманітні виклики для ункціонування іскальної та пенсійної систем визна а необхід
ність у відповідній адаптації ринку праці систем охорони здоров я та освіти впродовж життя.
Домашнє насильство залишається особливою проблемою, що тісно пов язана з гендерно орі н
тованими поглядами у суспільстві та нерівним розподілом повноважень та ресурсів між оловіками
і жінками. Незважа и на прогресивне законодавство та розвинене інституційне середовище пере
важна кількість постраждалих не зверта ться за будь яко допомого до державних установ ерез
низький рівень обізнаності недовіру до влади та можливе суспільне засудження в місцевих громадах.
Низька доступність надава ів послуг у біль ості регіонів пов язу ться з постійним браком притулків
для постраждалих від дома нього насильства та нещодавнім скоро енням соціальних працівників
ерез б джетну кризу. бройний кон лікт на сході України призвів до загострення ризиків гендер
но обумовленого насильства Г Н та руйнування і без того слабкої системи надання послуг для по
страждалих у регіоні кон лікту.
Протягом багатьох років Україна визна ться країною походження, транзиту та місця призначення
для торгівлі людьми. о а кількість виявлених жертв знизилась останнім асом торгівля л дьми
все ще виража ться в різних ормах сексуального та трудового рабства до якого залу а ться жінки
оловіки і діти. гідно останнього звіту ержавного департаменту США Уряд України не відповіда
в повній мірі мінімальним стандартам у боротьбі із торгівле л дьми однак доклада зна них зусиль
до досягнення цих стандартів.
Гендерні стереотипи залишаються домінуючими в суспільстві, асто відтвор
ись у засобах
масової ін ормації та освіти. собливо укорінені гендерно упереджені погляди стосу ться особли
востей розподілу хатніх обов язків можливостей по днання про есійної зайнятості та сім ї а також
надання оловікам пріоритету в працевла туванні. атеринство та необхідність догляду за дітьми
належать до основних при ин упередженого ставлення роботодавців до прац
их жінок. В цілому
жінки схильні бути мен задоволеними власним життям ніж оловіки.
Масштабне внутрішнє переміщення населення пов язане зі збройним кон ліктом на сході
України створ серйозний гуманітарний виклик що потребу негайного вирі ення. Наслідки кризи
біль о міро вплива ть на жінок які переважа ть у складі внутрі ньо переміщених осіб. Вони
стика ться із різними видами соціального викл ення зокрема щодо працевла тування отримання
доходу доступу до житла та суспільних послуг. аким ином належна оцінка потреб ма передба ати
застосування комплексного гендерного підходу так само як і процес розробки та впровадження е ек
тивних цільових політик. акож важливо сприяти роз иренн повноважень жінок ляхом їх залу
ення до процесів розбудови миру та відновлення з мето врахування принципів гендерної рівності
у всіх стратегіях розвитку.
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Розділ 1� ІНСТИТУТИ
. .
віт про світовий розвиток
року
визна що роз ирення повноважень
жінок а саме здатності приймати рі ення та користуватися можливостями задля досягнення бажа
них результатів важливе для покращення їх індивідуального життя а також життя їх громад і світу
в цілому. Насправді инники такого роз ирення прав і можливостей комплексними та залежать від
багатьох акторів. Потенційні здібності жінок такі як здоров я освіта та активи та їх економі ні
можливості можуть зна но міро обмежуватися внаслідок дії інституційних бар рів та дискри
мінації нерівноправного розподілу повноважень або традиційних соціальних стереотипів. окрема
усталені соціальні норми та погляди можуть наперед визна ати можливості розвитку і просування
жінок у різних с ерах суспільного життя окреслив и належні гендерні ролі. Наре ті рівноправ
не представництво в політи ному житті та залу ення до прийняття рі ень надзви айно важливим
в контексті сприяння роз иренн прав і можливостей жінок ляхом розробки гендерно утливих
політик. Пере коди та обмеження щодо представництва вплива ть на добробут жінок у всіх країнах
незалежно від рівня доходів соціального статусу або рівня освіти.
. .
В даному розділі ми досліджу мо основні инники впливу подібних інститутів в Україні зо
крема увага приділя ться ді ому законодавству та інституційному середовищу гендерної політики
можливостям жінок щодо дотримання права голосу та представництва гендерним невідповідностям
у суб ктивному добробуті населення та гендерним стереотипам у суспільстві. Проблеми гендерно
обумовленого насильства також розгляда ться в даному розділі оскільки вони тісно пов язані із
нерівним розподілом с ер впливу та ресурсів між оловіками та жінками.

A� Правове та інституційне середовище
. .
Україна досягла успіхів у ормуванні прогресивного законодавства та інституційного середо
вища які визна а ть структурні рамки просування гендерної рівності та недопущення дискримінації.
Країна рати ікувала основні міжнародні документи що стосу ться гендерної рівності. е у
році
Україна при дналася до агальної декларації з прав л дини також країно були підписані Конвенції
П зокрема Конвенція про рівну винагороду
Конвенція про дискримінаці в галузі праці та
занять
та пізні е Конвенція про рівне ставлення та рівні можливості для працівників олові
ків і жінок працівники з сімейними обов язками
.У
році Україна рати ікувала Конвенці
Н про ліквідаці всіх орм дискримінації проти жінок
та Факультативний протокол до неї
. Країна також підписала вропейську соціальну харті та Пекинську деклараці та Плат орму
дій з питань гендерної рівності та роз ирення прав і можливостей жінок в
році. У листопаді
року Україна рати ікувала Конвенці Ради вропи про протиді торгівлі л дьми. Наре ті Україна
підписала Конвенці про запобігання насильству стосовно жінок і дома ньому насильству та боротьбу
з цими явищами Стамбульська конвенція в
році однак вона досі не рати ікована. Експертна
група що склада ться з державних службовців та представників ГС зараз прац над приведенням
українського законодавства у відповідність із положеннями Конвенції.
. .
В
році Україна при дналася до екларації ися оліття
Н на Саміті ися оліття
Н
тим самим взяв и на себе відповідальність за досягнення ілей Розвитку ися оліття Р до
року. Сприяння розвитку гендерної рівності було вкл ено до основних цілей водно ас гендерний вимір
також ітко простежу ться у ін их ілях які спрямовані на зниження рівня дитя ої смертності або по
кращення охорони материнства боротьбу з епідеміями ВІЛ СНІ у та туберкульозу або зниження рівня
бідності. ля досягнення Гендерної ілі були розроблені два конкретні завдання і забезпе ити гендерне
представництво на рівні не мен е ніж
відсотків у представницьких органах та на вищих керівних
посадах та іі змен ити удві і розрив у доходах між жінками та оловіками. Був визна ений ряд показ
ників для щорі ного моніторингу виконання поставлених цілей зокрема гендерне співвідно ення серед
депутатів парламенту гендерне співвідно ення серед депутатів місцевих рад гендерне співвідно ення
серед високопосадових державних службовців та співвідно ення середніх зарплат жінок і оловіків. У
відповідності до звітів про моніторинг ходу виконання Р забезпе ення гендерної рівності в Україні
виявилося для країни одні із найбіль их проблем. Біль ість із амбітних цілей які країна планувала
досягти до
року не були повніст досягнуті ерез брак політи ної волі та системні прогалини в
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реалізації політики Р
. адля досягнення поставлених завдань гендерна рівність була вкл ена
до пріоритетів Порядку денного розвитку після
року і робо і групи у складі національних експертів
розпо али обговорення стосовно визна ення ілей Сталого Розвитку СР для України. іністерство
економі ного розвитку та торгівлі буде координувати кампані з розробки СР.
. .
мето виконання міжнародних зобов язань Уряд України пода Періоди ні оповіді про
виконання країно Конвенції
Н про ліквідаці всіх орм дискримінації щодо жінок
до
відповідного Комітету
Н відобража и в них досягнення країни у просуванні рівних прав і мож
ливостей для жінок і оловіків та нада и постатейний огляд виконання Конвенції
Н
. У сво ергу Комітет нада Уряду України акл ні зауваження щодо Ліквідації дискримінації
проти жінок із конкретними рекомендаціями
. кремі прогалини в гендерній політиці
аналізу ться в альтернативних звітах з питань
що підготовлені українськими НУ
іно ий
Консорціум України
. акож Україна підготувала Національний огляд виконання Пекинської де
кларації та Плат орми дій а також закл них документів
спеціальної сесії Генеральної асамблеї
в
році Національний огляд України
.
. .
Національне законодавство України гаранту рівні права для жінок і оловіків основні принци
пи гендерної рівності закладені в Конституції. В
році Парламент прийняв акон Про попереджен
ня насильства в сім ї який став ру ійно сило у просуванні рівних прав та можливостей для жінок
і оловіків у всіх с ерах суспільного життя. Указ Президента Про вдосконалення роботи центральних
і місцевих органів виконав ої влади щодо забезпе ення рівних прав та можливостей жінок і олові
ків
визна а засади механізму просування гендерної рівності на національному рівні ляхом
створення робо их груп та координаційних рад із гендерних питань призна ення радників з гендерних
питань до складу центральних та місцевих органів влади. акон України Про забезпе ення рівних прав
та можливостей жінок і оловіків був прийнятий у
році після тривалої адвокаційної кампанії за
підтримки ГС він набув инності на по атку
року. акон визна а основні напрямки національ
ної гендерної політики запроваджу гендерні механізми на національному рівні та забороня гендерну
дискримінаці . днак у деяких положеннях акону не визна ені конкретні санкції за їх пору ення.
. .
мето забезпе ення е ективного виконання акону про рівні права була запроваджена
гендерна правова експертиза існу ого законодавства та проектів законів. У
році іністерство
освіти та науки
Н видало наказ Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту
відповідно були розроблені та запроваджені інструкції щодо проведення експертної оцінки нав аль
них програм матеріалів та підру ників. В
році було ухвалено акон Про протиді торгівлі
л дьми в
році акон Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні . Пізні е
антидискримінаційне законодавство було переглянуто та зна но покращено на основі судових справ
та рекомендацій міжнародних та місцевих правозахисних організацій та ГС.
. .
Ухвалення акону Про зайнятість населення визна ило гарантії рівних можливостей вільного
обрання с ери діяльності для всіх громадян незалежно від їх статі. У
році було внесено зміни до
Сімейного кодексу України якими підвищено л бний вік жінок до років таким ином він зрівняв
ся з л бним віком оловіків . Наре ті до акону Про політи ні партії в Україні
були внесені
зміни якими запроваджено гендерні квоти у вибор ому процесі а нещодавно прийнятим законом Про
місцеві вибори
закріплено практику гендерного квотування на рівні принаймні відсотків пред
ставників кожної статі у вибор их списках. аким ином українське законодавство переважно гендер
но нейтральним і не підтриму різного правового статусу для оловіків та жінок однак основні проблеми
стосу ться реалізації положень инного законодавства що обмежу ться недостатнім рівнем міжвідом ої
співпраці непослідовніост ре орм та відсутніст санкцій за недотримання законодав их вимог.
. .
мето усунення існу их гендерних розривів у суспільстві в Україні було розроблено та впро
ваджено декілька ержавних цільових програм забезпе ення гендерної рівності остання ержавна про
грама на
роки була розроблена у тісній співпраці між Урядом НУ та міжнародними органі
заціями. авдання програми зосереджені на подаль ому вдосконаленні законодавства у с ері гендерної
рівності проведенні кампанії з підвищення рівня обізнаності роботодавців щодо вропейських стандартів
гендерної рівності у с ері зайнятості та рівного розподілу сімейних обов язків адвокаційних практик у
випадку дискримінації підтримці жіно ого лідерства та залу ення до процесу прийняття рі ень підви
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щенні квалі ікації державних службовців залу ених до діяльності з розробки та впровадження гендер
ної політики тощо. о стосу ться ін их програмних інструментів була затверджена ержавна цільова
соціальна програма протидії торгівлі л дьми
що спрямована на вирі ення завдань з попе
редження торгівлі л дьми судового переслідування зло инців та захисту жертв. акож була розроблена
ержавна цільова соціальна програма підтримки сім ї до
року в якій запропоновано комплекс захо
дів щодо запобігання асоціальній поведінці в сім ях зокрема дома ньому насильству надання соціально
го захисту та підтримки сімей у складних житт вих обставинах та зміни гендерних стереотипів у суспіль
стві. Наре ті на виконання положень Резол ції Ради Безпеки
Н
щодо жінок миру і безпеки
Кабінет іністрів України розробив та затвердив л того
року Національний план дій з виконання
резол ції Ради Безпеки
Н
інки мир безпека на період до
року. авдання Плану спрямо
вані на оцінку впливу кон лікту на стан пору ення прав л дини надання допомоги та проведення реабі
літації жертв Г Н підтримку залу ення жінок до діяльності з запобігання кон лікту та розбудови миру.
. .
іністерство соціальної політики інсоцполітики провідним оганом влади на який покла
дена відповідальність за розробку впровадження та координаці гендерної політики в Україні. Була
створена Експертна рада з розгляду скарг щодо гендерної дискримінації до складу якої увій ли пред
ставники інсоцполітики Уповноваженого Верховної Ради України з прав л дини представники ін их
органів державної влади та НУ . мето сприяння розробці гендерно утливих політик ще в
році в
Верховній Раді було с ормоване іж ракційне депутатське об днання Рівні можливості . У відповід
ності до розпоряджень обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації
були створені регіональні координаційні ради з питань сім ї гендерної рівності демогра і ного розвит
ку запобігання дома ньому насильству та торгівлі л дьми. ержавна служба статистики уповноважена
збирати статисти ні дані у розрізі статей відповідні дані раз на два роки узагальн ться у статисти них
збірниках
інки і оловіки в Україні у відповідності до міжнародних старндартів. о а національний
перелік статисти них показників досі обмежений він нада ін ормаці щодо гендерних диспропорцій
у с ері освіти охорони здоров я залу ення до економі ної активності та зайнятості по ирення асоці
альних явищ тощо. Численні зусилля були докладені до розбудови знань і нави ок державних службов
ців з питань розробки впровадження та моніторингу реалізації гендерної політики в галузі статистики
гендерного б джетування гендерної освіти та утливості тощо. агалом протягом
років у на
в альних семінарах та програмах підвищення обізнаності взяли у асть понад
державних службов
ців та представників рад Національний огляд України
. Роль громадянського суспільства та між
народних організацій зали а ться досить вагомо в забезпе енні гендерної рівності в Україні оскільки
багато законодав их ініціатив заходів з інституційного розвитку та адвокаційних кампаній просувалися
за рахунок підтримки неурядового сектору.

Б� Право голосу та представництво
. . Політи не представництво жінок на національному рівні зали а ться дужу низьким в
Україні незважа и на проголо ення досягнення гендерного паритету у виборних органах влади
одним із цільових показників Р . о а астка жінок у Верховній Раді поступово зроста Рис. . а
вона досягла ли е
відсотків за результатами виборів
року. На даний момент серед
депу
татів Верховної Ради ли е
жінка
відсоток . В цьому відно енні Україна відста від серед
нього регіонального показника представництва жінок в вропі
відсотків а також від середньо
го світового зна ення в
відсотки
іжпарламентське об днання грудень
року . акож
астка жінок у Верховній Раді України одні з найниж их у регіоні
А окрім Грузії Вірменії
та Угорщини . Нещодавні законодав і зміни спрямовані за запровадження гендерних квот у вибор
их списках кандидатів в депутати Верховної Ради доповнення до акону Про політи ні партії в
Україні
рік не призвели до відповідного покращення ситуації. еякі партії не вважали гендер
ні квоти обов язково вимого оскільки не були призна ені санкції за недотримання даної вимоги.
Через не іткі положення законодавства в окремих випадках жінки посідали останні місця у вибор их
списках таким ином ма и незна ні анси подолати вибор ий поріг.
іж ракційне об днання Рівні можливості у Верховній Раді України ін ормація доступна за посиланням
.
Ф Рівні можливості
іжпарламентське об днання

.

.

.
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Рис� 1�1� Представництво жінок у Верховній Раді та місцевих радах України
Національний рівень
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Джерело: Україна: Звіт про ЦРТ за 2015 рік (ЦРТ 2015).
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Джерело: Жіночий консорціум України (2014 рік).

. .
інки традиційно краще представлені у місцевих органах влади особливо на ниж их ад
міністративних рівнях. гідно результатів гендерного моніторингу місцевих виборів
року що
був проведений іно им консорціумом України
КУ
жінки склали ли е
відсотків се
ред ленів обласних рад тоді як їх астка збіль у ться до
відсотків у міських радах
відсо
тків у районних радах
відсотків у селищних радах та навіть до
відсотка у сільських радах
рис. . б . В
році було ухвалено новий закон про місцеві вибори в якому міститься положен
ня про гендерні квоти у партійних вибор их списках повинно бути не мен е відсотків представ
ників кожної статі . В результаті гендерний баланс покращився серед депутатів із міських рад
але
відсотковий поріг був досягнутий ли е в Чернігівській міській раді
відсотки жінок .
агалом середн представництво жінок в міських радах Ки ва та обласних центрів досягло
відсотка в той ас як кількість жінок серед загального исла кандидатів складала
відсотки
рис. . . гідно гендерному моніторингу Комітету виборців України
рік найниж ий рі
вень представництва жінок заре стрований у міських радах Івано Франківська та Кіровограда по
відсотків а також у міській раді Ужгорода
відсотки . Представництво жінок в обласних
радах також покращилося оскільки в середньому астка обраних жінок зросла до
відсотків.
Найбіль е жінок було обрано до обласних рад в мельницькій
відсотки та Сумській
відсотки областях тоді як наймен а кількість була заре стрована в деській області
відсо
тків . а результатами виборів мерів в м.Ки ві та обласних центрах в листопаді
року не було
обрано жодної жінки.
. . У порівнянні з оловіками набагато біль е жінок прац ть в органах державного управлін
ня. окрема жінки складали
відсотків від загальної кількості державних службовців на по аток
року що визна а високий рівень емінізації зайнятості у секторі державної служби. Водно ас
розподіл жінок за рівнями керівних посад державних службовців характеризу ться ітким еноме
ном скляної стелі оскільки їх кількість серед високопосадовців змен у ться Рис. . . В той ас
коли жінки переважа ть серед державних службовців на ниж их адміністративних посадах дер
жавні службовці і
категорій вони склада ть ли е
відсотків серед високопосадовців які
залу ені до прийняття рі ень на національному рівні державні службовці І категорії . і диспро
порції ще краще простежу ться на рівні місцевого самоврядування оскільки жінки там склада ть
ли е відсотків високопосадовців державні службовці І категорії тоді як їх кількість на найниж
их управлінських посадах становить близько
відсотків.
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Рис� 1�2� Частка жінок, що були обрані до місцевих рад України в 2015 році, %
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Джерело: Комітет виборців України (КВУ, 2015).

. .

а даними іжпарламентського об днання що відобража ть призна ення станом на сі ень
року жінки посідали
відсотків міністерських посад в Україні. я астка досить незна
но в порівнянні з розвиненими гендерними демократіями вропи Україна також відста від біль
ості пострадянських країн випереджа и ли е Росі
відсотків уркменістан
відсотків
та Азербайджан
відсотків . У
році жінки обіймали ли е дві міністерські посади в Уряді
України зокрема посаду іністра інансів та іністра Кабінету іністрів. П ять жінок обіймали по
сади Пер их заступників іністрів та
жінок прац вали на посадах заступників іністрів. інка
о ол вала Національний банк України ще жінки входили до складу Правління Національного банку
майже відсотків . Рівень представництва жінок у прийнятті економі них рі ень в Україні вимір
ться як астка серед президентів або генеральних директорів та ленів правління найбіль их компа
ній які котиру ться на національній біржі дуже близький до середніх показників в С
відповідно
у порівнянні із
відсотком
. днак жінки склада ть ли е
відсоток серед ленів Конституційного суду. гідно статисти ній базі даних ЕК
Н астка жінок
серед послів складала ли е
відсотки що зна но мен е ніж у країнах С.
. .
агалом рівень у асті населення в політи ній та громадській діяльності був досить низь
ким в Україні на по атку
років як серед оловіків так і серед жінок. ослідження вро
не виявило будь яких зна них гендерних відмінностей у залу енні
пейських цінностей
до політи них партій приблизно відсотки респондентів як оловіків так і жінок про спілок
близько
відсотків респондентів благодійних та місцевих громадських організацій ін их типів
НУ мен е ніж відсотки респондентів . одо жіно ого активізму ли е
відсотка респон
денток належали до будь якої жіно ої групи. днак останні дослідження свід ать про підвищення
Статисти на база даних ЕК
методологі
.

та результатами

Н

.

.

.

ослідження вропейських цінностей можна ознайомитись за посиланням
.
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громадської активності жінок та їх зроста е залу ення до ГС
Український іно ий
Фонд
. соблива увага до питань жіно ої політи ної активності пов язу ться з протестами на
вромайдані
Український іно ий Фонд
. гідно даним Київського міжнарод
ного інституту соціології К ІС
жінки складали
відсотки у асників протестів на по атку
вромайдану тоді як їх астка знизилася до
відсотків в л тому коли протести стали біль за
пеклими. Наприклад у асниці громадянських протестів організували ін
тн а
р ни
і ені О К и н ьк та надавали правову меди ну та ін у волонтерську підтримку забезпе ували
громадську безпеку та докладали безлі зусиль щоб утримати протести у мирному руслі
. Соціальна активність жінок також зна но зросла в
роках завдяки волонтерським
рухам пов язаним із наданням допомоги українським військовим у збройному кон лікті в онецькій
та Луганській областях та допомого внутрі ньо переміщеним особам
.
Рис� 1�3� Представництво жінок в органах державного управління за рівнями керівних посад
(початок 2015 року), %
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Джерело: Державна служба статистики (2015а).

В� Суб’єктивний добробут
. . Суб ктивний добробут це вимір індивідуального сприйняття рівня добробуту що виявля
ться за допомого самооцінки доходів роботи здоров я умов життя та вза мовідносин. а даними
бстеження
иття в умовах перехідної економіки
рівень задоволення населення України
власним життям зали а ться досить низьким ли е
відсотків респондентів погодилися із твер
дженням Врахову и всі обставини я зараз задоволений власним життям в
році зна но по
ступа ись середньому показнику в країнах ахідної вропи та регіоні перехідної економіки загалом.
Крім того у суб ктивних оцінках добробуту оловіків та жінок спостеріга ться зна ний гендерний
розрив. а даними
в
році своїм життям були задоволені
відсотки жінок та
відсотки
оловіків. ругий раунд бстеження
виявив що рівень задоволення життям серед насе
лення навіть змен ився приблизно на в.п. аке зниження рівня суб ктивного добробуту вплинуло
як на оловіків так і на жінок Рис. . а ймовірно пов язу ись із погір енням рівня життя внас
лідок економі ної та інансової кризи
років. Гендерний розрив у суб ктивних оцінках

етодологі
.
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добробуту зали ився зна ним оскільки ли е відсотків жінок що брали у асть в опитуванні були
задоволені власним життям порівняно з
відсотками респондентів оловіків.
. .
ля оцінки гендерних дисбалансів у рівні особистого задоволення життям були також вико
ристані результати ослідження вропейських цінностей
. Питання ослідження відрізня
лися від питань що використовувалися в програмі
так само як вибіркова сукупність населення
та асові рамки дослідження. аким ином результати цих двох досліджень не можуть бути безпо
середньо співставленні для порівнянь ли е використовуватися для визна ення окремих загальних
тенденцій. а даними
відсотків українських респондентів були задоволені власним життям в
році однак цей показник також виявився одним із найниж их у регіоні
А за винятком Грузії
Вірменії Азербайджану та Болгарії . Певні відмінності у рівні задоволеності життям також спосте
ріга ться між статями Рис. . б засвід у и вищий рівень задоволення життям серед оловіків
відсотків у порівнянні з жінками
відсотки .
Рис� 1�4� Рівень задоволення життям населення України, за статтю
дані
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Примітка: відсоток задоволених людей включає респондентів,
які повністю погоджуються або погоджуються з твердженням
“Враховуючи всі обставини, я зараз задоволений власним життям”.
Дані були зважені. Відсутні відповіді та відповіді “не знаю” були
виключені із розрахунків.

Примітка: питання ставилось наступним чином: “Наскільки ви
задоволені власним життям по шкалі від 1 до 10, 1 - це незадоволений, а 10 - це задоволений”. Дані були зважені. Перші чотири бали
були об’єднані у групу “незадоволені”, п’ятий бал - у групу “нейтральне ставлення” та останні п’ять балів - у групу “задоволені”. Відсутні
відповіді та відповіді “не знаю” були виключені із розрахунків.

Джерело: LiTS I та LiTS II (ЄБРР та Світовий банк, 2011).

Джерело: EVS (2010).

. . Гендерні відмінності у рівні задоволеності життям можуть потенційно пов язуватись із інди
відуальним сприйняттям від уття контрол над життям Рис. . а оскільки біль а астка оловіків
вважа що вони контрол ть власне життя
відсотків оловіків у порівнянні з
відсотками
жінок . днак жінки були біль е задоволені сво
робото на момент опитування оскільки май
же
відсотків прац
их жінок та
відсоток прац
их оловіків погодилися з відповідними
твердженнями Рис. . б . і результати можуть відображати вплив доміну их гендерних стереоти
пів що наголо у ть на пріоритетності сімейних ролей для жінок та стриму ть їх о ікування щодо
гідної роботи доходу та про есійної реалізації.
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Рис� 1�5� Задоволення роботою та контроль над життям в 2008 році, EVS
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Примітка: перше питання: “Наскільки ви контролюєте своє життя по шкалі від 1 до 10, 1 – зовсім не контролюю, а 10 - повністю контролюю”. Друге
питання: “Наскільки ви задоволені своєю роботою по шкалі від 1 до 10, 1 – не задоволений, а 10 – задоволений.” Дані були зважені. Останні чотири бали
за обома оцінками були об’єднані у категорії “задоволені” та “контролюю життя”. Відсутні відповіді та відповіді “не знаю” були виключені із розрахунків.
Джерело: EVS, 2010.

. . Базові характеристики населення такі як освіта сімейний стан вік або кількість дітей не
ма ть зна ного впливу на гендерні розбіжності у рівні задоволеності респондентів власним життям
одаток А . е можна пояснити спільним розподілом ресурсів між жінками та оловіками в домо
господарствах та їх неспроможніст відокремити особистий добробут. В цілому біль е задоволених
життям осіб виявлено серед молоді у віці
років а також серед осіб із вищо освіто . о
стосу ться окремих складових добробуту в рамках ультиіндикаторного кластерного обстеження
в
році
ІКС
жінкам і оловікам у віці від
до
років ставилися запитання щодо їх
задоволення сімейним життям дружніми стосунками пото но робото здоров ям місцем прожи
вання рівнем власних доходів та ін ими аспектами. Біль ість молодих л дей були задоволені своїм
здоров ям та дружніми стосунками показники задоволеності пото но робото були ниж ими і
ли е
відсотки респондентів були задоволені сво пото ним рівнем доходу. о а молоді жінки
продемонстрували дещо ниж ий рівень задоволення власним здоров ям умовами життя та дружніми
стосунками гендерні відмінності у розподілі відповідей не статисти но вагомими Рис. . .
. .
едико демогра і не обстеження України проведене в
році
У
надало дані
щодо контрол над ресурсами та прийняття рі ень у домогосподарстві за статт . Порівняно з ін и
ми країнами
А жінки в Україні ма ть досить високий рівень контрол над прийняттям рі ень
у домогосподарствах та використанні ресурсів. а даними
У
відсотки заміжніх жінок
самостійно ухвал ть рі ення стосовно свого власного здоров я
відсотків стосовно придбання
великих побутових товарів
відсотків стосовно щоденних закупівель для домогосподарства та
відсотки стосовно відвідування ленів сім ї та роди ів. Серед заміжніх жінок які отриму ть го
тівкові доходи біль ніж одна третина
відсотків переважно самостійно вирі у ть яким ином
використовувати гро і тоді як
відсотки жінок вирі у ть це питання разом із оловіками. Ли е
відсоток жінок повідомив що переважно їх оловіки ухвал ть рі ення про використання заро
бітків жінок.
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Рис� 1�6� Відсоток молодих людей (у віці 15-24 роки), які були дуже або певною мірою
задоволені окремими складовими добробуту в 2012 році, МІКС
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Джерело: МІКС (2013).

Г� Гендерно-орієнтовані погляди в суспільстві
. . Гендерні стереотипи можуть виступати важливими детермінантами гендерної нерівності в ба
гатьох аспектах суспільного життя визна а и можливості доступу до ринку праці економі них ре
сурсів та прийняття рі ень а також розподілу гендерних ролей у домогосподарствах. Відтвор
ись
у соціальних нормах та ставленнях подібні суспільні погляди ма ть усталений характер та повільно
змін ться з асом. Багато нещодавніх досліджень приверта ть увагу до по иреності традиційних
гендерних стереотипів в Україні
.
.
що вплива ть
не ли е на особисте життя жінок але й на ормування загального ін ормаційного середовища ерез
діяльність засобів масової ін ормації та освіту Національний огляд України
рік .
. . В українському суспільстві подібні гендерні стереотипи особливо виражені в громадському
ставленні до можливостей працевла тування жінок та по днання роботи і сім ї. Наприклад хо а
дев ять із десяти респондентів
погодилися що прац
а мати може мати такі самі теплі
стосунки із дітьми як і матері які не прац ть приблизно
відсотків як оловіків так і жінок
вважа ть що дитина до кільного віку схильна страждати якщо його її мати прац
рис. . . ой
акт що оловіки недооцін ть роль жінок на ринку праці та їх прагнення до про есійної реалізації
підтверджу ться зна ними гендерними розбіжностями у схваленні певних тверджень стосовно жит
т вих пріоритетів жінок. Наприклад понад
відсотків респондентів оловіків вважа ть що жінки
переважно прагнуть домівки та дітей приблизно
відсотків із них погоджу ться що роль домо
господарки задовольня жінок настільки ж наскільки й опла увана робота. ійсно за результатами
ослідження у асті жінок у складі робо ої сили України У СР та ФН
Н
інтерес жінок до
про есійної самореалізації та їх нереалізовані кар рні прагнення змен у ться зі збіль енням кіль
кості дітей. ін ого боку мен е оловіків ніж жінок вважа ть що наявність роботи найкращим
ляхом забезпе ення незалежності для жінки див. рис. . .
. . В цьому контексті Україна помітно відрізня ться від розвинених країн С перебува и до
сить близько до Грузії уре ини та Азербайджану де пану ть біль консервативні гендерні норми
Рис. . а . ак понад верть усіх жінок респонденток
повніст погодились із тверджен
ням що діти до кільного віку схильні страждати якщо їх матері прац ть водно ас відповідна астка
респонденток не перевищу відсотків у розвинених гендерних демократіях вропи. Ін е запитання
мало визна ити наскільки жінки готові поступитися оловікам у ситуації коли на ринку праці
існу напруга і робо их місць не виста а для повного задоволення попиту. нову майже
відсотків
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респондентів олові ої статі та приблизно відсотків респондентів жінок погодилися з тим що в по
дібних ситуаціях оловіки ма ть біль е прав на робо і місця Рис. . б . На противагу до цього таке
ставлення населення не характерним для країн С особливо в країнах Півні ної вропи.
Рис� 1�7� Суспільні погляди на деякі гендерно-орієнтовані твердження за статтю, EVS
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Примітка: дані були зважені. Відсотки відображають частки респондентів, які погоджуються або повністю погоджуються із кожним із тверджень, що наведені вище. Відсутні відповіді та відповіді “не знаю” були виключені із розрахунків.
Джерело: EVS (2010).

Рис� 1�8� Гендерно-орієнтовані погляди на зайнятість жінок в ЄЦА, 2008 рік
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Примітка: відсоток включає респондентів жіночої статі, які повністю погоджуються із твердженням “Дитина дошкільного віку схильна страждати, якщо його або її мати працює”. Дані були зважені. Відсутні відповіді та відповіді “не знаю” були виключені із розрахунків.
Джерело: EVS (2010).
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б Надання пріоритету оловікам у працевла туванні у відсотках
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Примітка: відсоток включає респондентів, які погоджуються із твердженням “Коли не вистачає робочих місць, чоловіки мають більше прав на
роботу ніж жінки”. Дані були зважені. Відсутні відповіді та відповіді “не знаю” були виключені із розрахунків.
Джерело: EVS (2010).

. . В той же ас респонденти демонстру ть біль егалітарні погляди щодо внеску жінок і олові
ків до добробуту домогосподарства та сприйняття батьківських обов язків. а даними
переважна
біль ість населення погодилася з твердженням що як оловік так і дружина повинні робити внесок
у дохід домогосподарства. акож порівняно з оловіками ця думка була підтримана біль о астко
жінок див. рис. . . і дані добре співвідносяться з високим рівнем контрол жінок над економі
ними ресурсами домогосподарств який спостеріга ться в українських сім ях. Егалітарні погляди на
рівну відповідальність за дітей також підтверджу ться по иреними переконаннями що батьки так
само добре можуть доглядати за дітьми як і матері.
. . В ирокому розумінні репродуктивна діяльність охопл не ли е народження та виховання
дітей але й різні види неопла уваної роботи що пов язана з відтворенням поколінь та забезпе ен
ням важливих ункцій житт діяльності сім ї ведення дома нього господарства догляд за хворими
неді здатними та літніми ленами родини придбання товарів щоденного вжитку тощо. В біль ості
суспільств подібна робота викону ться переважно жінками в Україні ж ця тенденція виявля ться
особливо вража о . а даними ослідження у асті жінок у складі робо ої сили України У СР та
ФН
Н
понад три верті заміжніх жінок жінок які живуть у громадянському л бі зазна
или що переважно їх обов язками прибирання
відсотків та приготування їжі
відсотки .
Приблизно дві третини заміжніх жінок які ма ть ленів родини які потребу ть постійного догляду
таких як л ди з інвалідніст або похилого віку сказали що переважно вони догляда ть за такими
особами. Біль ість жінок також відповіда ть за покупку продуктів хар ування та товарів щоденно
го вжитку для всі ї сім ї. а даними ослідження ФН
Н ли е
оловіків бажа ть розділити
ці дома ні обов язки порівну у таких сім ях тоді як майже половина
відсотки жінок в таких
сім ях прагнуть біль справедливого розподілу хатньої роботи.

Насильство стосовно жінок та дівчат
. . Насильство стосовно жінок НС було визнано у всьому світі одні з найбіль по ирених
орм пору ення прав л дини як у розвинених країнах так і в регіонах що розвива ться. а оцінками
від
до
відсотків жінок в вропі пережили досвід ізи ного насильства
.
днак справжня кількість постраждалих вида ться зна но біль о оскільки про зна ну кількість ви
падків насильства не повідомля ться. Гендерно обумовлене насильство непропорційно вплива на жі
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нок оскільки безпосередньо пов язу ться з нерівним розподілом повноважень та ресурсів між жінками
та оловіками жінки також ма ть мен е можливостей уникнути образливих ситуацій врятуватися або
укати правосуддя в подібних випадках. Вони також особливо вразливі до негативних наслідків насиль
ства що вкл а ть виму ені або небажані вагітності небезпе ні аборти та погір ення репродуктив
ного здоров я ін екції що переда ться статевим ляхом та ВІЛ. Психологі ний стрес та посттрав
мати ний вплив можуть спри инити довготривалі наслідки що вплива ть на всі аспекти життя жінок.
. . Україна стала пер о з пострадянських країн що ухвалила акон Про попередження насиль
ства в сім ї
із визна енням правової та інституційної бази для запобігання та боротьби із дома
нім насильством. Відповідні законодав і зміни та доповнення були внесені до ін их нормативних актів
зокрема до Кримінального кодексу. акож було створене відповідне інституційне середовище що забез
пе ило можливість надання підтримки постраждалим від насильства ерез системи соціального захисту
та допомогу НУ . На по аток
року в біль ості регіонів України ункціонували громадські та му
ніципальні центри соціально психологі ної допомоги та громадських соціальних центрів для матерів
і дітей підтримку постраждалим від дома нього насильства нада ть також окремі приватні неурядові
та благодійні онди. В країні цілодобово прац Національна гаря а лінія з питань дома нього насиль
ства торгівлі л дьми та гендерної дискримінації. днак проблема гендерно обумовленого насильства
зали а ться досить по ирено проявля ись в багатьох ормах дома н насильство з валтування
ізи не насильство домагання сексуальне переслідування та торгівля л дьми
. а
даними о іційної статистики зло инності Генеральна прокуратура України жінки склада ть пере
важну біль ість заре строваних жертв зло инів сексуального характеру зокрема
відсотків жертв
з валтування
відсотків жертв дома нього насильства та
відсотків жертв зло инів пов язаних
із торгівле л дьми в
році.
. .
ома н насильство з боку оловіка або партнера зали а ться найбіль розповс дженим
типом НС . а даними едико демогра і ного обстеження України
У
відсотки
жінок віком
років які будь коли перебували у л бі потерпали від одні ї з орм подружнього
емоційного ізи ного або сексуального насильства аблиця . . них майже
відсотків пові
домля ть про ізи не насильство боку тепері ніх або останніх оловіків партнерів
відсотки
про сексуальне насильство з боку інтимних партнерів та
відсотки про емоційне насильство
у л бі У СР та акро
. ловживання алкоголем серед партнерів може вважатися одним із
основних акторів впливу оскільки про акти насильства асті е повідомляли жінки оловіки яких
асто перебува ть у стані сп яніння
відсотків респонденток у порівнянні із відсотками жінок
оловіки яких не вжива ть алкоголь .
Таблиця 1�1� Поширеність різних форм подружнього насильства за результатами
вибіркових обстежень населення України, 2007 та 2014 рік�
Відсоток жінок віком 15-49 років, які будь-коли були заміжні
та потерпали від різних форм подружнього насильства
Форми насильства

дь к и в
МДОУ-2007

Фізичне насильство
Сексуальне насильство
Емоційне насильство
Будь-яка форма фізичного або сексуального насильства
(обидві форми насильства)
Будь-яка форма емоційного, фізичного або сексуального
насильства (принаймні одна форма насильства)
Будь-яка форма емоційного, фізичного та сексуального
насильства (всі три форми насильства)
Джерело: МДОУ-2007 (УЦСР та Макро 2008) та Дослідження НСЖ (ФН ООН 2014б).
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. . В
році ФН
Н було ініційоване ослідження по иреності насильства стосовно ді
в ат та жінок НС
що грунтувалося на модулі запитань едико демогра і ного обстежен
ня України і таким ином надало можливість порівняти отримані результати із даними
року
ФН
Н
б . Результати дослідження виявили певне підвищення рівня ізи ного насильства у
л бі в той ас як рівень сексуального насильства практи но не змінився. Водно ас було виявлене
деяке зниження рівня емоційного подружнього насильства що можна пов язати з стресовим впливом
збройного кон лікту та гуманітарної кризи що призвело до переоцінки повсякденних цінностей на
оні нових загроз. В цілому ці дані вказу ть на усталений характер дома нього насильства в країні
а також на відсутність е ективних механізмів запобігання цьому явищу в рамках державної політики.
. . При ини ирокого розповс дження дома нього насильства в Україні в зна ній мірі пов яза
ні з впливом патріархальних стереотипів щодо гендерних норм та нерівноправного становища жінок
у суспільстві їх економі но вразливіст та залежно ролл в сім ї. а даними ультиіндикторного
кластерного обстеження в Україні
ІКС
оловіки на відміну від жінок біль схильні пого
джуватися із одні
із при ин виправдання побиття дружини партнерки
відсотки оловіків у
порівнянні із
відсотками жінок . Найбіль а астка оловіків
відсотків погоджу ться що
оловік ма право бити сво дружину якщо вона недбало ставиться до дітей в той же ас
відсо
тка з них якщо вона спере а ться та
відсотка якщо вона відмовляться від статевих стосунків
із ним. По ирене в Україні суспільне сприйняття дома нього насильства як особистої або сімейної
справи пов язу ться з розповс джено стигматизаці постраждалих в громадах та їх віктимізаці
за провоку у поведінку. В результаті переважна біль ість жертв насильства
відсотків не звер
та ться за жодно допомого ФН
Н
б . важа и на поодинокий характер звернень дані
адміністративної статистики Генеральної прокуратури України не відобража ть реальних мас табів
дома нього насильства якщо в
році було заре стровано
зло инів пов язаних із дома нім
насильством то в
році їх кількість змен илася до
випадків. Важливо що дома н насиль
ство не сприйма ться населенням України як важлива соціальна проблема. аке суспільне ставлення
зна но відрізня ться від результатів дослідження вробарометра з питань гендерної рівності в
році згідно яким
відсотки вропейців вважа ть що проблема гендерно умовленого насильства
Г Н ма стати пріоритетом у просуванні гендерної рівності а
відсотки з них переконані що іс
ну нагальна потреба вирі ення ці ї проблеми
.
. .
одо Г Н поза межами сім ї в Україні спостеріга ться тривожна тенденція астка жінок які
постраждали від позасімейного насильства яке було заподіяне знайомими або незнайомими олові
ками зросла в
році. а результатами ослідження НС
року ФН
Н
б
відсотків
жінок зазнали ізи ного насильства за межами сім ї на відміну від відсотків жінок у
році тоді
як відсотки жінок зазнали сексуального насильства за межами сім ї відсотки жінок у
році .
агальна астка жінок які зазнали ізи ного та або сексуального насильства зросла з
відсотків
у
році до
відсотків у
році. Незважа и на зна не по ирення о іційна статистика зло
инності характеризу ться змен енням заре строваних зло инів сексуального характеру кількість
з валтувань знизилася з
у
році до
в
році та до
випадків в
році Генеральна
прокуратура України . евидно про зна на кількість з валтувань зали а ться незадокументовано
оскільки постраждалі не зверта ться по допомогу ерез о ікування суспільного осуду та страх роз
прави з боку кривдника але серед пере код що стриму ть е ективність політики слід зазна ити
й су асну суспільну недовіру до правоохоронних органів непрозорість розслідування зло инів та
низьку е ективність судового переслідування у випадках сексуального насильства. агальновизнано
що ризики Г Н зроста ть у періоди збройних кон ліктів та гуманітарної кризи. Послаблення та
руйнування системи суспільних послуг на рівні громад брак правоохоронних органів обмежений
доступ до меди них закладів та надава ів соціальних послуг призводить до збіль ення вразливо
сті постраждалих від насильтсва. Рівень дома нього насильства також може зростати у стресово
му середовищі водно ас по ирення бідності та позбавлення зви ного стил життя може призвести
до зростання мас табів торгівлі л дьми або примусової проституції. ослідження з питань Г Н
в умовах кон лікту що було проведене ФН
Нв
році підтвердило підвищену вразливість
жінок до різних орм насильства під ас кон лікту астка переміщених жінок які повідомили про
принаймні одну насильницьку ситуаці за межами сім ї була в три рази біль о ніж відповідна
астка місцевих жінок у прийма их громадах відповідно
та
відсотків респонденток . а
даними іжнародного жіно ого правозахисного центру Ла Страда Україна кількість звернень до
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Національної гаря ої лінії з питань дома нього насильства зросла майже на
відсотків протягом
сі ня березня
року у порівнянні із відповідним періодом
року багато дзвінків надходить
від сімей переміщених осіб або демобілізованих військовослужбовців . мето вирі ення цих про
блем Проект гуманітарного реагування ФН
Н запо аткував роботу мобільних команд психологі
ної допомоги у регіонах кон лікту які нада ть допомогу постраждалим від насильства у віддалених
населених пунктах
.

Торгівля людьми
. . Протягом багатьох останніх років Україна визна ться одні з кл ових країн походження
транзиту та місця призна ення торгівлі л дьми. о а різні джерела нада ть різну оцінку мас табів
торгівлі л дьми всі вони вказу ть на високий рівень її по ирення та вразливість населення до по
дібних зло инів. а даними ослідження
проведеного в л тому березні
року приблизно
осіб були незаконно вивезені за межі України протягом
років
вкл но
з попередніми оцінками
та
загальна кількість жертв за період з
року
може сягнути до
осіб. сі ня
року до ервня
року
в Україні надала допомо
гу
жертвам торгівлі л дьми вкл а и правову допомогу меди ну допомогу психологі ну
допомогу інансову підтримку про есійну підготовку та ін і види допомоги. моменту запуску
Національного механізму звернень для надання допомоги жертвам торгівлі л дьми в
році
особи отримали о іційний статус жертви торгівлі л дьми з них
оловіків
жінок і
дітей .
. .
к і в ін их країнах Східної вропи соціально економі на ситуація в Україні загалом вва
жа ться основним инником що зумовл по ирення торгівлі л дьми. Різні автори наголо у ть
що високий рівень безробіття та низький рівень життя зму у л дей приймати ризиковані пропо
зиції щодо працевла тування за кордоном тоді як активна міжнародна трудова міграція та низький
рівень обізнаності щодо потенційної небезпеки поглибл
ть проблему
. Біль е половини
відсотки респондентів
У
повідоми
ли що вони ули про особу яка постраждала від торгівлі л дьми в той же ас
відсотків з них
особисто знали когось хто мав такий досвід У СР та акро
. Найбіль а астка респон
дентів домогосподарств які ули про реальних жертв була виявлена в селищах міського типу
відсотків серед респондентів із вищо та середньо спеціально освіто
відсотки та серед
представників найзаможні ої квінтильної групи населення. Ін ими словами сільські ме канці
особи з ниж им рівнем освіти та низьким рівнем доходу стика ться з біль ими ризиками торгівлі
л дьми внаслідок ниж ого рівня обізнаності щодо мас табу проблеми. акож по ирення проявів
гендерної нерівності в суспільстві ма розглядатися як один з инників торгівлі жінками оскільки
саме вони асто виму ені погоджуватись на нео іційну та непрестижну роботу за кордоном що не
потребу високої квалі ікації ерез особливо низькі зарплати порівняно з оловіками та загальні
дискримінаційні практики на національному ринку праці
.
. .
станні тенденції торгівлі л дьми характеризу ться збіль енням астки оловіків серед по
страждалих яких нелегально вивозили з мето переважної трудової експлуатації протягом
років Рис. . а . о а жінки складали відсотків жертв торгівлі л дьми яким
надала допомогу
у
році їх астка змен илася біль е ніж вдві і до
відсотків у
році . днак питома вага
жінок серед жертв знову по ала зростати в пер ій половині
року що вказу на вплив кризи
року на становище жінок і їх вразливість. інки абсол тно переважа ть серед жертв сексуальної екс
плуатації вони також становили біль е третини жертв трудового рабства протягом
років.
. .
ертви торгівлі л дьми підда ться сексуальній та трудовій експлуатації на території краї
ни та за кордоном. а даними
основними регіонами призна ення жертв з України Російська
Федерація
відсотків жертв що отримали допомогу Польща
відсотків та ін і країни ле
ни С
відсотків а також уре ина
відсотків . Внутрі ня торгівля л дьми зали а ться до
сить незна но але існу ть ризики роз ирення її мас табів у ході ескалації збройного кон лікту у
онецькій та Луганській областях України. На даний ас із різних джерел луна ть повідомлення про
іжнародний жіно ий правозахисний центр Ла Страда Україна
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випадки гендерно обумовленого насильства та торгівлі л дьми в цих регіонах. На даними НУ які
нада ть допомогу постраждалим та згідно статистики гаря ої лінії в цих регіонах
простежу
певні тенденції що пов язані з сексуально та або трудово експлуатаці жінок та дів ат експлуата
ці
оловіків у збройному кон лікті та примусовій праці збіль енням жебрацтва серед дітей
. Експерти також наголо у ть на підвищеній вразливості ВП до ризиків торгівлі л дьми ерез
їх економі ні труднощі та брак зв язків у прийма их громадах
. На середину
року
було заре стровано сім випадків торгівлі л дьми або спроб торгівлі л дьми серед ВП в той
ас як Національний ентр консультування мігрантів повідомив про збіль ення на
відсотків кіль
кості дзвінків від ВП на гаря у ліні з питань торгівлі л дьми
. е орму нові виклики для
державної політики з протидії торгівлі л дьми та гендерному насильству надання допомоги жертвам
та забезпе ення судового переслідування зло инців.
. .
гідно останньому звіту ержавного департаменту США
Уряд України не відповіда
в повній мірі мінімальним стандартам у боротьбі з торгівле л дьми однак зна ні зусилля докла
да ться для того щоб відповідати цим стандартам. окрема Уряд затвердив стандарти соціальних
послуг для жертв торгівлі л дьми створив оновлений підрозділ по боротьбі із торгівле л дьми як
відокремлену структуру та зна но збіль ив кількість службовців у підрозділі по боротьбі із торгівле
л дьми. В результаті астка звинува увальних вироків суду зросла однак загальна кількість розслі
дуваних зло инів пов язаних із торгівле л дьми змен илась порівняно з
роком Рис. . б . У
році правоохоронні органи розслідували
зло инів пов язаних із торгівле л дьми порівня
но з
випадками у
році було відкрито кримінальні справи проти зло инців порівняно з
справо в
році та було винесено
звинува увальних вироків торговцям л дьми порівняно з
у
році . а даними іністерства внутрі ніх справ протягом пер ої половини
року було
заре стровано
кримінальних зло инів на
відсоток біль е порівняно з попереднім періодом .
адля підвищення обізнаності населення щодо ризиків стати жертво торгівлі л дьми проводяться
ін ормаційні кампанії національного рівня зокрема спеціальні уроки у загальноосвітніх нав альних
закладах та закладах вищої освіти темати ні тренінги та консультації для груп ризику розміщу ться
соціальна реклама в регіонах наприклад регіональна кампанія Безпе ний лях до мети в
році .
Рис� 1�9� Торгівля людьми в Україні: судове переслідування та захист жертв
а

ертви торгівлі л дьми які отримали допомогу від
Україна
рік
ервень
року осіб.
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Примітка: статистичні дані щодо кримінальних справ, відкритих органами Міністерства внутрішніх справ України та вироків, винесених
судами Україні за Статтею 149 (колишня стаття 124-1) Кримінального
кодексу України (торгівля людьми).
Джерело: МОМ, 2015.
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Розділ 2� ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ
. .
Потенціал і здобутки л дини з то ки зору збереженого здоров я отриманої освіти та матері
альних активів важливими для особистого добробуту та успі ної самореалізації в житті. і мож
ливості як правило пов язані з л дським капіталом від якого залежить користування економі ними
можливостями та отримання доходу. Гендерні невідповідності в л дському потенціалі можуть бути
вагомо при ино нерівноправного становища жінок у суспільстві обмежу и їх здатність до роз
витку та роз ирення повноважень внаслідок позбавлення базових можливостей.
. .
Розділ присвя ений оцінці гендерних розривів у л дському потенціалі за складовими освіти
та здоров я. мето розгляду цих питань у пер ому підрозділі проаналізовано гендерні диспропорції
в показниках охоплення різними рівнями освіти та освітніх здобутках жінок та оловіків. У другому
підрозділі нада ться аналіз статево вікового складу населення та загальної демогра і ної ситуації в
країні. У цьому підрозділі аналізу ться також гендерний вимір здоров я тенденції захвор ваності та
проблеми що пов язані із способом життя в Україні.

A� Освіта
. .
світа важливим инником л дського розвитку на особистому рівні визна а и можливості
отримання гідної роботи доходів від зайнятості та належних стандартів життя. тримання вищої освіти
традиційно вважалося важливо переваго жінок в Україні. Насправді показники охоплення оловіків
і жінок практи но всіма освітніми рівнями не виявля ть статисти но зна имої гендерної нерівності
Рис. . . інки дещо мен е представлені серед слуха ів у закладах середньої спеціальної освіти не
вищі нав альні заклади які нада ть про есійно техні ну освіту і астка жінок в цих закладах скоро
у ться. днак цей дисбаланс компенсу ться тим що жінки переважа ть на біль високих рівнях осві
ти зокрема серед студентів пер ого та другого рівня у вищій освіті. Подібна тенденція по ирено в
біль ості країн Східної вропи та в розвинених регіонах вона може зумовл ватись як про есійно
сегрегаці
за ознако статі про есійно техні не нав ання переважно асоці ться із робітни ими
про есіями які біль по ирені серед оловіків так і впливом гендерних стереотипів що спонука ть
оловіків з молодих років ставати годувальниками родини замість отримання освіти. Ін а позитивна
тенденція спостеріга ться у зростанні жіно ого інтересу до другого рівня вищої освіти та продовження
післядипломної освіти з мето отримання кандидатських та докторських ступенів. днак жінки стика
ться зі зна ними пере кодами у просуванні в науковій кар рі.

Початкова та середня освіта
. .
По аткова освіта охопл пер і отири роки нав ання в Україні вона по ина ться із років.
авдяки загальній системі кільної освіти яка нада рівний доступ для хлоп иків та дів аток в охо
пленні по атково освіто не простежу ться зна ної гендерної нерівності Рис. . а . Незважа и
на незна не зниження що розпо алося
року валовий показник охоплення перевищу середні
зна ення в регіоні
А як для хлопців так і для дів ат. Частка дітей які одержу ть по аткову освіту
також зросла в Україні протягом
років Рис. . б що вказу на краще залу ення дітей до
системи освіти.
. .
Рівень охоплення дітей повно загально середньо освіто також досить високий оскільки
цей етап освіти обов язковим в Україні та гаранту ться державо на безко товній основі.
іційний
вік вступу до середньої коли
років тоді як теорети на тривалість середньої освіти становить
років. На по атку
років спостерігалося незна не зниження рівня охоплення середньо освіто
що зумовило деяке відхилення від загальних тенденцій в регіоні
А Рис. . а . Незважа и на
нещодавн зростання показники України все ще зали а ться дещо ниж ими за середні по регіону
А сяга и
відсотків серед дів ат та
відсотків серед хлопців в
році.
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Рис� 2�1� Індекси гендерного паритету (чисельність жінок до чисельності чоловіків)
за рівнями освіти в Україні, 2010 та 2013 навчальні роки

1,6 00

навчал ний рік

1,4 00

навчал ний рік

1,200
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0,6 00
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0,200
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вищої освіти
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ісляшкіл на
освіта не вища
освіта

ередня освіта

еповна
середня освіта

очаткова
освіта

ошкіл на
освіта

0,000

Примітка: індекси гендерного паритету розраховані згідно методичних підходів ЮНЕСКО. Класифікація рівнів освіти приведена відповідно
до кодів Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО). ‘Вища: 5А’ охоплює вищі навчальні заклади III та IV рівнів акредитації; ‘Вища: 5B’
охоплює вищі навчальні заклади І та ІІ рівня акредитації. ‘Другий етап вищої освіти: 6’ охоплює програми навчання для отримання ступенів
кандидата та доктора наук.
Джерело: Державна служба статистики (2014).

Рис� 2�2� Валовий показник охоплення дітей початковою освітою та випуск учнів в Україні та регіоні ЄЦА, за статтю
а Рівень охоплення по атково освіто
у відсотках
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Примітка: “УКР” означає Україна.

Примітка: “УКР” означає Україна.

Джерело: WDI 2015.

Джерело: WDI 2015.
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. .
На відміну від загальної середньої освіти у системі про есійно техні ної освіти спостері
га ться біль а гендерна нерівність . о а середній відсоток жінок серед слуха ів зали ався досить
стабільним у регіоні
А протягом
років в системі про есійно техні ної освіти України
відбулось різке скоро ення астки студенток жінок Рис. . б . ана тенденція тісно пов язана з
відтоком жінок до системи вищої освіти ерез змен ення престижності про есійно техні ної осві
ти та їх зацікавленіст в отриманні вищої освіти а також впливом сталої гендерної сегрегації с ер
зайнятості.
. .
Незважа и на інкл зивну модель освіти в Україні існу ть певні категорії дітей які не
отриму ть належної освіти. Протягом
нав ального року
дітей у віці від до
років не відвідували середні коли з різних при ин одаток В . кщо третина таких дітей не від
відували коли ерез стан здоров я зокрема діти із складними вадами розвитку які нав а ться у
спеціалізованих закладах
відсотки не нав алися з ін их при ин вкл а и дома н освіту.
Частка дів ат які не відвіду ть колу з при ин що не пов язані зі станом здоров я була на від
сотків біль о ніж відповідна астка хлоп иків як в містах так і в сільській місцевості.
Рис� 2�3� Загальний рівень вступу до закладів загальної середньої освіти в Україні та регіоні ЄЦА, за статтю
а Рівень вступу до закладів загальної середньої освіти
років у відсотках

б Відсоток студенток жінок у закладах про есійно
техні ної освіти
роки у відсотках
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2013

10,0
0,0
19 9 0

2000

Примітка: “UA” означає Україна.

Примітка: “UA” означає Україна.

Джерело: WDI 2015.

Джерело: WDI 2015.

2006

2013

. .
Вагомий виклик для ункціонування системи загальної освіти в Україні пов язаний з мас
табними внутрі німи переміщеннями населення зумовленими політи но дестабілізаці в
роках. і переміщення населення вплинули як на дітей до кільного та кільного віку так і
на студентів і на працівників с ери освіти тобто в ителів та виклада ів . В результаті для зна ного
исла колярів та студентів з исла переселенців була пору ена безперервність процесу нав ання
оскільки вони були зму ені звикати до нового соціального ото ення адаптуватися до нової місцево
сті та коли. а даними іністерства освіти та науки України
Н станом на листопад
року
до кільні та загальноосвітні нав альні заклади відвідували
тися дітей переселенців з них
тися дітей переїхали з Криму
тися і з онецької області та
тися і дітей з Луганської
області. В травні
року кількість дітей переселенців досягла майже
тися осіб. а ін ормаці
Н біль ніж відсотків коли ніх студентів з онбасу тобто приблизно тися осіб були
переведені до закладів вищої освіти по всій території України станом на квітень
року. Разом з
тим майже тися студентів були переведені з Криму до ін их регіонів України.
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Вища освіта
. .
а даними
рівень охоплення населення вищо освіто в Україні зна но вищим ніж в
середньому в регіоні
А. Валовий показник охоплення збіль ився протягом
років як для
дів ат так і для хлопців Рис. . . окрема валовий показник охоплення жінок вищо освіто сяг
нув відсотків в той ас як відповідний валовий показник охоплення оловіків становив відсотки
в
році. В результаті гендерний розрив у показниках охоплення вищо освіто збіль ився з
до
відсотків на користь жінок. На даний ас исельність жінок перевищу исельність оловіків у
вищих нав альних закладах біль ості розвинених регіонів що свід ить як про те що жінки біль е
прагнуть отримати вищу освіту щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці так і про те що
дів ата виявля ться біль е підготовленими до отримання вищої освіти що підтверджу ться резуль
татами тестування в системі середньої освіти
.
. .
на на астка колярів вступа до вищих нав альних закладів відразу після закін ення ко
ли
відсотків випускників з базово середньо освіто та
відсотків випускників з повно
середньо освіто в
році що вказу на безперервний перехід від середньої до вищої освіти в
Україні. днак доступ до вищої освіти може зна но міро визна атися нерівніст за доходами
згідно даних бстеження умов життя домогосподарств У
в Україні мен вірогідно що ді
в ата з малозабезпе ених домогосподарств продовжать нав ання після закін ення середньої коли.
мето оцінки нерівності у рівні вступу до закладів після середньої освіти використані дані щодо
студентів у домогосподарствах та проаналізовано показники охоплення населення віком
роки
за статт та спожив ими квартільними групами домогосподарств Рис. . б . Результати аналізу ви
явили важливий инник вразливості жінок якщо рівень охоплення оловіків вищо освіто майже
однаковий у домогосподарствах із різним майновим рівнем близько відсотків то рівень охоплен
ня жінок помітно знижу ться у нижній найбідні ій квартільній групі домогосподарств у порівнянні
з найвищим квартілем. аким ином нерівність за доходами може здійсн вати безпосередній вплив
на доступність вищої освіти для жінок із малозабезпе ених домогосподарств незважа и на те що
загалом саме жінки переважа ть серед студентів.
Рис� 2�4� Валові показники охоплення населення вищою освітою в Україні та регіоні ЄЦА,
та рівень охоплення населення віком 17-24 роки, за статтю
а Рівень охоплення вищо освіто в
відсотках до населення відповідної статі

роках у

б
хоплення вищо освіто населення віком
роки за статт та квартілями добробуту у відсотках
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Примітка: “УКР” означає Україна.
Джерело: WDI 2015.
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Примітка: Квартілі добробуту оцінюються за рівнем споживання в
домогосподарствах на душу населення: Квартіль І включає найбідніше населення, Квартіль IV – найбагатше населення.
Джерело: ОУЖД (2013), розрахунки автора.
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. . Вплив гендерних стереотипів проявля ться у виборі галузей освіти яким відда ть перевагу
оловіки та жінки. а даними ержавної служби статистики України жінки в переважа ть у скла
ді студентів у галузях охорони здоров я освіти та в гуманітарних науках біль е
відсотків від
загальної кількості всіх студентів в
нав альному році в той ас як оловіки становлять
біль ість з тих хто нав а ться в галузі транспорту та комунікацій інженерних спеціальностей ар
хітектури та будівництва. Рівень вступу на акультети природни их наук соціальних наук бізнесу
та риди ний акультет характеризу ться біль о гендерно нейтральніст Рис. . . Важливо
що гендерні переваги у виборі майбутньої про есії перебува ть від впливом усталених гендерних
стереотипів щодо належної про есії для жінок та оловіків які орму ться у ранньому дитинстві
та відтвор ться в системі кільної освіти. Численні дослідження вказу ть на роль стереотипів у
визна енні ролей оловіків і жінок у суспільстві які системно відтвор ться у кільних нав альних
матеріалах та вплива ть на подаль ий розподіл про есій за статт на ринку праці
Національний огляд України
Р
. Незважа и на розробку та впровадження програм
гендерних досліджень та відповідних нав альних матеріалів у деяких університетах України загалом
процес транс ормації у с ері освіти все ще дуже повільний. днак певні зміни все ж ма ть місце
так за даними іністерства оборони кількість жінок що вступили до нав альних закладів в системі
військової освіти зросла вдві і у
році порівняно з попередніми даними відповідно
проти
студенток .
Рис� 2�5� Розподіл студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки та статтю
в 2014/2015 навчальному році, у відсотках
а Вищі нав альні заклади І та ІІ рівня акредитації

б Вищі нав альні заклади
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Джерело: Державна служба статистики (2015).

. . Склад випускників вищих нав альних закладів за статт та рівнем отриманої освіти свід
ить про зацікавленість жінок у отриманні повної вищої освіти оскільки жінки переважа ть серед
випускників із вищими квалі ікаційними рівнями такими як ступінь магістра Рис. . а . Важливо
що останнім асом зросла й астка жінок серед осіб які ма ть науковий ступінь кандидата наук
Рис. . б сягнув и
відсотків у
році. днак це може свід ити про загальне знецінення у
суспільстві зайнятості в науково дослідницькій діяльності та відтік оловіків до біль прибуткових
секторів економіки внаслідок низького рівня зарплат в цій с ері. Водно ас жінки склада ть ли е
відсотки серед докторів наук що ітко вказу на існування певних бар рів пов язаних з ді
скляної стелі у науковій кар рі жінок.
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Рис� 2�6� Гендерні диспропорції в отриманні кваліфікаційних рівнів та наукових ступенів в Україні
а
інки серед випускників вищих нав альних закладів
за рівнями отриманої квалі ікації в
році у відсо
тках

б Розподіл кандидатів та докторів наук за статт
та
роки у відсотках
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Джерело: Державна служба статистики (2015).

олодші
спеціалісти

2000
жінки

андидати
наук

4 4 ,0

октори
наук

октори
наук

4 6 ,0

андидати
наук

4 8 ,0

2014
чоловіки

Джерело: Державна служба статистики (2015).

Б� Здоров’я
. .
а визна енням Всесвітньої організації охорони здоров я В
здоров я це стан повно
го ізи ного психі ного та соціального добробуту а не ли е відсутність хвороб або ізи них вад.
Індивідуальні ресурси та ізи на працездатність важливими для розвитку економі ної активності
нагромадження доходу та кар рного росту. Кращі показники стану здоров я пов язу ться також із
економі ним зростанням та сталим розвитком на національному рівні. В Україні нерівність в стані
здоров я може проявлятися в різних гендерних диспропорціях зокрема середній тривалості життя та
захвор ваності населення важливо що гендерну нерівність у стані здоров я визна а також вплив
соціальних акторів та проблем пов язаних із способом життя. В сукупності ці розбіжності відобра
жа ться у демогра і них тенденціях та вплива ть на статево вікову структуру населення. У сво
ергу демогра і ні процеси орму ть моделі гендерної рівності ерез перетин між кое іці нтом
народжуваності та активніст жінок на ринку праці.

Загальні демографічні показники та статево-вікова структура населення
. . По ина и з
их років в Україні спостерігалося видке скоро ення населення. а оцін
ками ержавної служби статистики України
загальна исельність населення змен илась з
млн осіб у
році до
млн осіб у
році. Скоро ення населення протягом цього періоду
визна алося впливом декількох инників серед яких низький рівень народжуваності розвиток зов
ні ньої міграції та незна не зростання о ікуваної тривалості життя зокрема серед жінок по ина
и з середини
років . Катастро і ні події
року призвели до безпрецедентного скоро ення
населення в результаті анексії АР Крим цей процес було поглиблено зна ними втратами населення
у збройному кон лікті відкладеними народженнями та зростанням зовні ньої міграції. На по аток
року загальна исельність населення оцін валась у
млн осіб не врахову и тим асово
окуповані території АР Крим . гідно середньостроковим демогра і ним прогнозам
Н упродовж
найближ их десятирі исельність населення буде і надалі знижуватися внаслідок впливу структур
них акторів в результаті загальна исельність населення Україні скоротиться до
млн. осіб в
році та до
млн. осіб. в
році
.
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. . На даний момент Україна належить до держав із високими темпами старіння населення.
У
році особи у віці
років та стар е складали
відсотки від загальної исельності насе
лення країни. На оні загального скоро ення населення протягом наступних десятирі о іку ться
прогресу е постаріння населення. а оцінками
Н астка осіб у віці
може сягнути
відсо
тки у
році та
відсотки у
році
. е призведе до збіль ення показників демогра і ного навантаження літніми л дь
ми та посилення тиску на системи пенсійного забезпе ення та соціального захисту. акож подібні
демогра і ні зміни визна атимуть нові виклики для іскальної системи та системи страхування зу
мовл ватимуть потребу в ре ормуванні системи охорони здоров я та освіти нові зру ення на ринку
праці та в соціальній ін раструктурі. агалом вся система соціальної політики вимагатиме адаптації
до потреб літніх л дей.
. . Статево вікова структура населення України характеризу ться важливо гендерно аси
метрі
Рис. . а . о а оловіки незна но переважа ть серед молоді до
років астка жінок
збіль у ться у стар их вікових групах. айже дві третини населення у віці
років і стар е це
жінки оскільки тривалість життя жінок в біль ості випадків перевищу тривалість життя оловіків.
Крім цього жінки склада ть
відсотки населення у віці
років і стар е. гідно демогра і них
прогнозів
Н на період до
року астка жінок серед літніх л дей зростатиме й далі внаслідок
подаль ого постаріння населення та дов ої тривалості життя жінок Рис. . б . аким ином дер
жавна політика щодо постаріння населення ма враховувати гендерно обумовлені наслідки оскільки
біль а кількість жінок потребуватиме освіти впродовж життя та підвищення квалі ікації для того
щоб зали итися на ринку праці з асом.
Рис� 2�7� Статево-вікова структура населення України, у відсотках
а пото ний станом на
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Примітка: населення тимчасово окупованих територій Автономної
республіки Крим та міста Севастополь не враховано в прогнозах.

Примітка: середній варіант демографічного прогнозу ООН : перегляд 2015 року. Оцінки станом на 1 липня.

Джерело: Державна служба статистики (2015а).

Джерело: UN Department of Economic and Social Affairs, Population
Division (2015b).

. .
мето вирі ення проблеми старіння населення та збереження сталого економі ного розвитку
в Україні була запроваджена пенсійна ре орма й нове законодавство вступило в силу в
році. На
відміну від біль ості постсоціалісти них країн у яких було пропорційно підвищено пенсійний вік як
оловіків так і жінок тобто гендерні розбіжності зали илися переважно незмінними пенсійний вік
жінок в Україні
років на даний момент буде поступово підвищуватися та досягне пенсійного віку
оловіків
років у
році. то ки зору гендерної рівності цей захід призведе до позитивних
результатів оскільки ниж ий пенсійний вік жінок визна а мен ий розмір пенсій дов у тривалість
життя на пенсії та вищі ризики бідності у похилому віці У СР та ФН
Н
. ін ого боку жінки
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можуть стикатися з підвищеними ризиками безробіття у передпенсійному віці оскільки упереджене
ставлення роботодавців до працівників стар ого віку одні з основних орм дискримінації при пра
цевла туванні в Україні У СР та ФН
Н
.
. . Різке падіння народжуваності стало одним із основних инників прогресу ого постаріння на
селення. Сумарний кое іці нт народжуваності СКН знизився з
народжень на жінку в
році до
народжень на жінку в
році ерез погір ення рівня життя населення в перехідному періоді та
внаслідок дії структурних акторів пов язаних із впливом демогра і них хвиль . того асу спосте
рігалося поступове зростання рівня народжуваності Рис. . а однак натепер СКН
народжень на
жінку в
році зали а ться недостатнім для забезпе ення навіть простого відтворення поколінь. В
середині
х років Уряд України здійснив важливі кроки спрямовані на підвищення рівня народжу
ваності призна ив и вагомі виплати при народженні дитини загальна сума допомоги збіль увалась
при народженні кожної наступної дитини однак у
році це положення скасували. о а спостеріга
ться певне зростання СКН на думку демогра ів подібні монетарні інструменти політики заохо ення
народжуваності можуть призводити ли е до короткострокових результатів Лібанова
.
. . Структура народжуваності в Україні також зна но міро відрізня ться від вропейської зокре
ма з то ки зору повікових кое іці нтів народжуваності Рис. . б . Біль ість жінок схильна народжувати
пер у дитину у віці до
років що потенційно може вплинути на можливості зайнятості та кар рно
го розвитку ерез тривалі декретні відпустки. На по атку
х років у олдові Україні Болгарії та
Білорусі був найниж ий середній вік народження пер ої дитини серед всіх країн вропи А
.В
році середній вік народження пер ої дитини в Україні становив
рокам тоді як у
різних країнах вропи цей показник варі вав від
років в олдові до
років у Великобританії
середній вік народження пер ої дитини в С
становив
роки . В той же ас в Україні спостері
га ться позитивна тенденція зниження рівня підліткової народжуваності з
до
живонароджень
на
дів ат віком
років протягом
років. днак цей показник досі зна но вищий ніж
у розвинених країнах вропи відповідно
живонароджень в середньому по С в
році . аний
демогра і ний показник особливо важливим в контексті гендерної оцінки оскільки загальновідомо
що підліткова вагітність ма негативні наслідки для здоров я тоді як ранн материнство пов язане з нега
тивними соціальним наслідками зокрема можливостями отримання освіти та працевла тування.
Рис� 2�8� Рівень народжуваності в Україні, ЄС та ЄЦА, 2000-2011 роки
а сумарний кое іці нт народжуваності
б повікові кое іці нти народжуваності
живонароджень на жінку
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Джерело: WDI 2015; Євростат 2015 рік.
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Примітка: повікові коефіцієнти народжуваності розраховуються як
співвідношення між кількістю пологів на одну жінку у віці х та х та
кількість людинороків, прожитих жінкою у віці між віком від х та х ,
протягом одного календарного року.
Джерело: оцінки за даними Євростату за 2015 рік.

Статисти ну базу даних вростату можна знайти за посиланням
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Очікувана тривалість життя та смертність
. . Незважа и на загальну тенденці постаріння населення Україна зна но відста від вро
пейських країн у показниках тривалості життя. Протягом перехідного періоду спостерігалось зна
не погір ення стану здоров я населення ерез руйнування системи охорони здоров я та знижен
ня рівня життя. В результаті середня о ікувана тривалість життя населення була зна но ниж о
ніж у середньому по регіону
А. о а з
року спостерігалося повільне зростання показника
рис. . а середня о ікувана тривалість життя в Україні все ще зали а ться одні з найниж их
в вропі
роки у порівнянні з
роками в С
в
році . В цілому гендерний розрив у
тривалості життя на користь жінок спостеріга ться у біль ості розвинених регіонів змін
ись
від
років у Швеції до
років у Литві серед країн ленів С рис. . б . днак цей розрив
зали а ться в Україні особливо великим становля и
років у
році відповідно середня
тривалість життя жінок складала
років а оловіків
років .
Рис� 2�9� Очікувана тривалість життя в Україні та регіоні ЄЦА, 2000-2013 роки, в роках
а середня о ікувана тривалість життя при народженні
за статт в роках

б гендерний розрив у о ікуваній тривалості життя при
народженні в країнах вропи в роках
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Джерело: WDI 2015.
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Джерело: Євростат 2014; Державна служба статистики (2014).

. . Гендерний розрив у о ікуваній тривалості життя спри инений вищим рівнем смерт
ності серед оловіків який перевищу середні показники в вропі та регіоні
А Рис. . а .
Стандартизований кое іці нт смертності оловіків
на
населення у
році май
же вдві і перевищував стандартизований кое іці нт смертності жінок відповідно
на
населення . Незважа и на зна ний прогрес протягом останнього десятирі я рівень смертності
дорослого населення України становив
на
оловіків у порівнянні з
на
жінок в
році відповідні показники смертності в вропі становили
та
на
осіб населення .
В пер у ергу на гендерний розрив в рівні смертності вплива надвисокий рівень смертності серед
оловіків працездатного віку. окрема найбіль і гендерні диспропорції спостеріга ться серед осіб
віком
років оскільки рівень смертності серед оловіків даної вікової групи біль е ніж втри і
перевищу рівень смертності серед жінок.
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Рис� 2�10� Показники смертності дорослого населення в Україні та регіоні ЄЦА
а Імовірність смерті у віці між
роках в розрахунку на
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Джерело: WDI 2014 для регіону ЄЦА, ВООЗ для України та Європи.
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Примітка: стандартизовані коефіцієнти смертності показують, яким
би був загальний коефіцієнт, якби населення мало таку саму вікову
структуру, як населення Європі, яке прийняте за стандарт.
Джерело: Державна служба статистики (2014).

. . Важливо підкреслити гендерну нерівність у структурі смертності за при инами астка зов
ні ніх при ин смерті зна но біль а серед олові ого населення
відсотків від загальної кілько
сті смертей в
році у порівнянні із
відсотками смертей серед жінок . Врахову и що біль
ості з цих при ин смерті можна запобігти таким як травми отру ння самогубства тощо основні
резерви подовження тривалості життя слід укати у роз иренні превентивних політик спрямованих
на уникнення будь якої ризикованої поведінки та проблем пов язаних із способом життя. Вищі рів
ні смертності оловіків від травм тісно пов язані з дорожньо транспортними пригодами за даними
В
стандартизований кое іці нт смертності від дорожньо транспортних пригод складав
на
оловіків у віці
та
на
жінок у віці
в
році та виробни ими травмами.
а даними ержавної служби статистики
кількість постраждалих від травм на виробництві
склала
осіб у
році при цьому
з них померли. На оловіків припадало
відсотків
від загальної кількості летальних випадків на виробництві усього
смертей біль ість із них
мали місце у вугільній промисловості та були пов язані з пору енням трудової дисципліни. на но
міро подібна статистика поясн ться гендерно структуро зайнятості на небезпе них роботах
де прац ть переважно оловіки.
. . Напружена робота нездорове хар ування зловживання алкоголем та паління призводять до
підвищення рівня смертності серед оловіків врахову и гендерно орі нтовані погляди в суспільстві
ці актори тісно пов язу ться з емоційним тиском який створ роль оловіка годувальника та відпо
відальність за сім . а оцінками Лев ук
серед оловіків спостеріга ться зна но вищий
рівень смертності від при ин пов язаних із вживанням алкогол із кідливими е ектами алкогол
визна а ться близько відсотків смертей оловіків та відсотки смертей жінок у віці від до ро
ків. І емі на хвороба серця невизна ені травми та ін і нещасні випадки отру ння алкоголем а також
цироз пе інки все це ті актори запобігання яким може призвести до зна ного підвищення тривало
сті життя. ійсно стандартизовані кое іці нти смертності внаслідок цирозу пе інки оловіків біль е
ніж удві і перевищу ть відповідні кое іці нти смертності жінок відповідно
проти
на
населення віком
в
році . акож протягом
років спостеріга ться тривожна тенденція
підвищення рівня смертності що пов язана із вживанням алкогол як серед оловіків так і серед жінок
Рис. . а .
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. . Пото не т т нопаління зна но біль розповс джене серед оловіків зокрема у сільській міс
цевості України Рис. . б . о стосу ться жінок спеціальні соціологі ні обстеження виявля ть що
до куріння біль схильні жінки молодого віку ті що прожива ть у великих містах та ма ть вищу
освіту. В
році по иреність куріння серед олові ого населення України була найвищо у вропей
ському регіоні В
сяга и відсотків
. В результаті за оцінками В
близько
відсотків олові их смертей та відсотки жіно их смертей пов язані з т т нопалінням
відповідно
смертей на
оловіків та смерті на
жінок серед населення віком
.
мето вирі ення ці ї проблеми у
році був прийнятий акон про заходи щодо попередження та
змен ення вживання т т нових виробів і їх кідливого впливу на здоров я населення в той же ас
Україна рати ікувала Рамкову конвенці В
із боротьби проти т т ну РКБ в
році.
Рис� 2�11� Вплив способу життя на виміри здоров’я населення України, за статтю
а Стандартизовані кое іці нти смертності вік
внаслідок цирозу пе інки в
році на
осіб

б По иреність пото ного т т нопаління за статт та
місцем проживання в
році у відсотках
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Джерело: база даних ВООЗ, 2012.
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Джерело: база даних ВООЗ, 2012.

. .
о стосу ться таких базових демогра і них показників як смертність серед немовлят та ді
тей віком до років то досить позитивна динаміка в Україні. Рівень смертності обох категорій дітей
різко знизився протягом
років і наразі ниж им за середні показники в
А Рис. . . днак
в контексті дитя ої смертності Україна зна но відста від середніх показників С зокрема в
році рівень смертності немовлят становив
на
живонароджень проти
смертей на
живонароджень в С та відповідно
смертей на
живонароджень в регіоні
А . На дано
му етапі занепоко ння виклика охоплення дітей імунізаці . Порівняно з повним охопленням дітей
на по атку
их років пото ний рівень вакцинації проти туберкульозу знизився до
відсотків
дітей що підляга ть вакцинації тоді як вакцинації проти ди терії правця та кокл
у АК С до
відсотків проти поліомі літу до
відсотків та проти гепатиту В до
відсотків. е може
мати немину і негативні наслідки в контексті громадського здоров я та епідеміологі ної ситуації.
Позитивно що завдяки декільком раундам загальнонаціональної кампанії вакцинації проти поліо
мі літу рівень охоплення цільових груп дітей вдалося підвищити до
відсотків як свід ить ста
тистика іністерства охорони здоров я.
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Рис� 2�12� Рівень смертності немовлят та дітей віком до п’яти років в Україні, ЄС та ЄЦА,
1990 - 2015 роки
а рівень смертності немовлят на

на
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Джерело: WDI 2015.
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Джерело: WDI 2015.

. . Рівень материнської смертності також знизився з
до
смертей на
пологів
протягом
років. е зниження багато в ому завдя у заходам в рамках ержавної програ
ми Репродуктивне здоров я нації до
року зокрема
відсотків вагітних жінок в Україні були
охоплені послугами з меди ного супроводу вагітності ентр меди ної статистики
. днак
материнська смертність в Україні все ще зали а ться набагато вищо за середні показники в С та
регіоні
А Рис. . а .
. .
а даними ержавної служби статистики України
у
році була заре стрована
материнська смерть із них були напряму пов язані з аку ерськими при инами такими як усклад
нення під ас вагітності під ас пологів та в післяпологовому періоді в той ас як
смертей були
пов язані з будь якими ін ими захвор ваннями які загострилися під ас вагітності аблиця . .
Екстрагенітальні патології переважа ть серед при ин материнської смертності Рис. . б найбіль
по иреними серед них зали а ться серцево судинні захвор вання. агалом у світовому рейтингу
за Індексом материнства який розрахову ться для оцінки рівня добробуту матерів
Україна посіда
місце серед
країн.
. . В цілому скоро ення населення та пов язані з ним негативні демогра і ні тенденції були
визнані Урядом України як важливі проблеми в контексті економі ного зростання та розвитку л д
ського потенціалу ще в
році були ухвалені Стратегія демогра і ного розвитку на період до
року та відповідний план дій. сновні цілі Стратегії спрямовані на підвищення рівня народжуваності
та підтримку сімей поліп ення здоров я та зниження рівня смертності населення регул вання мі
граційних процесів вжиття належних заходів для подолання негативних наслідків постаріння насе
лення та сприяння демогра і ному розвитку регіонів.
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Рис� 2�13� Материнська смертність в Україні, 1990-2014 роки
а Рівень материнської смертності змодельовані
оцінки на
живонароджень
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Джерело: бази даних WDI, ВООЗ.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України (2015).

Таблиця 2�1� Смертність жінок з причин, що пов’язані із вагітністю, пологами та ускладненнями
в післяпологовому періоді в Україні, 2010-2014 роки
2010

2011

2012

2013

2014

Оі
агальна кількість смертей що пов язані із
вагітніст серед них
атеринських смертей з них
Безпосередньо пов язані із пологами
посередковано пов язані із пологами
овні ні при ини
на

ив нар д ень

агальна кількість смертей що пов язані із
вагітніст серед них
атеринських смертей з них
Безпосередньо пов язані із пологами

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

посередковано пов язані із пологами
овні ні при ини

.

.

Примітка: згідно МКХ-10 ВООЗ, причини, що безпосередньо пов’язані з пологами, виникають в результаті акушерських ускладнень вагітності
(тобто під час вагітності, пологів та післяпологового періоду), а також в результаті втручання, бездіяльності, неправильного лікування та ряду
цих причин; причини, що опосередковано пов’язані з пологами, виникають в результаті захворювань, що існували до або виникли під час
вагітності, не пов’язані напряму із акушерськими причинами, але загострення яких спричинили фізіологічний вплив вагітності.
Джерело: Державна служба статистики (2015с).
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Загальний рівень захворюваності та інфекційні хвороби
.

.

агальна структура захвор ваності населення характеризу ться певно гендерно асиметрі
одаток
яка особливо помітна в контексті ін екційних захвор вань. о а серед жінок іксу
ться зна но вищі показники первинної захвор ваності тобто кількість захвор вань що ре стру
ться упер е майже на всі класи хвороб це може відображати біль у схильність жінок звертатися
по меди ну допомогу у разі захвор вання. важа и на вищий рівень смертності оловіків від всіх
при ин смертності статистика захвор ваності також може вказувати на те що жінки біль схильні
звертатися по меди ну допомогу на ранніх стадіях хвороби. Наприклад хо а рівень захвор ваності
на новоутворення був у
разів вищим серед жінок порівняно з оловіками відповідно
упер
е заре строваних випадків на
жінок проти
упер е заре строваних випадків на
оловіків у
році исло смертей серед оловіків пов язаних із пухлинами було зна но вищим.
Водно ас кількість випадків пов язаних з травмами отру ннями та ін ими наслідками зовні ніх
при ин зна но вища серед оловіків
у порівнянні із
випадків на
населення що
в зна ній мірі визна а надвисоку смертність оловіків.
. .
уберкульоз Б зали а ться особливо проблемо оскільки за оцінко В
Україна
потрапила до
и країн з високим рівнем розповс дженості Б з множинно резистентніст до лі
карських засобів. Незважа и на затвердження програми упинимо туберкульоз в Україні в рамках
Національної програми боротьби із туберкульозом її компоненти майже не були впроваджені. Кількість
смертей від Б змен илася вдві і протягом
років з
до
смертей на
населен
ня але цей показник все ще зна но вищий ніж у регіоні
А Рис. . а . Рівень смертності від Б
по ав зростати в
році вірогідні е за все внаслідок зниження рівня життя у зв язку з розгортанням
кон лікту та исленними внутрі німи переміщеннями що призвели до переривання схем лікування
Б та незадоволення потреб хворих л дей у лікуванні. одо гендерного виміру захвор ваність на Б
традиційно була зна но вищо серед оловіків зокрема у
році було виявлено
нових заре
строваних випадків активної орми Б на
оловіків проти
випадків на
жінок Рис.
. б . Гендерний дисбаланс особливо помітний серед населення середнього віку оскільки оловіки
склада ть біль е ніж три верті осіб із активно
ормо туберкульозу у віці
роки. аким и
ном епідеміологі на ситуація з Б продовжу створ вати загрозу для громадського здоров я в Україні
та вимага вжиття невідкладних заходів щодо її контрол .
Рис� 2�14� Захворюваність на туберкульоз (ТБ) та рівень смертності від туберкульозу в Україні, на 100 000 населення
а Рівень смертності від Б в Україні та регіоні
роки
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Джерело: WDI 2015.
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Джерело: Державна служба статистики (2015c).

. . Ін а важлива проблема пов язана з розгортанням епідемії ВІЛ СНІ у. а оцінками
на
по аток
року в Україні було о іційно заре стровано
випадків ін ікування ВІЛ за період з
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року в той ас як понад тися осіб померли від захвор вань викликаних СНІ ом . В результаті
на Україну припада
відсотків усіх пов язаних із СНІ ом смертей у Східній вропі та ентральній
Азії. Усвідомл
и зна ення проблеми боротьба із ВІЛ СНІ ом була визна ена серед завдань ілей
Розвитку ися оліття та були досягнуті певні позитивні результати у співпраці із міжнародними доно
рами. окрема слід відзна ити вагоме зниження кількості випадків переда і ВІЛ від матері до дитини.
авдяки підвищенн охоплення запобіжно антиретровірусно терапі
АР жінок у яких було ви
явлено ВІЛ під ас вагітності з відсотків у
році до відсотків у
році рівень вертикальної
переда і ВІЛ знизився з
в
році до
в
. Важливо відмітити що нещодавня політи на
дестабілізація та збройний кон лікт у онецькій та Луганській областях особливо вплинули на ситуа
ці із реагуванням на ВІЛ СНІ оскільки багато ВІЛ ін ікованих л дей зали илося на територіях що
не контрол ться Урядом і вони не ма ть доступу до АР . Незважа и на глибоку кризу в
році
була затверджена агальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ ін екції СНІ у на
роки що передба а ирокий спектр заходів для стабілізації епідеміологі ної ситуації.
. . Чоловіки дотепер переважа ть серед л дей які живуть із ВІЛ в Україні але астка жінок
поступово збіль у ться досягнув и майже
відсотків у
році Рис. . а . При ино такого
зростання збіль ення ролі переда і ВІЛ статевим ляхом у порівнянні з парентеральним ляхом
переда і що превал вав на по атку
х років. Протягом
років астка осіб які були
ін іковані статевим ляхом зросла з
до
відсотків серед оловіків та з
до
відсотків серед
жінок. При ино цього зростання може бути недостатній рівень всебі них знань про запобігання
ВІЛ оскільки за результатами
У
мен е половини жінок
відсотків та оловіків
відсотків мали всебі ні знання про запобігання та способи переда і ВІЛ СНІ у. а даними ІКС
відсотків жінок зна ть де можна пройти тестування на ВІЛ однак ли е
відсотки це
зробили. о а
відсотки оловіків обізнані де можна зробити тести ли е
відсотки оловіків
мали подібний досвід. Рівень знань про ВІЛ особливо низький серед молоді. а даними дослідження
НІСЕФ проведеного в
роках ли е відсотків підлітків та молоді будь коли мали досвід
пов язаний із перевірко на ВІЛ
відсотків серед дів ат та відсотків серед хлопців тоді як ли е
відсотків з них можуть визна ити ляхи переда і ВІЛ Балакір ва та ін і
.
Рис� 2�15� Гендерна структура ВІЛ-інфікованих та СНІД-позитивних осіб,
що перебувають на обліку в медичних установах Україні, 2014 рік
а ВІЛ ін іковані особи у відсотках
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Джерело: Державна служба статистики (2015с).
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Джерело: Державна служба статистики (2015с).
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.

.

Всебі ні знання визна а ться як
знання про те що використання презервативів та обмеження статевих партнерів до
одні ї неін ікованої особи методами запобігання ВІЛ СНІ у
усвідомлення того що л дина яка вигляда здорово
може мати ВІЛ та відкидання двох найпо ирені их місцевих мі ів зокрема що СНІ може передаватися ерез поці
лунки та спільну їжу и посуд що використову ться спільно із тим хто ін ікований СНІ ом.
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Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
. .
а визна енням В
репродуктивне здоров я передба а можливість л дей мати задо
вільне і безпе не статеве життя разом з можливіст відтворення а також свободу вирі увати и
варто вдаватися до відповідних дій а якщо так то коли і як асто. Безумовним при цьому право
оловіків і жінок бути поін ормованими та мати доступ до безпе них е ективних доступних та
прийнятних методів регул вання народжуваності за їх вибором та право доступу до відповідних
послуг з охорони здоров я які нададуть можливість жінкам безпе но пройти вагітність і пологи та
забезпе ення пар найкращими можливостями для народження здорових дітей. мето задоволення
потреби у плануванні сім ї в Україні була створена мережа спеціалізованих закладів одно асно із
впровадженням загальнодержавних цільових програм спрямованих на покращення репродуктивно
го здоров я зокрема Планування сім ї
Репродуктивне здоров я
та Репродуктивне
здоров я нації на період до
року . Через впровадження програм Уряд упер е підтримав заку
півл контрацептивів з мето їх безко товного по ирення серед жінок які ма ть уникати вагітно
сті або пологів ерез стан здоров я.
. .
агалом в Україні спостеріга ться стала тенденція щодо зниження кількості небажаних ва
гітностей та абортів Рис. . а . Протягом
років кількість абортів змен илась майже на
відсотків з
до
на
жінок репродуктивного віку . цього исла
відсотків були
пов язані з перериванням вагітності на прохання жінки в той ас як ре та випадків виникли з таких
меди них при ин як мимовільний аборт невино ування тощо. По ирення підліткових вагітностей
також змен илась з
у
році до
у
році на
дів ат у віці від
до
років .
Кількість абортів знизилася з
на
дів ат підлітків у
році до
у
році що вказу
на те що вагітні дів ата асті е прийма ть рі ення народити дитину а не перервати вагітність.
Незважа и на помітне зниження кількості абортів підліткова вагітність зали а ться нагально
проблемо . агалом по иреність абортів може вважатися дуже високо в Україні біль ніж по
ловина респондентів
Ув
році
відсотки повідомили про принаймні один аборт тоді
як
відсотки з них робили два або три аборти впродовж життя і трохи мен е відсотків мали
отири і біль е абортів. а даними ІКС
відсотків вагітностей що трапилися з респон
дентками протягом трьох останніх років перед дослідженням закін увалися абортами. Результати
У
виявили загальний рівень обізнаності принаймні щодо одного су асного методу плану
вання сім ї як серед жінок так і серед оловіків України незалежно від їх сімейного стану. гідно
даних ІКС
половина респонденток жінок повідомили що вони хо колись використовували
методи запобігання вагітності з них
відсотків використовували су асні методи а
відсотків
надавали перевагу традиційним методам ІКС
.
. . Незважа и на зна не покращення стан здоров я вагітних жінок все ще вимага посиле
ної уваги оскільки його незадовільний стан асто вплива на перебіг вагітності та здоров я ново
народжених. а даними
кожна етверта вагітна жінка стражда на анемі під ас вагітності
Рис. . б а кожна істнадцята на захвор вання систем кровообігу. Проблеми репродуктивного
здоров я розглядалися в програмах всезагального охоплення вагітних жінок пренатально меди но
допомого . окрема запровадження технологій кліні ного протоколу Анемія вагітних призвело до
позитивних результатів у вирі енні проблеми анемії серед вагітних жінок Рис. . а . днак у с ері
репродуктивного здоров я зали а ться актуальним цілий ряд проблем зокрема ироке розповс
дження хвороб що переда ться статевим ляхом наприклад кількість нових випадків захвор ван
ня на си іліс становила
на
оловіків та
на
жінок в
році та підвищення
рівня безпліддя. а даними
України
відсотків подружніх пар приблизно млн сімей мали
проблеми із безпліддям. а оцінками рівень безпліддя становив
на
жінок та
на
оловіків . Незважа и на це Україна все ще зна но відста від розвинених країн вропи за рівнем
використання допоміжних репродуктивних технологій Р в
році останній рік за який на
явні дані у
вропейських країнах було впроваджено
лікувальних циклів до найбіль актив
них країн належали Франція
цикли Німе ина
Італія
Росія
Іспанія
та

ані взяті

.

.

.
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Великобританія
. Водно ас незважа и на виділення цільового інансування в рамках спеці
альних державних програм в Україні було проведено ли е
тися циклів Р в
році ентр
меди ної статистики
.
Рис� 2�16� Репродуктивне здоров’я в Україні: аборти та стан здоров’я вагітних жінок
а Кількість абортів на
жінок репродуктивного
віку та на
живонароджень
160
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б По иреність анемії серед вагітних жінок в Україні
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Примітка: кількість абортів включає міні-аборти, тобто переривання вагітності на ранніх термінах шляхом вакуум-аспірації.
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Джерело: WDI 2015.

Джерело: Державна служба статистики (2015).
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Розділ 3� ЕКОНОМІЧНІ МОЖЛИВОСТІ
. .
Результати використання економі них можливостей проявля ться в доступі до доходів та
економі них ресурсів які визна а ть матеріальний добробут окремих осіб їх домогосподарств та
громад. В цілому рівні економі ні можливості сприя ть сталому економі ному зростанн що асо
ці ться з високим рівнем життя та низьким рівнем майнової нерівності. Гендерна нерівність в еко
номі них можливостях може простежуватися у різних вимірах вкл а и у асть на ринку праці та
доступ до працевла тування оплату праці самореалізаці
ерез кар рне зростання або підпри м
ницьку діяльність.
. .
адля аналізу цих розривів в підрозділі А ми наводимо оцінку гендерної нерівності в кон
тексті у асті у складі робо ої сили економі ної неактивності та безробіття з урахуванням базових
характеристик населення та специ і них особливостей гендерної структури зайнятості. У даному
підрозділі аналізу ться також гендерна сегрегація зайнятості по ирення гендерної дискримінації
на ринку праці та гендерний вимір трудової міграції. Підрозділ Б присвя ений детальному аналізу
гендерного розриву в розмірі заробітків та сукупних доходів у тому ислі ризиків бідності. У цьому
підрозділі розгляда ться також питання нерівного розподілу опла уваної та неопла уваної роботи
між жінками та оловіками. У Розділі В ми розгляда мо гендерні проблеми кар рного зростання та
доступу до вищих керівних посад в Україні а також бізнесові можливості та особливості доступу до
інансових послуг для жінок і оловіків.

A� Ринок праці
. .
айнятість основно
ормо реалізації економі ної активності та основним джерелом до
ходу індивідів їх домогосподарств та громад в цілому. На рівні ілей Розвитку ися оліття повна
та продуктивна зайнятість та гідна праця для всіх були визна ені як основні завдання в боротьбі з
бідніст
. Важливо відзна ити що зайнятість не ли е забезпе у дохід вона також нада
можливість для самореалізації та роз ирення прав і можливостей. важа и на це іжнародна ор
ганізація праці
П розробила та вкл ила до глобального порядку денного поняття гідної праці.
ана концепція передба а можливості продуктивної зайнятості яка приносить справедливий дохід
забезпе у працівникам безпеку на робо ому місці та соціальний захист для їх сімей кращі перспек
тиви особистого розвитку та соціальної інтеграції свободу у висловленні своїх проблем організації
та у асті у прийнятті рі ень які вплива ть на їх життя рівність можливостей та ставлення до жінок
і оловіків.

Економічна активність
. .
по атку
их років загальний рівень економі ної активності населення Україні знизився
внаслідок транс ормацій перехідного періоду та зростання астки неактивного населення а також
завдяки подовженн тривалості нав ання та роз иренн охоплення населення освіто . Відповідне
зниження спостерігалося як серед жінок так і серед оловіків. В результаті рівень економі ної ак
тивності оловіків в Україні був зна но ниж им ніж в середньому в С та
А протягом усього
періоду хо а й підвищився з
до
відсотків серед оловіків віком
роки протягом
років . днак рівень економі ної активності жінок навіть перевищував середні показники С на
по атку
их років завдя у и істори ній традиції ирокого залу ення жінок до робо ої сили
що була властива постсоціалісти ним країнам. а модельними оцінками
П
ці показ
ники зали илися майже незмінними протягом
років та складали приблизно
відсотки
серед жінок віком
роки. Водно ас рівень економі ної активності жінок у країнах ленах С
поступово зростав в результаті Україна наразі поступа ться С за цим показником. скільки від
ставання України зумовлено й ниж им пенсійним віком жінок стандартний пенсійний вік у вропі
становить
років незалежно від статі поступове підвищення пенсійного віку жінок во евидь ско
ротить цей розрив завдяки біль ому залу ення жінок до робо ої сили.
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. .
кщо оцін вати все населення віком
років і стар е рівень економі ної активності в
Україні за статями дуже близький до середніх показників в регіоні
А та С Рис. . а . Насправді
рівень економі ної активності жінок
відсотків серед населення віком
навіть вищий ніж у
багатьох країнах південної та східної вропи. Гендерний розрив в рівні економі ної активності насе
лення України
відсотків у
році дуже близький до середнього показника в С відповідно
відсотків .
Рис� 3�1� Економічна активність населення за статтю в Україні, ЄС та регіоні ЄЦА, 2000-2014 роки
а Рівень економі ної активності жінок у відсотках до
усіх жінок віком
роки

б Рівень економі ної активності оловіків у відсотках
до усіх оловіків віком
роки
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Примітка: змодельовані оцінки МОП. “УКР” означає Україна.

Примітка: змодельовані оцінки МОП. “УКР” означає Україна.

Джерело: WDI 2015.

Джерело: WDI 2015.

. .
Гендерні особливості у асті на ринку праці або економі ної неактивності зна но міро
визна а ться впливом акторів пов язаних із л бом та батьківством. а даними бстеження на
селення з питань економі ної активності ЕАН найбіль ий гендерний розрив у рівні економі ної
активності спостеріга ться серед населення що перебува у л бі відповідно
відсотків для
оловіків і
відсотків для жінок віком
років в
році . Крім ниж ого пенсійного віку
жінок така різниця може пов язуватись із впливом усталених соціальних поглядів на належні ген
дерні ролі що розглядалися в Розділі . окрема сприйняття оловіків як годувальників вимага від
них активної позиції на ринку праці щоб мати змогу утримувати свої сім ї в той ас як заміжні жін
ки можуть надавати перевагу економі ній неактивності та статусу домогосподарок. В підтвердження
даного припущення гендерний розрив у показниках економі ної активності розлу еного населення
скоро у ться за рахунок підвищеної активності жінок на ринку праці. стання тенденція може ви
зна атися ді
декількох акторів серед яких необхідність підтримувати достатній рівень життя
після розлу ення а також вивільнення жінок від сімейних обов язків та роз ирення можливостей
їх зайнятості та кар рного зростання. Найниж ий рівень економі ної активності притаманний для
вдів вдівців та осіб які ніколи не перебували в л бі оскільки ці групи здебіль ого представлені
л дьми похилого віку та наймолод им населенням.
. .
Протягом
років загальна кількість неактивного населення зросла з
до
тис. осіб з них жінки склада ть понад
відсотків. а національними оцінками кількість неактив
них жінок становила
тис. осіб в
році тобто
відсотки від загальної кількості жінок
віком
років кількість неактивних оловіків
тися осіб відповідно
відсотки .
сновно при ино відмови від у асті в робо ій силі як для оловіків так і для жінок їх пенсійний
статус
відсотки неактивних жінок і
відсотків неактивних оловіків . руго за зна енням
при ино неактивності оловіків було отримання освіти Рис. . однак астка студентів у складі
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неактивного населення скоротилась у порівнянні з
роком. На противагу цьому посилився відтік
робо ої сили до сектору дома нього господарства внаслідок ого залу ення до виконання дома ніх
сімейних обов язків друго за зна енням при ино економі ної неактивності жінок. Роль ін их
при ин економі ної неактивності таких як стан здоров я роз арування у по уках роботи сезонний
характер роботи та о ікування щодо повернення на попередн роботу мен важливими.
Рис� 3�2� Економічна активність населення України за статтю

рівень залу ення жінок до трудових ресурсів
від загальної кількості населення у віці
років

а Рівень економі ної активності населенняв Україні
та в регіоні
Ав
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та сімейних станом
рік у відсотках до загальної
кількості населення віком
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Рис� 3�3� Основні причини неактивності населення України за статтю, 2005 та 2014 роки,
відсоток усього населення віком 15-70 років
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Тенденції та базові характеристики зайнятості
. .
Частка зайнятого населення в загальній кількості економі но активного населення основним
показником доступності роботи який характеризу можливості її отримання. В цілому астка зайня
тих жінок в економі но активному населенні зали а ться мен о ніж відповідна астка оловіків
у всьому світі однак якщо в вропі спостеріга ться скоро ення гендерного розриву в показниках за
йнятості
дана тенденція не настільки о евидно в Україні. В
році рівень зайнятості
українських жінок становив
відста и від середнього показника в С
але пере
вищу и показники деяких країн Південної вропи наприклад Греції та Італії Рис. . . Водно ас
рівень зайнятості жінок в Україні набагато ниж ий ніж в країнах Півні ної вропи приблизно
серед жінок віком
роки .
Рис� 3�4� Частка зайнятого населення в економічно активному населенні
(віком 15-64 роки) в Україні та ЄС за статтю, 2014 рік
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Джерело: ОЕАН, Євростат.

. .
Порівняно з по атком
их років астка зайнятого населення в економі но активному
населенні зросла як для оловіків так і для жінок. Але статисти ні дані вказу ть на те що олові а
зайнятість біль
утлива до впливів економі них циклів Рис. . а оскільки цей показник во е
видь зазнав впливу економі ної кризи
років в той ас як рівень зайнятості жінок навіть
продемонстрував повільне зростання протягом даного періоду. днак політи на дестабілізація та
криза
року мали зна ний вплив на ситуаці на ринку праці як для оловіків так і для жінок
оскільки рівень зайнятості змен ився приблизно на в.п. для обох груп населення.
. .
к і у біль ості розвинених країн в Україні існу пряма залежність між рівнем освіти та
зайнятості на ринку праці Рис. . б . крім пер ого етапу вищої освіти вищі освітні досягнення
супроводжу ться вищими рівнями зайнятості як серед оловіків так і серед жінок. аким ином
подаль ий розвиток освітнього потенціалу жінок важливим інструментом збіль ення їх конку
рентоспроможності на ринку праці а ироке охоплення жінок вищо освіто сприятиме роз и
ренн їх можливостей зайнятості та скоро енн гендерних розривів на ринку праці.
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Рис� 3�5� Зайнятість населення України (віком 15-64 роки) за статтю, у відсотках
а Частка зайнятого населення в економі но активному
населенні за статт
роки

б Рівень зайнятості за статт та рівнем освіти
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Джерело: ОЕАН (2014).
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. .
акож певні структурні зміни спостерігалися у повіковій структурі зайнятості Рис. . а
рівень зайнятості знизився серед молодих жінок віком
роки що призвело до зростання ген
дерного розриву у показниках зайнятості. ана тенденція може зумовл ватись вищим охопленням
жінок системо вищої освіти а також їх підвищено вразливост до безробіття внаслідок упере
дженого ставлення роботодавців. скільки жінки віком
роки перебува ть у найбіль актив
ному репродуктивному віці вони можуть сприйматися як мен цінні працівники ерез потенційну
можливість декретної відпустки та необхідність надання ироких соціальних гарантій визна ених
законодавством. Водно ас наймен ий гендерний розрив у показниках зайнятості спостеріга ться у
віці
років коли тягар сімейних обов язків ста мінімальним для жінок та відкрива ться біль
е можливостей для їх економі ної активності. еякі соціологі ні дослідження підтверджу ть що
материнство та пов язані з ним сімейні обов язки вважа ться найбіль по иреними при инами упе
редженого ставлення роботодавців до жінок як конкурентоспроможних працівників при їх наймі на
роботу У СР таФН
Н
.
. . В цілому жінкам в Україні гарантована ирока система заходів соціального захисту та виплат
при народженні дитини. к і у біль ості пострадянських країн вони ма ть право на опла увану де
кретну відпустку обов язково мінімально триваліст у днів до народження дитини та
у ви
падку проблем зі здоров ям
днів після народження дитини. Протягом цього періоду жінка отри
му
відсотків сво ї зарплати яка випла у ться ерез державну систему соціального страхування.
По закін енні цього періоду мати и батько можуть взяти до років у певних випадках до років
відпустки з догляду за дитино їй йому також гарантоване збереження посади протягом відпустки.
інки ма ть право на соціальні виплати при народженні дітей одаток А але ерез незна ний роз
мір біль ості з цих виплат багато батьків поверта ться на роботу рані е. а оцінко Ліги соціальних
працівників України середня тривалість відпустки по догляду за дитино в Україні становить
місяців. Існу е законодавство також передба а зниження норми виробітку норми обслуговування
для вагітних жінок у відповідності до меди ного висновку або їх переведення на ін у роботу яка
лег о та викл а вплив будь яких несприятливих виробни их акторів при цьому ма бути
збережено середній рівень заробітної плати на попередній посаді забороня ться зайнятість вагітних
жінок та жінок із дітьми у віці до трьох років на посадах які передба а ть ні ні зміни понаднормову
роботу або роботу у вихідні дні так само як їх відрядження згідно законодавству за звільнення ва
гітних жінок також застосову ться санкції. інки які ма ть дітей віком від до років або дітей із
інвалідніст можуть користуватися перевагами обмеженого залу ення до понаднормової роботи та
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відряджень жінки з двома дітьми та біль е ма ть право на додаткову опла увану відпустку жінки
що ма ть дітей у віці до місяців ма ть право на додаткову опла увану перерву на годування дітей.
На практиці ці додаткові заходи соціального захисту асто перетвор ться на пере коди для зайня
тості жінок у середньо та довгостроковій перспективі хо а вони й спрямову ться на покращення
умов їх праці. акож існу важлива проблема реінтеграції жінок до роботи після тривалої декретної
відпустки та підвищення їх про есійної квалі ікації.
Рис� 3�6� Зайнятість населення України за статтю та соціально-демографічними характеристиками
а Повікові рівні зайнятості за статт
роки у відсотках

та

б Рівень зайнятості жінок віком
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. . Вплив материнства на можливості зайнятості також іл стру ться обернено залежніст між
рівнем зайнятості жінок та кількіст дітей. а даними ЕАН рівень зайнятості жінок які ма ть
ли е одну дитину становить близько
відсотків у віковій групі
років в той ас як даний по
казник становить ли е
відсотків серед жінок які ма ть дітей і біль е у тій самій віковій групі
Рис. . б . Кл овими акторами такої залежності не тільки ниж а конкурентоспроможність ба
гатодітних жінок на ринку праці ерез додаткові сімейні обов язки але й зміна їх пріоритетів у по д
нанні роботи та сім ї. Наявність послуг із догляду за дітьми також досить важлива для вирі ення про
блем прац
их жінок із сімейними обов язками однак наразі в Україні від ува ться постійний брак
доступних до кільних закладів зокрема в сільській місцевості. Наприклад рівень охоплення дітей
віком
років до кільними закладами в містах становить
відсотки проти ли е
відсотків
у сільській місцевості ержавна служба статистики
. На по аток
року в
сільських
поселеннях де проживали діти віком до років були відсутні до кільні заклади а найближ і дитя і
садо ки знаходилися на відстані
км ержавна служба статистики
а.
.

. Нерівність у доступі до ринку праці найбіль
ітко проявля ться в показниках безробіття.
інки біль схильні о іційно ре струватися як безробітні у ержавній службі зайнятості С .
окрема вони складали
відсотки заре строваних безробітних в
році коли на обліку С
перебували
тис. жінок та
тис. оловіків. Відповідно рівень заре строваного безробіття
становив
відсотків серед жінок та
відсотки серед оловіків. цього приводу Купець наголо
у що гендерні відмінності в показниках безробіття пов язу ться з мен о схильніст
оловіків
до звернення по допомогу С у випадку втрати роботи що може призводити до гендерної нерівності
в отриманні виплат по безробітт та у асті в активних програмах зайнятості
. Водно ас
оцінки за даними ЕАН на основі методологі них підходів
П засвід у ть зна но вищий рівень
Спільний проект С та Ліги соціальних працівників України Повернення на роботу реінтеграція батьків до про есійно
го життя після декретної відпустки посилання
. .
.
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безробіття при аналізі акти ної пропозиції робо ої сили. по атку
х років оловіки переважа
ли у в структурі акти но безробітного населення Рис. . що зумовл валось реструктуризаці
економіки та закриттям великих промислових підпри мств. крім економі них при ин ниж ий рі
вень жіно ого безробіття в Україні може вказувати на готовність жінок погоджуватися на низькоопла
увану та мен престижну роботу внаслідок ниж ої конкурентоспроможності на ринку праці а не
відсутності кращих можливостей працевла тування.
Рис� 3�7� Тенденції безробіття в Україні, 2000-2014 роки
а Безробітне населення віком
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Джерело: ОЕАН (2014).

Джерело: ОЕАН (2014).

. . Вплив економі них спадів також помітно відобража ться у тенденціях безробіття оскільки
кількість безробітних помітно зросла в
році внаслідок впливу економі ної кризи Рис. . а .
Рівень безробіття також зна но підвищився в результаті політи ної дестабілізації та збройного кон
лікту в
році досягнув и
відсотків серед жінок та
відсотків серед оловіків віком
років . о а загальновизнано що економі ні кризи призводять до підвищення вразливості жінок
на ринку праці
ця тенденція не ітко виражено в Україні. Навпаки обидві кризи
та
років мали біль негативний вплив на зайнятість оловіків. окрема сектори з переважно
олові о зайнятіст такі як важка промисловість та будівництво пер ими зазнали економі них
втрат та скоро ень. скільки жінки склада ть біль ість серед зайнятих у державному секторі зокре
ма в освіті охороні здоров я соціальних послугах та державному управління їх зайнятість вияви
лась біль захищено .
. .
ас табні внутрі ні переміщення
років обумовили ормування нової пробле
ми з працевла туванням ВП . а даними С за період з березня
року по сі ень
року
до регіональних відділень служби зайнятості у всіх областях України звернулися по допомогу в
працевла туванні приблизно
тис. осіб з АР Крим онецької та Луганської областей найбіль
а кількість заявників заре стрована в онецькій ніпропетровській арківській апорізькій
Полтавській Луганській областях та місті Ки ві С
. С були працевла товані
тис.
осіб в той ас як
тис. безробітних отримали послуги з про есійної підготовки
тис. осіб було
залу ено до громадських робіт. Станом на
сі ня
року
тися заре строваних ВП от
римували послуги С з них
тис. осіб були о іційно безробітними. інки склали біль е двох
третин
відсоток від загальної кількості заре строваних безробітних серед ВП в той ас як
їх астка змін ться з
відсотків у акарпатській області до
відсотків у Івано Франківській
області. Подібна гендерна структура заре строваного безробіття в середовищі ВП зумовлена як
исельно переваго жінок серед переміщених осіб так і їх підвищено вразливіст у ситуації
переміщення.
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. . Статисти ні дані підтверджу ть що для жінок повернення до зайнятості у випадку втрати
роботи потребу біль е асу в порівнянні з оловіками аблиця . . акож жінки переважа ть в
структурі довгострокового безробіття протягом
місяців і біль е що супроводжу ться особливи
ми ризиками бідності та соціального викл ення. окрема астка довготривалого безробіття склала
відсотки для жінок та відсотків для оловіків в
році. На додаток найвищі ризики безробіт
тя характерні для молоді віком
роки що стика ться зі стійкими бар рами в по уках роботи
внаслідок браку квалі ікації та досвіду роботи. Разом з тим в цій віковій групі також спостеріга ть
ся гендерні відмінності в показниках безробіття
відсотки серед молодих жінок у порівнянні із
відсотками серед молодих оловіків в
році.
Таблиця 3�1� Безробітні за статтю та тривалістю безробіття, 2014 рік
Частка безробітних за тривалістю безробіття, у відсотках
ен е
і ц

і ці

і ців

і ців

і ців

і ців
і іь е

Середня тривалість
безробіття,
у місяцях

інки
Чоловіки
Джерело: ОЕАН (2014).

Гендерна сегрегація на ринку праці
. .
гідно віту про світовий розвиток у
році жінки і оловіки схильні прац вати у зовсім
різних астинах економі ного простору і ця тенденція не змін ться з асом навіть у країнах із
високим рівнем доходу
. ійсно гендерна сегрегація зайнятості одним із найбіль
стійких аспектів ринку праці у всьому світі
яка визна а
усталену гендерну нерівність у можливостях заробітків та кар рному просуванні. Структура ген
дерної сегрегації може приймати різні орми та спостерігатися між різними про есіями та видами
економі ної діяльності горизонтальна орма сегрегації або між різними рівнями керівних посад
вертикальна орма сегрегації . У біль ості суспільств підвищена концентрація жінок у жіно их
видах економі ної діяльності та про есійних групах пов язана з ниж им рівнем оплати праці знеці
ненням праці та ниж им соціальним престижем про есій.
. . У звітах
П наголо у ться що секторальна сегрегація зайнятості за статт поступово
зроста у всьому світу по мірі того як жінки переходять із сільськогосподарського та промислового
секторів до с ери надання послуг у розвинених економіках
а . о стосу ться про е
сійної гендерної сегрегації існу ть емпіри ні підтвердження зниження її рівня протягом
х
років однак протягом останньої декади ця тенденція призупинилась. Нещодавні оцінки ситуації в
вропі
показали що ли е відсотків жінок прац
ть у змі аних про
есіях де жінки або оловіки склада ть
відсотків усіх зайнятих в той ас як
відсотків
жінок прац
ть упро есіях з переважно жіно о зайнятіст а
відсотків жінок у про есіях
з переважно
олові о зайнятіст Рис. . . На відміну від цього ли е
відсотків оловіків
прац
ть у змі аних про есіях та
відсотків із них прац
ть у про есіях з переважно
оло
ві о зайнятіст . В Україні ж зайнятість жінок біль диверси ікована оскільки ли е
усіх
прац
их жінок зосереджено в про есіях з переважно жіно о зайнятіст жінки також зна но
біль е представлені в змі аних про есіях
відсотків усіх прац
их жінок . На противагу
цьому зайнятість оловіків біль сконцентрована оскільки
відсотки прац
их оловіків
зайняті у про есіях з переважно
олові о зайнятіст в той ас як
відсотків з них зайняті
у змі аних про есіях.
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Рис� 3�8� Гендерна сегрегація працівників за професіями з переважною жіночою або чоловічої зайнятістю в Україні та ЄС-27

- 27

чоловіки
професії, в яких
переважа т чоловіки

жінки

змішані професії
чоловіки
країна

професії, в яких
переважа т жінки
жінки

0%

20%

4 0%

6 0%

8 0%

100%

Примітка: “Професії з переважною чоловічою зайнятістю”: чоловіки становлять понад 60 відсотків усіх зайнятих; “професії з переважною жіночою
зайнятістю”: жінки становлять понад 60 відсотків усіх зайнятих; “змішані професії”: жінки або чоловіки складають від 40 до 60 відсотків усіх зайнятих.
Джерело: оцінки для ЄС-27 за даними Європейської комісії (European Commission 2014); оцінки для України за даними ОЕАН (2014).

. .
мого

мето оцінки рівня гендерної сегрегації використаний Індекс дисиміляції ункана за допо
якого оцін ться рівень концентрації зайнятих жінок оловіків у різних секторах та про есіях
. станні тенденції в вропі вказу ть на незна не зниження агрегованого ін
дексу за про есіями та незна не підвищення секторального індексу протягом періоду рецесії та економії
роки . Важливо зазна ити що в основному ці тенденції зумовлені змінами в структурі за
йнятості оловіків зокрема скоро енням зайнятості на будівництві та в промисловості. Протягом даного
періоду подібні тенденції спостерігалися й в Україні однак обидва індекси гендерної сегрегації знову
зросли в
році аблиця . що свід ить про посилення концентрації жінок та оловіків у властивих
для них про есіях та видах економі ної діяльності. аке зростання ма негативний вплив на гну кість
ринку праці та мобільність робо ої сили обмежу економі ні можливості як оловіків так і жінок.
Таблиця 3�2� Сегрегація зайнятості за статтю (на основі Індексу дисиміляції Дункана) в Україні, 2008-2014 роки
Тип сегрегації

2008

2011

2014

Про есійна сегрегація
Секторальна сегрегація
Примітка: професійні групи класифіковані згідно Міжнародної стандартної класифікації професій (МСКП)-88, економічні сектори економіки – згідно
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД). Значення Індексу дисиміляції змінюється в межах від 0 до 100 та оцінює відносний розподіл або
зосередження статей в професіях/видах економічної діяльності. Якщо значення індексу дорівнює 0, це означає, що професійні групи рівномірно
розподілені між чоловіками і жінками, якщо значення дорівнює 100, – що професії повністю сегреговані. Детальну методологія розрахунку Індексу
дисиміляції Дункана можна знайти за посиланням: (Duncan & Duncan 1955).
Джерело: розрахунки автора за даними ОЕАН.

. .
На даний момент гендерна сегрегація зайнятості за секторами економіки зали а ться в Україні
досить високо . ак само як і у біль ості розвинених регіонів жінки переважно реалізу ть власну еко
номі ну активність у с ері послуг в той ас як оловіки зна но біль е представлені в промисловій діяль
ності зокрема у галузях видобувної промисловості та в секторі послуг де потрібні робітни і про есії
Рис. . . Види економі ної діяльності з переважно жіно о зайнятіст представлені секторами освіти
відсотки жінок серед усіх зайнятих охорони здоров я та надання соціальної допомоги відповідно
відсотки інансових та страхових послуг
відсотків та тим асового розміщення та організації
хар ування. На відміну від цього оловіки переважа ть серед прац
их у промисловості
відсо
тки сільському лісовому та рибному господарстві
відсотків на будівництві
відсотки тран
спорті та зв язку
відсотки .
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Рис� 3�9� Зайнятість населення України за основними видами економічної діяльності та статтю, 2014 рік,
у відсотках від усіх зайнятих

хорона здоров я та надання соціальної допомоги
світа
Фінансові та страхові послуги
им асове розміщення й організація хар ування
ержавне управління та оборона
бов язкове соціальне забезпе ення
истецтво спорт розваги та відпо инок
Надання ін их видів послуг
Про есійна наукова та техні на діяльність
птова та роздрібна торгівля Ремонт автомобілів і мотоциклів
Ін ормації та телекомунікації
перації з нерухомим майном
Адміністративне та допоміжне обстуговування
ранспорт та складське господарство
Гірни о видобувна промисловість ма инобудування
виробництво електроенергії газу пари та кондиційованого повітря
Сільське лісове та рибне господарство
Будівництво
0%

20%
жінки

40%
оловіки

60%

80%

100%

Примітка: види економічної діяльності класифіковані згідно КВЕД ДК 009:2010, що гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності
Європейського Союзу (NACE Rev.2) .
Джерело: Державна служба статистики 2015 р.

. .
о стосу ться гендерної сегрегації за про есійними групами жінки як правило надмірно
представлені в про есіях що потребу ть середнього рівня квалі ікації таких як службовці що
пов язані з ін ормаці
службовці що обслугову ть клі нтів та продавці та демонстратори
в той ас як оловіки переважа ть у робітни их про есіях та на керівних посадах
а.
В Україні про есії з переважно жіно о зайнятіст вкл а ть також працівників розумової пра
ці таких як ахівці в галузі біології агрономії та медицини
ахівці в галузі освіти та виклада
і згідно іжнародній стандартній класи ікації про есій СКП
. Біль ість із цих про есій
нада ть жінкам можливість використовувати свої освітні переваги на ринку праці однак не гаранту
ть високого рівня відда і з то ки зору доходів. І навпаки про есійні групи в яких переважа ть о
ловіки здебіль ого представлені про есіями ізи ної праці такими як робітники металургійних
та ма инобудівних про есій водії та робітники з обслуговування пересувної техніки робітни
ки з видобутку корисних копалин і на будівництві
найпрості і про есії у видобувних галузях
будівництві промисловості та транспорті Рис. . . одо розумової праці оловіки переважа ть
серед про есіоналів та ахівців в галузі ізи них математи них та техні них наук во евидь
подібний поділ відобража гендерні переваги в обраних напрямах освітньої підготовки. Ін ий важ
ливий аспект гендерної нерівності проявля ться у исельній перевазі оловіків на вищих керівних
посадах таких як керівники підпри мств установ та організацій
законодавці вищі державні
службовці та вищі посадові особи громадських та самоврядних організацій або керівники малих
підпри мств без апарату управління . Разом з тим змі ані про есії такі як найпрості і про есії
в сільському господарстві та подібних галузях
менеджери підпри мств установ організацій та
їх підрозділів
робітники що обслугову ть ма ини та складальники ма ин
працівники що
нада ть персональні та захисні послуги найпрості і про есії що загальними для усіх галузей
економіки характеризу ться майже паритетно структуро зайнятості в Україні одаток .
.

.

.
посилання
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Рис� 3�10� Зайняте населення України за статтю та професійними групами, 2014 рік, у відсотках від усіх зайнятих

Фахівці в галузі біології агрономії та медицини
Фахівці в галузі освіти
Службовці що обслугову ть клі нтів
Службовці пов язані з ін ормаці
Виклада і
Продавці та демонстратори
Найпрості і про есії торгівлі та с ери послуг
Ін і про есіонали
Ін і ахівці
Найпрості і про есії що загальними для всіх
галузей економіки
Працівники що нада ть персональні та захисні послуги
Про есіонали в галузі наук про життя та меди них наук
Ін і квалі іковані робітники з інструментом
Найпрості і про есії в сільському господарстві
та подібних галузях
Робітники що обслугову ть ма ини та складальники ма ин
енеджери підпри мств установ організацій та їх підрозділів
Керівники підпри мств установ та організацій
Квалі іковані працівники сільського та рибного
господарства комерційне
Робітники в галузі то ної механіки ру них ремесел та друкування
аконодавці вищі державні службовці вищі посадові
особи громадських і самоврядувальних організацій
Робітники що обслугову ть промислове устаткування
Керівники малих підпри мств без апарату управління
ехні ні ахівці в галузі прикладних наук та техніки
Про есіонали в галузі ізи них математи них та техні них наук
Найпрості і про есії у видобувних галузях будівництві
промисловості та транспорту
Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві
Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки
та установок
Робітники металургійних та ма инобудівних про есій
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Примітка: групи професій класифіковані згідно Міжнародній стандартній класифікації професій (МСКП-88).
Джерело: ОЕАН (2014).

. . Гендерна сегрегація зайнятості визна а ться й деякими об ктивними акторами. окрема
законодавство України забороня жінкам прац вати в деяких небезпе них та кідливих для здо
ров я про есіях залу ати їх до важкої праці та підземних робіт. В результаті оловіки становлять
майже
відсотків зайнятого населення яке прац в умовах що не відповіда ть санітарно гігі
ні ним нормам зокрема на кінець
року в таких умовах прац вало
тис. жінок і
тис.
оловіків ержавна служба статистики
. Шкідливі актори виробництва які най асті е
вплива ть на жінок вкл а ть ум ін развук ультразвук особливий мікроклімат в приміщен
ні незру не робо е місце напруженість праці та роботу з небезпе ними хімі ними ре овинами.
Перелік про есій що заборонені для жінок був затверджений іністерством охорони здоров я
України ще в
році та містить понад
видів робіт в різних секторах економіки. Наприклад
жінок не можна залу ати до робіт пов язаних із постійним переміщенням вантажів ваго понад
кілограмів жіно а праця не може використовуватися в ні ні та понаднормові години. Насправді
деякі з цих вимог вида ться досить застарілими та не відповіда ть справжнім потребам як пра
цівників так і роботодавців на су асному ринку праці. Навпаки вони можуть створ вати додат
кові пере коди щодо рівних можливостей особистого та поін ормованого вибору бажаного виду
зайнятості. У деяких випадках самі назви про есій затверджені Національним класи ікатором
про есій України К
вже ма ть жіно і ознаки наприклад меди на сестра аку ерка
друкарка ва ка тощо . Глибинні при ини гендерної сегрегації зайнятості також по ил
ться сте
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реотипними уявленнями щодо належних про есій та орм зайнятості для оловіків і жінок які
відтвор
ться у системі кільної освіти та сімейного виховання.

Форми зайнятості
. .
кість зайнятості важлива з то ки зору гідної праці та економі них можливостей. Брак захи
щеності пов язу ться з вразливими ормами зайнятості до яких відносять безко товно прац
их
ленів сім ї та самозайнятих ия робота викону ться за низьку плату або взагалі без оплати на
відміну від працівників які прац ть за зарплату . На глобальному рівні вразлива зайнятість біль
е по ирена серед жінок ніж серед оловіків
відсотки жінок у порівнянні із
відсотком
оловіків в
році . днак у розвинених регіонах до цих орм зайнятості залу ена мен а астка
жінок зокрема в середньому по С
рівень вразливої зайнятості серед жінок становив
відсотків а серед оловіків
відсотки в
році. Порівняно з С Україна характеризу ться
дещо вищим рівнем вразливої зайнятості серед оловіків та зна но вищим рівнем вразливої зайня
тості серед жінок Рис. . а . Протягом
их років у країні не спостерігалось жодного прогресу
в посиленні захищеності працівників оскільки рівень вразливої зайнятості зріс з
відсотків в
році до
відсотків в
році та перебував на цьому рівні до
року. Рівень вразли
вої зайнятості серед жінок був вищим ніж серед оловіків протягом усього періоду за винятком
року коли жіно ий показник знизився до
відсотків порівняно з
відсотками серед
оловіків Рис. .
.
Рис� 3�11� Рівень вразливої зайнятості, за статтю
а Рівень вразливої зайнятості в Україні
рік у відсотках від усіх зайнятих

А та С

б Рівень вразливої зайнятості в Україні
роки у відсотках від усіх зайнятих
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Джерело: WDI 2015.
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Примітка: до вразливої зайнятості віднесено безкоштовно працюючих членів сім’ї та самозайнятих.
Джерело: розрахунки автора на основі ОЕАН (2014).

. . Переважна астина вразливої зайнятості зосереджена в не ормальному секторі що не за
безпе у гарантій соціального захисту та у асті в системі соціального страхування . В цілому не
ормальна зайнятість охопл вала близько верті усього зайнятого населення в Україні в
році
за даними ЕАН . Чоловіки склали
відсотків від усіх не ормально зайнятих осіб відповідно

гідно етодологі ним положенням прийнятим
о
іжнародно кон еренці статистиків праці не ормальна за
йнятість охопл
осіб які прац ть за власний рахунок самозайнятих та роботодавців які прац ть на власних
підпри мствах у не ормальному секторі
безко товно прац
их ленів сімей
найманих працівників які викону
ть не ормальні роботи
ленів не ормальних виробни их кооперативів
самозайнятих працівників що виробля
ть товари ли е для власного кінцевого споживання домогосподарства
.
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тис. оловік та
тис. жінок . По ина и з
року рівень не ормальної зайнятості
в Україні зроста переважно за рахунок оловіків Рис. . . Частка не ормальної зайнятості се
ред жінок зали алась майже незмінно протягом даного періоду на рівні
відсотків від усіх
зайнятих жінок найвірогідні е ерез по ирене залу ення жінок до б джетного сектору де пере
важа о іційна орма зайнятістості. І навпаки рівень не ормальної зайнятості оловіків виріс з
до
відсотків протягом
років.
. .
а даними ЕАН наймен а астка не ормальної зайнятості спостеріга ться серед осіб із
вищо освіто . В
році серед працівників із вищо освіто було ли е
відсотків не ор
мально зайнятих жінок та
відсотки не ормально зайнятих оловіків. Відповідні астки не ор
мально зайнятих працівників зроста ть серед осіб із про есійно техні но освіто та неповно
вищо освіто
до
відсотків серед жінок та
відсотків серед оловіків . Не ормальна
зайнятість найбіль е по ирена серед населення з середньо освіто склада и
відсоток
серед зайнятих оловіків та
відсотків серед зайнятих жінок. аким ином вища освіта може
вважатися конкурентно переваго не ли е з то ки зору наявності роботи але також в контексті
захищеної зайнятості. Крім цього ця залежність біль помітно виражена у можливостях зайнятості
жінок.
Рис� 3�12� Неформальна зайнятість в Україні, за статтю
а Не ормальна зайнятість в
тках від усіх зайнятих

роках у відсо

б Не ормальна зайнятість за рівнем освіти
відсотках від усіх зайнятих
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Джерело: ОЕАН (2014).
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Джерело: розрахунки автора на основі ОЕАН (2014).

. .
о стосу ться окремих видів економі ної діяльності та про есійних груп не ормальна за
йнятість переважа в сільському господарстві та відповідно серед сільського населення а також
серед найпрості их про есій що характерні для всіх секторів економіки в
році майже поло
вина не ормальної зайнятості припадала на найпрості і про есії . окрема
відсотків не ор
мально зайнятих жінок прац вали в сільському лісовому та рибному господарстві а
відсотка
з них в секторі оптової та роздрібної торгівлі. одо не ормально зайнятих оловіків біль е
третини з них також прац вали в сільському господарстві
відсотків
відсотків на будів
ництві та
відсотків у роздрібній та оптовій торгівлі.
. . В Україні як і в ін их країнах вропи
жінки асті е прац ть
в режимі неповної зайнятості ніж оловіки. гідно даних вростату в
році близько третини за
йнятих жінок віком
роки
відсотки прац вали неповний робо ий день в країнах С що
сутт во перевищу відповідну астку оловіків
відсотків . В Україні жінки також становили біль
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е двох третин усього населення що прац вало в режимі неповної зайнятості в
році відповід
но
тис. жінок і
тис. оловіків . Частка жінок що зайняті неповний робо ий ас зна но
мен о ніж в С ли е
відсотка усіх зайнятих жінок що може пов язуватись із низько розпов
с дженіст гну ких схем зайнятості. Найбіль і астки жінок із неповно зайнятіст прац ть в
таких секторах як транспорт та складське господарство
відсотки мистецтво спорт розваги
та відпо инок
відсотки тим асове розміщування та організація хар ування
відсоток
та освіта
відсотки . Важливо відзна ити що хо а неповна зайнятість може зумовл ватись
особистим вибором в багатьох випадках вона може пов язуватися з такими обмеженнями як брак
закладів з догляду за дітьми або низькі інансові стимули до роботи в режимі повного робо ого асу.
. .
одо детального розподілу робо ого асу приблизно
відсотки жінок мали тривалість
відпрацьованого робо ого асу мен е
годин на тиждень порівняно з
відсотками оловіків в
році за даними ЕАН . І навпаки
оловіків прац вали біль е ніж
годин на тиждень
в той ас як відповідна астка жінок становила ли е
відсотків. В результаті середня тривалість
робо ого тижня була
годин для жінок та
годин для оловіків. Во евидь ця різниця у відпра
цьованому робо ому асі відобража ться у гендерному розриві в рівні середньоміся ного заробітку.

Трудова міграція
. .
на ення проблеми не ормальної зайнятості посил ться у зв язку із збіль енням мас та
бів трудової міграції з України. По всьому світу трудові мігранти як правило заповн ть маргіналь
ні ні і на які попит на ринку праці країн реципі нтів робо ої сили вони також погоджу ться пра
ц вати на посадах які не привабливі для місцевих жителів. к правило мігранти зайняті на посадах
які потребу ть низької квалі ікації погоджу ться прац вати за низьку оплату та в несприятливих
умовах водно ас їх робо і місця не о ормл ться о іційно належним ином що зали а їх у секто
рі не ормальної зайнятості. Структура трудової міграції може відрізнятися залежно від статі з то ки
зору сектору зайнятості терміну перебування за кордоном розміром заробітків тощо.
. .
а даними бстеження з питань трудової міграції в Україні
П
млн. осіб
або
відсотки населення віком
років були визна ені як трудові мігранти за період з сі
ня
року по ервень
року. сновні країни призна ення трудових мігрантів вкл а ть
Російську Федераці Польщу Італі Чехі Іспані Угорщину та Португалі . Серед мігрантів
біль ість склада ть оловіки становля и приблизно дві третини від загальної кількості трудо
вих мігрантів. окрема астка трудових мігрантів серед оловіків віком
років оцін ться
у
відсотки в той ас як відповідна астка жінок у
відсотки. Серед мігрантів молод ого
віку було в
рази біль е оловіків ніж жінок у віці між
та
роками але кількість жінок у
разів перевищу кількість оловіків серед мігрантів віком
років.
. . На даний ас міжнародна міграція все біль о міро
орму ться на основі попиту на по
слуги хатніх працівників що вкл а ть хатн роботу та догляд за неді здатними ленами родини
біль ість серед таких трудових мігрантів становлять жінки. Насправді робота в якості хатньої
працівниці виступа найбіль по ирено
ормо зайнятості трудових мігрантів жінок з України
відсотків від загальної кількості жінок мігрантів зокрема в таких країнах як Німе ина
Італія Іспанія та Португалія. скільки абсол тна біль ість хатніх працівниць зайняті нео іцій
но вони особливо вразливі до пору ення власних трудових прав. а даними бстеження з питань
трудової міграції в Україні ли е
відсотків хатніх працівників мали письмові угоди якими
о іційно о ормлене їх працевла тування. одо ін их видів економі ної діяльності по иреної
серед трудових мігрантів з України жінки в основному залу ені до робіт в сільському господарстві
та торгівлі аблиця . . Чоловіки мігранти в основному зайняті на будівництві у всіх країнах
призна ення
відсотки мігрантів в той ас як у другому за зна енням сільськогосподарському
секторі зайнято ли е
відсотків працівників мігрантів.
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Таблиця 3�3� Розподіл українських трудових мігрантів за статтю та сектором зайнятості закордоном, 2012 р�
Жінки

Сектор зайнятості

ти

і

Чоловіки
від т к

ти

і

від т к

агалом у тому ислі
Сільське господарство лісове та рибне
господарство
Промисловість
Будівництво
Роздрібна та оптова торгівля
Готелі та ресторани
ранспорт та комунікації
Ін і види економі ної діяльності
Сектор дома нього господарства
Джерело: Обстеження з питань трудової міграції в Україні (МОП 2013).

. .
рудові мігранти переважно переказу ть зароблені ко ти до України що зна но покращу до
бробут їх сімей. а даними Національного банку України обсяг гро ових переказів ізи них осіб в
Україну збіль илася з
до
млрд. дол. США протягом
років це майже дорівн обсягу
прямих іноземних інвестицій та склада
ВВП
П
. а даними Світового банку в
році
трудові мігранти переказали додому приблизно млрд. дол. США що найбіль о сумо в регіоні та
становить
відсотки ВВП
. Середній розмір заробітку оловіків перевищу серед
ній заробіток жінок аблиця . та становить відповідно
та
дол. США. ікаво що незважа
и на мен і заробітки жінок бстеження з питань трудової міграції в Україні
П
виявило
що жінки пересила ть додому біль е гро ей ніж оловіки. е може вказувати на те що жінки біль е
прив язані до своїх сімей навіть коли вони прац ть закордоном також це свід ить про біль відпові
дальне ставлення до необхідності підтримувати дітей батьків та роди ів.
Таблиця 3�4� Розподіл українських трудових мігрантів за статтю та середнім на місяць заробітком, 2010-2012 рр�
Загалом,
тис� осіб

З них мають середній на місяць заробіток (дол� США), у відсотках
ні

ен е

п над

ередні на і ць ар іт к
на працівника д
А

агальна кількість мігрантів
працівників з них
інки
Чоловіки
Джерело: Обстеження з питань трудової міграції в Україні (МОП 2013).

. . Незважа и на важливий економі ний внесок гро ових переказів мігрантів у добробут їх сі
мей інтенсивні трудові міграції можуть призводити до негативних соціальних та демогра і них наслід
ків. іти трудових мігрантів можуть бути позбавлені батьківської підтримки під ас переходу до дорос
лого життя а розірвані сімейні стосунки та брак догляду за літніми ленами родини визна а ть ислен
ні виклики для соціальної політики. али ені діти особливо вразливі до небезпе ної поведінки та за
недбаного здоров я підліткової зло инності та проблем емоційного характеру. а даними іністерства
у справах сім ї молоді та спорту в Україні зали а ться приблизно
дітей українських трудових
мігрантів при цьому верть усіх дітей вихову ться одним із батьків у регіонах що зазна ть найбіль о
го впливу зовні ньої міграції зокрема в ахідній Україні . ас таби міграції та вплив гро ових пере
казів мігрантів на віт изняну економіку спонукали Уряд України до співпраці з країнами ленами С та
міжнародними організаціями щодо розробки політики спрямованої на підтримку добробуту мігрантів
та ленів їх сімей які зали а ться в Україні.
Оцінка гендерних питань
в УКРАЇНІ

59

Р ді

КОНО І НІ

О

О

І

Неоплачувана та домашня робота
. . Неопла увана робота це виробництво товарів та надання послуг ленами домогосподар
ства які не прода ться на ринку але нада ться для споживання в сім ї як наприклад приготування
їжі догляд за присадибно ділянко або прибирання. обровільна робота така як допомога сусідам
догляд за л дьми похилого віку або л дьми із обмеженими можливостями підтримка благодійності
надання допомоги іммігрантам також прямо и опосередковано сприя ть суспільному добробуту.
радиційно жінки викону ть зна ну астину неопла уваної та дома ньої роботи у всіх суспільствах
але така зайнятість не вимір ться економі ними показниками. мето врахування внеску неопла у
ваної роботи жінок в економіку деякі країни запровадили практику підготовки супутніх національ
них рахунків в яких врахову ться дома ня праця на основі витра еного асу або ринкової вартості
наданих послуг. Важливо зазна ити що дома ня робота може вимагати навіть біль е ізи ної праці
та асу ніж опла увана робота що зна но обмежу можливості жінок та їх перспективи розвитку.
ому су асні наукові дослідження опису ть гендерний розподіл робо ого асу з то ки зору подвій
ного навантаження жінок.
. . У
країнах для яких доступні дані Е
л ди витра а ть в середньому
год.
на добу на неопла увану роботу тобто приблизно
від свого загального асу. Гендерний розрив у
витратах асу в середньому становить год.
хв. на добу але між країнами спостеріга ться зна ні
відмінності. Наприклад жінки в уре ині ексиці та Індії витра а ть на день на
год. біль е
на неопла увану роботу ніж оловіки в той ас як у півні них країнах ця різниця становить ли е
трохи біль е години на день. о а в Україні не існу практики регулярних оцінок б джетів робо ого
асу що витра а ться на опла увану та неопла увану роботу деяка ін ормація доступна за результа
тами спеціальних соціологі них досліджень. а даними У СР та ФН
Н
дві третини пра
ц
их та заміжніх жінок повідомили що їх оловіки займа ться дома ньо робото ли е
годин на тиждень а половина з них сказала що їх оловіки витра а ть стільки ж асу на догляд за
ленами сім ї які потребу ть постійного догляду діти літні л ди та л ди з інвалідніст . І навпаки
біль е верті опитаних жінок витра а ть понад годин на тиждень на дома н роботу при цьому
з них витра а таку ж кількість асу на догляд за ленами сім ї.
Таблиця 3�5� Час, що витрачається на неоплачувану роботу жінками і чоловіками в Україні
Види домашніх обов'язків

Жінки, %
а н р

Чоловіки, %

та

мен е ніж годин на тиждень
від до
від

до

біль е ніж

голин на тиждень
годин на тиждень
годин на тиждень

взагалі не витра а ть ас
г д а

ена и і

мен е ніж годин на тиждень
від до
від

до

біль е ніж

голин на тиждень
годин на тиждень
годин на тиждень

взагалі не витра а ть ас
Примітка: розраховано за відповідями заміжніх працюючих жінок.
Джерело: УЦСР та ФН ООН 2012.
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Б� Доходи і бідність
Доходи за місцем роботи
. . Гендерний розрив між рівнями доходів основним показником нерівності економі них можли
востей статей він акумул вплив багатьох гендерних невідповідностей у працевла туванні сегрегації
на ринку праці доходів від окремих сум забезпе ення або надання переваги певному робо ому дн .
Гендерний розрив у рівні доходів глобальним явищем прояв якого залежить від регіону та країни.
а емпіри ними даними найбіль им цей розрив серед високоопла уваних працівників за даними
іжнародної організації праці
. а даними
П середній світовий рівень доходу серед жінок
становить ли е
середнього доходу оловіків і за останні десятиліття це співвідно ення зросло
на
. аким ином ма мо усе ще слабкий міжнародний прогрес у забезпе енні підтримки гендерної
рівності в оплаті праці що потребуватиме додаткових зусиль у вирі ення цього питання.
. .
В Україні у
році середня міся на заробітна плата жінок становила
від заробітної плати
оловіків відповідно
і
грн щомісяця . акий нескоригований розрив у оплаті можна досить
добре порівняти з деякими країнами вропи і ентральної Азії рис. . а однак він зна но біль им за
середн зна ення такого розриву в С
серед країн С у
році . ому досягнення стандартів
розвинутих демократи них вропейських країн стосовно гендерної рівності в оплаті праці вимагатиме
від України зна них зусиль. е завдання поста особливо складним оскільки аналіз динаміки гендерного
розриву в оплаті праці за
роки не виявив е ективних засобів його скоро ення за допомого
гендерної політики. Розмір такого розриву зна но міро залежить від макроекономі них процесів та
норм на ринку праці. о а протягом
років розрив у міся ній заробітній платі знизився з до
протягом зазна еного періоду спостерігалися супере ливі коливання рис. .
.У
році посту
пове змен ення гендерного розриву в оплаті праці було викликано по атком реалізації в державному сек
торі України диної тари ної сітки до якої увій ли найбіль жіно і види діяльності освіта охорона
здоров я і соціальна робота державне управління тощо . При цьому заре стрований у
роках
мінімальний розрив у оплаті був пов язаний із наслідками інансово економі ної кризи під ас якої най
біль е постраждали олові і галузі. Інак е кажу и скоро ення гендерного розриву в оплаті праці в пе
ріод кризи відбулося не завдяки доходам жінок а за рахунок зниженн середнього рівня доходів оловіків.
У
році гендерний розрив у оплаті праці знову підвищився ерез відновлення диної тари ної сітки
для оплати праці державних службовців. того асу гендерний розрив у заробітній платі повільно зроста .
Рис� 3�13� Гендерний розрив у заробітній платі населення України
Гендерний розрив у міся ній заробітній платі в
Україні та деяких країнах
А
60
%

Гендерний розрив у міся ній заробітній платі в
Україні
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Джерело: база даних статистики ЕКООН, 2015 р.

5
0

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Словенія
Казахстан
Румунія
Сербія
Литва
Норвегія
Швеція
Польща
Латвія
Фінляндія
Болгарія
Чеська Республіка
Україна
Швейцарія
Угорщина
Ісландія
Словацька Респ.
Білорусь
Киргизія
Естонія
Вірменія
Австрія
Грузія
Нідерланди
Азербайджан

10
0

Джерело: Державна служба статистики (2015 р.).
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. .
крім адміністративних статисти них даних щодо оплати праці дані іністерства охорони
здоров я і соціальних служб США
також підтверджу ть ниж ий рівень заробітку жінок по
рівняно з оловіками рис. .
. Важливо зазна ити що розподіл населення за середньоміся ним
заробітком за основним місцем роботи показу збіль ення кількості жінок у секторі з ниж им рівнем
заробітку поряд із вищими доходами оловіків рис. .
.
Рис� 3�14� Середньомісячний заробіток за статями, 2013 р�
логари мі ний середньоміся ний заробіток за статями
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Примітка: дані зважено.
Джерело: розрахунки автора на основі даних HHS (2013 рік).).
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.

. Варто зазна ити що гендерний розрив у оплаті спостеріга ться навіть у жіно их галузях
одаток Н . гідно з біль детально розбивко статисти них даних низькоопла увана економі
на діяльність зазви ай передба а мен ий гендерний розрив у оплаті праці наприклад наймен і
розбіжності типові для охорони здоров я й соціальної роботи освіти адміністративних послуг і дер
жавного управління таблиця . . Крім того в секторі бібліотек архівів музеїв та серед ін их видів
культурної діяльності середній рівень заробітної плати жінок навіть дещо вищий аніж заробітна пла
та оловіків. е можна пояснити вирівн вальним е ектом мінімальної заробітної плати котрий
ста біль о евидним у низькоопла уваних галузях. У
році дуже малий гендерний розрив у
оплаті праці заре стрований у будівництві. Він міг виникнути ерез зниження середньої заробітної
плати оловіків унаслідок кризи. На противагу цьому найбіль і розриви в оплаті праці типовими
для сегментів економіки з високими рівнями оплати праці інансове посередництво видобування і
виробництво . Факти но в той ас як гендерний розрив у оплаті праці у видобувній промисловості
пов язаний із зайнятіст жінок на підземних роботах зна на різниця в заробітній платі в переважно
жіно ій галузі інансового посередництва вида ться досить безпідставним і потребу об рунтуван
ня непоясненої астини гендерного розриву в оплаті праці.
. . Вплив про есійної сегрегації на гендерний розрив у оплаті праці також виявля ться ерез
регіональну різниц між розбіжностями у середній заробітній платі жінок і оловіків. аким ином
найбіль і гендерні розриви в заробітній платі традиційно присутні у промислово розвинутих облас
тях на сході України вкл а и онецьку
у
р.
ніпропетровську відповідно
Луганську
та апорізьку
області. ля цих областей характерна концентрація оло
ві их галузей важкої промисловості та загальний вищий рівень заробітної плати. Порівняно з цими
даними для аграрних областей характерним ниж ий рівень середньої заробітної плати і відповідно
мен і гендерні розриви в оплаті праці зокрема мінімальні гендерні розриви в оплаті праці заре стро
вані у ерсонській
ернопільській
та акарпатській
областях.
Таблиця 3�6� Найбільші та найменші гендерні розриви в оплаті праці за напрямками економічної діяльності, 2014 р�
Найбільший гендерний розрив
у місячній заробітній платі
Напр

к ек н і н ді ьн ті

истецтво розваги та відпо инок
Фінансова і страхова діяльність
Види діяльності у промисловості серед них
видобувна промисловість
Ін і види діяльності
ранспортування і зберігання

Найменший гендерний розрив
у місячній заробітній платі

Р рив п аті
праці

Напр

к ек н і н ді ьн ті

Р рив п аті
праці

Бібліотеки архіви музеї та ін а культурна діяльність
Адміністративна і допоміжна діяльність
світа
Будівництво
ержавне управління та оборона обов язкове
соціальне забезпе ення
хорона здоров я та діяльність у с ері соціального
захисту житло і забезпе ення продовольством

Джерело: складено на основі даних Державна служба статистики (2015g).

. . Незважа и на про есійну сегрегаці існу ть певні детермінанти розривів у оплаті праці
серед яких відмінності в освіті стажі розмірах підпри мств про есії та середній тривалості робо
ого дня. ля проведення біль детального аналізу гендерних розбіжностей у рівні заробітної плати
використано дані зразкового обстеження підпри мств за
рік ержавна служба статистики
рік . сновні результати цього обстеження підтверджу ть зростання гендерних розривів у заробітній
платі на великих підпри мствах у зв язку зі зна но вищо заробітно плато
оловіків рис. .
тоді як на малих підпри мствах середня заробітна плата жінок виявилась навіть дещо вищо за серед
н заробітну плату оловіків на великих підпри мствах біль е
працівників вона була утри і
ниж о за заробітну плату оловіків. Подібну тенденці можна було спостерігати щодо стажу най
мен ий розрив у оплаті праці був серед співробітників зі стажем до років
а найбіль им
серед працівників зі стажем
років ерез вищий рівень доходів оловіків. Скоро ення
гендерного розриву в оплаті праці відбува ться серед працівників зі стажем від
років і біль е
оскільки біль ість із них це особи передпенсійного віку які на ринку праці можуть стикатися з
упередженим ставленням ерез вік незалежно від статі. Результати обстеження заробітної плати на
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підпри мствах також доводять що вища освіта зали а ться важливим засобом вирі ення проблеми
гендерної нерівності в доходах нада и жінкам можливість конкурувати на ринку праці та підвищу
вати свої доходи від зайнятості. Наймен і гендерні розриви спостеріга ться серед осіб із повно ви
що освіто
тоді як серед осіб із середньо освіто розрив у оплаті праці збіль ився до
.
Рис� 3�15� Середня заробітна плата і гендерний розрив у оплаті праці за розміром підприємства і стажем працівників
станом на 2012 рік
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Джерело: обстеження заробітних плат на підприємствах (Державна
служба статистики, 2013 р.).
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Джерело: обстеження заробітних плат на підприємствах (Державна
служба статистики, 2013 р.).

. .
ля оцінки впливу різних инників на гендерний розрив у оплаті праці проведено аналіз вало
вої міся ної заробітної плати за основним місцем роботи на основі даних
за
рік. сновний
розподіл результатів підтверджу той акт що жінки зазви ай заробля ть мен е за оловіків неза
лежно від соціально демогра і них даних або характеристик зайнятості одаток І . дин із важли
вих результатів отриманих від
пов язаний зі спостереженням кореляції між гендерним розри
вом в оплаті праці й типом населеного пункту цей розрив зроста зі збіль енням населеного пункту
та удві і біль им у великих містах
аніж у сільській місцевості
.
. . Розкладання гендерного розриву в оплаті праці на основі методу аксаки Блайндера показу
що виявлені характеристики поясн ть ли е невелику астку гендерного розриву щодо міся ної за
робітної плати. Розрахункові регресії що поясн ть рівні заробітної плати оловіків і жінок за даними
на
рік були використані для потрійного і подвійного розкладання гендерного розриву в заро
бітній платі за методом аксаки Блайндера одаток . а оцінками з таблиці . розрив у заробітній
платі становить
. Пояснена астина різниць у заробітній платі що пов язані з певними об к
тивними детермінантами становить ли е
розриву. Порівняно з цим абсол тна біль ість розриву в
заробітній платі
пов язана з непояснено астино котра стосу ться різниці доходів за виявле
ними характеристиками серед оловіків і жінок. Про есійна сегрегація секторна змінна вели ина ос
новним виявленим инником котрий поясн розрив у заробітній платі і також входить до непоясненої
астини. дно асно з цим освіта досвід і тип населеного пункту зазви ай звужу ть обсяг поясненої
і непоясненої астини позитивно вплива и на зниження гендерної нерівності щодо рівня доходів.
Важливо зазна ити оскільки біль ість складових непоясненої астини також пов язані зі зниженням
розриву в рівні заробітної плати можна припустити що така дискримінація відповіда за біль у асти
ну гендерного розриву в заробітній платі. о а певна астка непоясненої астини також може залежати
й від деяких пропущених детермінант розриву в оплаті як наприклад різниця у тривалості робо ого
етальний опис методу ахаки Блайндера можна знайти у виданні
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відсутні дані

Таблиця 3�7� Розкладання розриву в оплаті праці за методом Оаксаки, річна заробітна плата, 2013 рік
Потрійне розкладання
Гендерний розрив
Пожертвування

Детальне подвійне розкладання розриву в заробітній платі
Розрив

100

Роз’яснена

8

Кое іці нти

світа

Вза модія

освід
Подвійне розкладання

Сектор

Роз яснена

ип населеного пункту

Нероз яснена

Нероз’яснена

92

освід
світа
Сектор
ип населеного пункту
Константа
Примітка: при розкладанні за методом Оаксаки-Блайндера використані річні дані HHS щодо середньої заробітної плати за основним місцем
роботи. Додатне значення складових свідчить про збільшення розриву в заробітній платі. До пояснюваних змінних належать такі допоміжні
величини як вік, освіта, напрямок економічної діяльності і тип населеного пункту. Хоча в Україні часто зустрічаються значні регіональні відмінності в заробітній платі, вони не враховуються під час розкладання через значну кореляцію із секторними змінними і типами населеного пункту.
Джерело: розрахунки автора, дані HHS (2013 рік).

. . Про переважання гендерної дискримінації на ринку праці в Україні свід ать дані багатьох соці
ологі них обстежень спеціальних моніторингових досліджень що проводяться організаціями із захи
сту прав л дини та громадськими організаціями дані звітів Уповноваженого Верховної Ради України
з прав л дини а також результати перевірок проведених ержавно службо України з питань праці
ержпраці . окрема в рамках перевірок проведених у
році на
тися ах підпри мств вияв
лено
випадків пору ення трудових прав жінок. Крім того за даними дослідження
П до
реклами у друкованих
І ма ть ознаки дискримінації за результатами аналізу контенту спеціалізо
ваних сайтів з по уку роботи ця астка підвищилась до
. Від до
респондентів соціологі но
го обстеження на предмет переважання дискримінації за ознако статі
повідомили про
випадки особистої дискримінації або дискримінації ерез їхніх друзів або рідних. Найбіль по ирені
орми упередженого ставлення пов язані з дискримінаці під ас прийому на роботу
ниж о
оплато праці жінок за виконання ті ї ж роботи
та мен о їх кількіст в бізнес колах порів
няно з оловіками
. Насправді ж ерез табу навколо обговорення ці ї теми або ерез нездатність
респондентів визна ити акти дискримінації ступінь дискримінації може бути зна но вищим.

Доходи, ризики бідності та вразливість
. .
скільки дохід від зайнятості основним джерелом доходів для населення працездатного
віку забезпе у и понад
відсотків від сукупного доходу оловіків і жінок ці ї вікової групи
гендерна різниця в оплаті праці сприя виникненн нерівності в сукупних доходах жінок і оловіків
Рис. . а . В структурі доходів населення України роль заробітної плати знижу ться внаслідок зна
ної ролі пенсій що загально тенденці для країн зі старі им населенням. Частка заробітної пла
ти біль вагомо для олові ого населення оскільки на неї припада біль е двох третин сукупного
доходу
відсотка тоді як серед жіно ого населення
відсотка. Крім того астка доходів від
підпри мницької діяльності та самозайнятості дещо біль а серед оловіків хо а на ц категорі до
ходу в цілому припада незна на астка сукупного доходу обох груп населення
відсотка серед о
ловіків і ли е
відсотка серед жінок . На противагу цьому роль пенсії зроста для всього жіно ого

ержавна інспекція праці о іційна інтернет сторінка доступна за посиланням

.

.

.
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населення оскільки пенсійний вік жінок ниж им а їх исельність серед населення похилого віку
вищо
астка пенсій
відсотка в доходах жінок порівняно з
відсотка в доходах оловіків .
Рис� 3�16� Гендерні особливості доходів населення в Україні
Структура сукупних індивідуальних доходів ленів
домогосподарств за статт у відсотках

Співвідно ення середньої заробітної плати та пенсій
жінок і оловіків в Україні
рр. у відсотках
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Джерело: ОУЖД.
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Джерело: Держкомстат (2015), Пенсійний фонд (2015).

. . Гендерні відмінності у середній заробітній платі відповідним ином вплива ть і на розрив у
розмірі пенсій оскільки останні безпосередньо залежать від розміру заробітної плати та стажу роботи.
Проте протягом
рр. динаміка пенсій і відповідних тенденцій у гендерному розриві була
складні о і переважно залежала від соціальної політики держави а не від економі них инників
Рис. .
. окрема до
року гендерний розрив у пенсіях за віком був зна но мен им ніж розрив
у заробітній платі ерез ітке обмеження максимального розміру пенсії й застосовуваних підходів до роз
рахунку пенсій . Впровадження у
році нових підходів на основі стажу роботи й заробітної плати
протягом усього періоду роботи призвело до різкого збіль ення відмінностей у пенсіях залежно від ста
ті. годом мінімальний розмір пенсії за віком було встановлено на рівні прожиткового мінімуму для не
працездатних осіб внаслідок ого гендерний розрив скоротився ерез е ект вирівн вання. Подаль ий
перерахунок пенсій проведений у
році оновлення бази заробітної плати для розрахунку пенсій а
також підвищення ваги одного року стажу з
до
знову запо аткували збіль ення гендерного
розриву. У результаті економі ної кризи
років мінімальну пенсі було заморожено відтоді
відбува ться поступове змен ення гендерного розриву. Відсутність перегляду соціальних стандартів е
рез кризу
року у найближ ій перспективі ймовірно призведе до ще біль ого звуження гендерного
розриву в пенсійному забезпе енні. о стосу ться довгострокових перспектив то плановане підвищен
ня жіно ого пенсійного віку ма забезпе ити зближення пенсійного забезпе ення оловіків і жінок зав
дяки подовженн тривалості стажу жінок. Важливо відзна ити що гендерний розрив у розмірі пенсій
свід ить про исленні проблеми з якими жінки стика ться у с ері зайнятості та отримання доходу про
тягом усього життя. е може мати зна ний вплив на рівень життя у похилому віці особливо зважа и
на дов у тривалість життя жінок порівняно з оловіками. тже існу необхідність у певних е ективних
заходах що сприятимуть усуненн розриву в оплаті праці а також усуненн пере код на ринку праці в
доступі жінок до квалі ікованих і високоопла уваних про есій і галузей економіки.
а оцінками пенсія за віком становить
від заробітної плати особи протягом останніх років роботи і збіль у ться
на
за кожен додатковий рік роботи. ривалість трудового стажу для нарахування пенсії впливала тільки на надбавки
за понаднормовий стаж тоді як різниця в заробітній платі певно міро вирівн валася за рахунок різних механізмів
ту ного підвищення заробітної плати протягом передпенсійних років.
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Бідність і вразливість
. . Ниж ий дохід жінок цілком природно створ для них вищі ризики бідності тож вони асті е
опиня ться в найбіль уразливих категоріях. а даними бстеження умов життя догосподарств у
році жінки переважа ть серед населення з низьким рівнем доходів і асті е зверта ться за державно
соціально допомого
аблиця . . о а серед одержува ів допомоги на дітей исельність жінок у
біль а за исельність оловіків у розрізі користува ів пільг їх біль е у
разів а в розрізі одер
жува ів субсидій
біль е у
разів. і дані вказу ть на підвищену вразливість жінок до бідності.
Таблиця 3�8� Співвідношення жінок і чоловіків (у віці 18+) у домогосподарствах, які одержують будь-яку соціальну допомогу
Категорії одержувачів
соціальної допомоги

Кількість
домогосподарств,
у тис�

Чисельність жінок у
домогосподарствах,
у тис� осіб

Чисельність чоловіків у
цих домогосподарствах,
у тис� осіб

Співвідношення
жінок і чоловіків,
разів

Принаймні один вид допомоги
опомога на дітей
Пільги
Субсидії
Усі три види допомоги
Джерело: ОУЖД (2013).

. . В Україні дослідження бідності рунту ться на декількох наукових підходах вкл а и
визна ення меж абсол тної та відносної бідності .
року Україна досягла певного прогресу в
скоро енні абсол тної бідності проте бідність усе ще зали а ться проблемо . Протягом
рр. астка населення зі щоденним споживанням ниж е
дол. США до
року ПКС
скоротилася з
до
відсотка а астка населення зі споживанням ниж е акти ного прожиткового
мінімуму з
до
відсотка Р
. Рівень відносної бідності перебував на рівні
відсотків на по атку
х років поступове зниження спостеріга ться з
року. На жаль о іку ться
що збройний кон лікт у онецькій і Луганській областях економі ний спад і девальвація національної
вал ти погір ать попередні позитивні тенденції. а оцінками Інституту демогра ії та соціальних
досліджень НАН України новим джерелом уразливості раптова бідність внаслідок втрати майна і
засобів до існування в результаті збройного кон лікту в онецькій і Луганській областях Р
.
Ризик бідності особливо високий для переміщених осіб оскільки вони зму ені платити за житло
й купувати втра ене дома н майно та біль ість товарів довгострокового користування. Урядом
забезпе ено ВП низко інструментів соціальної допомоги але суми допомоги зали а ться відносно
невеликими щоб забезпе ити гідний рівень життя
грн для особи що втратила працездатність і
грн для працездатної особи проте в сукупності не біль е
грн на домогосподарство на місяць .
Крім того в л тому
року Урядом призупинено виплату допомоги ВП у ніпропетровській
онецькій Луганській апорізькій та арківській областях а також по ато процедуру їх вери ікації з
мето боротьби з ахрайством. а оцінко омбудсмена цей захід може мати вплив аж на
осіб.
. . Рівень бідності зна но міро залежать від соціально демогра і ного складу домогосподарств
і місця проживання тип населеного пункту . Сім ї з дітьми становлять основну групу зростання бідно
сті і одна з трьох сімей із дітьми живе за меже бідності. У разі наявності одні ї дитини ризик відносної
бідності підвищу ться на відсотків водно ас у разі наявності трьох і біль е дітей такий ризик підви
щу ться на відсотки Р
. евидно що ризик бідності зроста у неповних сім ях зокрема з
дітьми до років оскільки батьки в основному зали а ться у відпустці по догляду за дитино і в цей
ежа абсол тної бідності визна а ться на рівні щоденнеого споживання ниж е
дол. США ПКС на одного дорослого і пе
реважно використову ться для міжнародних порівнянь. ежа відносної національної бідності застосову ться для категоризації
певних груп населення як бідних у разі якщо їхній дохід витрати на одну особу ниж им обраного критері
відсотків від
медіанних сукупних витрат на одного дорослого . ре то прожитковий мінімум це о іційно встановлена вартісна вели ина
існування на одну особу що затверджу ться Верховно Радо України щорі но при ухваленні ержавного б джету.
На жаль зважа и на незна ну кількість самотніх матерів у вибірковій сукупності У
бідності для такої групи домогосподарств не репрезентативними.

будь які статисти ні оцінки
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період залежать винятково від соціальної допомоги. Ризики бідності також зроста ть серед сільського
населення і населення малих міст з погано розвиненими ринками праці й ниж им рівнем доходу від
зайнятості. При використанні немонетарних критеріїв наприклад таких як позбавлення від базових
соціальних послуг бідність у сільській місцевості ста особливо зна но . окрема
відсотків жі
нок які прожива ть у сільській місцевості не ма ть поблизу центрів меди ного обслуговування або
лікарні
відсотків сільських жінок не беруть у асті в процесі прийняття рі ень у своїх громадах а
відсотків жінок у сільській місцевості не ма ть доступу до Інтернету вдома ПР Н
.
. . Статисти на оцінка бідності за ознако статі в Україні обмежено оскільки національна
методологія орі нтована на домогосподарства як одиниці вимір вання. тже дані про індивідуаль
ний добробут ленів сім ї не можуть бути дизагреговані в розрізі бідності. еорети но відмінності в
показниках бідності можуть бути проаналізовані за статт голів домогосподарств але достовірність
таких даних низька оскільки іденти ікація голів домогосподарств у рамках обстеження домогос
подарств може мати досить випадковий характер. тже найнадійні і результати оцінки бідності за
ознако статі можуть бути отримані тільки для домогосподарств що склада ться з одні ї л дини. На
підставі У
за
рік жінки переважа ть серед голів домогосподарств у біль ості вікових груп
в Україні за винятком населення віком
Рис. . . Частка домогосподарств що о олені жін
ками особливо велика серед населення віком
років і стар е
відсотків від загальної кількості
домогосподарств що відобража особливості статевовікової структури населення зі зна ним пере
важанням жінок серед л дей похилого віку. акож жінок біль е й у домогосподарствах що склада
ться з одні ї особи їх астка становить понад
відсотків серед населення віком років і стар е.
Рис� 3�17� Склад домогосподарств за статтю голови домогосподарства та віковими групами, 2013 рік
Частка домогосподарств о ол ваних оловіками й
жінками у загальній исельності населення у відсотках
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. . При оцінці рівня бідності для всього жіно ого і олові ого населення У
не було
виявлено жодних сутт вих гендерних відмінностей. Проте в цьому випадку слід зважати на зазна
ені обмеження статисти ного оцін вання. Рівень бідності серед оловіків дещо вищим ніж се
ред жінок як для всього населення Рис. .
так і для біль ості вікових груп Рис. .
. Проте
вразливість жінок до бідності о евидна серед осіб похилого віку та серед вікової групи
років.
оді як вищий рівень бідності серед літніх жінок зумовлений ниж им рівнем пенсій та втрато за
ли кової працездатності що забезпе увала б можливість заробити додатковий дохід на додаток до
пенсії молоді жінки які стика ться з високим ризиком бідності належать до найбіль активного
репродуктивного віку. скільки багато з них перебува ть у відпустці по догляду за дитино їх осо

68

Оцінка гендерних питань
в УКРАЇНІ

Р ді

КОНО І НІ

О

О

І

бистий дохід залежить від щедрості виплат на дітей і соціальних допомог. У зв язку з цим важливо
поліп ити адресність і е ективність усі ї системи соціальної допомоги задля задоволення потреб
найбіль уразливих груп населення які визна а ть пото ні про ілі бідності в Україні.
Рис� 3�18� Оцінки відносної бідності населення України за статтю, 2013 рік
цінки рівня відносної бідності за статт в
році у відсотках
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Джерело: ОУЖД, 2013.
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В� Кар’єрне зростання та підприємництво
. .
ожливості кар рного розвитку для жінок обмежені низко бар рів які в біль ості випад
ків ироко відомі під назво
скляна стеля . Відповідно вищі керівні посади в біль ості секторів
економі ної діяльності зазви ай обійма ть оловіки як зазна алося вони також обійма ть біль
ість вищих керівних посад у секторі державного управління. Кл ові актори що асто визна а
ть скляну стел
пов язані з прихованими практиками дискримінації зумовленими упередженим
корпоративним ставленням до жінок на керівних посадах а також відсутніст е ективних механізмів
просування. ля вирі ення ці ї проблеми деякі країни ввели гендерні квоти серед топ менеджерів і
директорів правління. окрема квоти для жінок у компаніях що котиру ться публі но були впрова
джені в Норвегії
Іспанії
Ісландії та Франції
Бельгії та Італії
Нідерландах
анії м який цільовий показник
і Німе ині
водно ас гендерні квоти для
державних компаній були впроваджені в анії
Фінляндії та Ірландії
Ірландії
Австрії і Словенії
Польщі і Греції
. У результаті кількість країн з гендерними квотами
у компаніях що котиру ться публі но або у державних компаніях збіль илася з до
відсотків
протягом
рр.
.
.

.
а даними бстеження підпри мств П в Україні
жінки ма ть біль е
ансів стати власниками ірм ніж керувати ірмами на високих посадах. Наймен е представництво
жінок спостеріга ться серед мажоритарних власників ли е
відсотка однак усі показники дуже
подібні до середніх по
А Рис. .
. Протягом
років астка жінок у топ менеджменті
й серед власників компаній зна но знизилася. о а у
році астка ірм власниками яких були
жінки
відсотка була майже однаково з астко
ірм що належали оловікам та зна но пере
вищувала середній показник по
А протягом наступних п яти років цей показник зна но знизився
до
відсотка . Відсоток ірм з жіно им топ менеджментом змен ився з
до
відсотка
що ниж е и майже на одному рівні з міжнародними показниками. Частка жінок у складі кадрового
забезпе ення в приватному секторі за цей період також скоротилася але в середньому як і рані е
зали а ться на вищому рівні в порівнянні з
А Рис. .
.
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Рис� 3�19 Жінки серед власників та постійних працівників підприємств в Україні та в регіоні ЄЦА, 2008 і 2013 рр�
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. .
агалом моделі у асті жінок у володінні та топ менеджменті ірм дуже подібні до особливостей
гендерного поділу ринку праці жінок біль е серед власників у галузі виробництва одягу
відсоток і
роздрібної торгівлі майже відсотків тоді як жінки становлять ли е відсоток серед власників ірм
що виробля ть хар ові продукти та нада ть ін і послуги Рис. .
. і сектори також відзна а ться
відносно високим рівнем у асті жінок у вищому керівництві
відсотка у секторі одягу
відсотка
у секторі роздрібної торгівлі . Чолові і сектори це промисловість виробництво ма ин й обладнан
ня а також неметалевих мінеральних продуктів. Крім того у асть жінок ниж о в топ менеджменті
великих компаній
відсотка серед керівників ірм зі
і біль е співробітників але їх біль е серед
керівників невеликих ірм
відсотка топ менеджерів у ірмах із
співробітників Рис. .
.
Рис� 3�20� Жінки серед власників і керівництва фірм за секторами економіки та розміром фірм, 2013 рік
інки серед власників і керівництва за секторами
економіки у відсотках
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. .
ожливості жінок у доступі до підпри мницької діяльності в Україні підтверджу ться також
обстеженням ФК
що свід ить про дещо біль у астку жінок серед малих підпри мців
відсотка порівняно з оловіками. Але результати опитування підтвердили що о ол вані жінками
підпри мства переважно невеликі й мен прибуткові незалежно від сектора економі ної діяльності.
Підпри мницька діяльність у с ері торгівлі як і рані е переважно здійсн ться жінками й у цьому
секторі прац майже відсотків жінок підпри мців на відміну від відсотків оловіків підпри м
ців . гідно з даними бстеження з питань економі ної активності населення України ЕАН струк
тура зайнятості за статусом на ринку праці також майже однакова для оловіків і жінок Рис. . .
Рис� 3�21� Зайняте населення (віком 15–70) за статтю та статусом зайнятості в Україні, 2014
інки у відсотках від усього зайнятого населення
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Джерело: ОЕАН, 2014.

. .
гідно даних бстеження підпри мств
українські ірми визна али серед
найбіль их пере код у веденні бізнесу доступ до інансів і корупці . У
році зросла роль тиску
політи ної нестабільності на респондентів схоже цей актор ді й протягом
і
років з при
ини політи ної дестабілізації економі ного спаду та збройного кон лікту в онецькій і Луганській
областях і це вплива на сектор підпри мництва в Україні стриму и можливості для ведення бізне
су та знижу и інвестиційну привабливість. Насправді протягом
рр. доступ ірм до кре
дитів в Україні тільки погір ився. Частка приватних ірм з банківськими кредитами або кредитними
лініями у період з
по
роки впала до рівня ниж е середнього зна ення для групи країн з
доходами ниж е середнього рівня бстеження підпри мств
. Корупційні о ікування населення
зали а ться досить високим навіть незважа и на деяке поліп ення у порівнянні з
що
пов язане зі створенням антикорупційних органів та появо руху добро есних ін орматорів. У
році Україна займала
місце з
країн
місце в рейтингу
року за результатами все
світнього Індексу сприйняття корупції
продемонстрував и зна не
відставання від біль ості країн
А за винятком аджикистану Узбекистану і уркменістану. о
стосу ться такого показника як по иреність хабарництва
який визна а ться як
астка ірм від яких вимагали щонаймен е один хабар у рамках ести різних публі них транзакцій
одержання дозволів або сплати податків то в Україні він зна но вищий ніж в середньому в регіоні
А. Подібна картина спостеріга ться і з показником глибини хабарництва
який
вимір по иреність корупції ляхом об ислення для кожної ірми астки угод у рамках яких ха
барі вимагалися або о ікувалися. У результаті позиція України
у рейтингу Ведення бізнесу
за
рік Світовий банк
виявилася ниж о ніж середній бал по
А
демонстру и
відставання від таких співставних економік як Польща Казахстан Російська Федерація Білорусь та
олдова. Водно ас слід відзна ити певні позитивні тенденції у с ері бізнес можливостей в Україні
адже країна підвищила сво позиці у світовому рейтингу з
в
році до
в
році пере
важно за рахунок зна них поліп ень у с ері запо аткування бізнесу.
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Фінансова доступність
. . Фінансова доступність оцін ться як доступ до інансових рахунків і кредитів і одним
із важливих аспектів економі них можливостей. а даними Світового банку доступ до рахунків і
платіжних механізмів збіль у заощадження роз ир
можливості жінок і підвищу продуктивні
інвестиції та споживання
. В цілому біль е половини всього насе
лення України в
році мало банківські рахунки
відсотки оловіків і
жінок що цілком
співставно з середнім показником по
А Рис. . . Протягом
років спостерігалося пев
не зростання в доступі жінок до рахунків що істотно знизило відповідний гендерний розрив. Станом
на сьогодні астка жінок з рахунками у інансових установах в Україні навіть вищо ніж у се
редньому в регіоні
А. Водно ас далеко не всі використову ть рахунки у інансових установах
для комерційних цілей
відсотки жінок і
відсотка оловіків що може свід ити про практику
не ормальної діяльності.
. .
акож спостеріга ться гендерний розрив в отриманні кредитів астка жінок які отримали
кредити минулого року в
році в Україні становила
що на процентні пункти біль е ніж
у середньому для жінок по
А Рис. .
. І все ж в Україні спостеріга ться незна ний гендерний
розрив у доступі до кредитів так само як і в регіоні
А що вказу на мен у доступність інансо
вих програм для жінок. У цілому одна третина жінок
відсотки і
відсотка оловіків стар е
років протягом останнього року пози али бодай якусь суму
відсотки обох груп пози али у роди ів
або друзів і ли е відсотків скористалися послугами інансових установ. о стосу ться призна ен
ня цих позик найбіль а астка респондентів пози ала ко ти на меди ні цілі
відсотки жінок і
відсотків оловіків
відсотки оловіків і жінок пози али ко ти на освіту або оплату за кільне
нав ання і ли е
відсотка оловіків та
відсотка жінок пози али ко ти на запо аткування ве
дення и роз ирення власного бізнесу
.
Рис� 3�22� Доступ до рахунків і кредитів за статтю, Україна та регіон ЄЦА
Рахунки у інансовій установі відсоток населення
віком

6 0,0
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акож спостеріга ться гендерний розрив у доступності заощаджень. гідно бази даних
в
році
відсотка жінок і
відсотка оловіків заощаджували ко ти в минулому
році Рис. . а половина оловіків і близько одні ї третини жінок
відсотка зберігали власні
заощадження у інансових установах. Велика астина цих заощаджень були призна ені для покриття
будь яких майбутніх витрат зокрема пов язаних з похилим віком надзви айними ситуаціями або
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сплато за нав ання и освіту Рис. .
. ільки
відсотка оловіків і відсотки жінок заощаджу
вали ко ти на запо аткування ведення и роз ирення власної ерми и бізнесу.
Рис� 3�23� Доступність заощаджень і їх призначення, за статтю в Україні
Частка населення що ма будь які заощадження за
статт
рік у відсотках
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Source: FINDEX 2015.
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. . Наостанок важливим аспектом інансової доступності вважа ться доступ до передових ін
ормаційно комунікаційних технологій ІК в управлінні інансовими рахунками. Чоловіки біль
схильні використовувати Інтернет щоб опла увати свої рахунки або купувати будь які спожив і това
ри
відсотка оловіків і
відсотка жінок серед населення у віці років і стар е також серед
користува ів електронних платіжних систем оловіків біль е
відсотка оловіків і
відсотка
жінок серед населення у віці стар е
років . о а ці показники в цілому співставні з середніми
показниками по
А Україна як і рані е відста від держав ленів С з то ки зору по иреності
використання ІК для особистих інансових операцій. аким ином розробка комплексних систем
електронних інансів а також підвищення інансової грамотності населення України сприятиме по
ліп енн економі них можливостей і доступу до інансових ресурсів.
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Розділ 4�
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІТИКИ
. .
Висновки та рекомендації що викладені в цьому розділі стосу ться деяких конкретних ген
дерних розривів що були виявлені в рамках пото ної оцінки гендерних питань у тому ислі невідпо
відностей в економі них можливостях і доступі до доходів потенціал з то ки зору освіти і охорони
здоров я ризиків бідності а також щодо представництва в політиці і процесах прийняття рі ень тощо.
Висвітлені розриви асто вза мозалежні та походять з одних і тих же гендерно орі нтованих поглядів
і ставлень у суспільстві тому е ективна відповідь потребу застосування системного підходу та ма
охопл вати всебі ні зусилля різних інституційних секторів. У цьому розділі ми спробу мо визна ити
пріоритетність гендерних розривів з то ки зору їх впливу на бідність і загальне процвітання в Україні.
и по немо з висвітлення найважливі их проблем та перейдемо до виявлення прогалин у даних і
подаль их кроків які необхідно здійснити. Рекомендації побудовані таким ином щоб уможливити
вирі ення кожного окремого розриву з урахуванням глибинних обставин і при ин нерівності. ані
звіту можуть бути вкл ені до стратегій розвитку на національному та регіональному рівнях спрямо
ваних на скоро ення гендерної невідповідності та нерівності. Вони можуть стати в нагоді урядовим
і науковим установам аналіти ним центрам а також міжнародним та громадським організаціям що
беруть у асть у розробці реалізації та координації гендерної політики в Україні.
Пріоритетність основних гендерних прогалин можна розта увати в такій послідовності
. .
Участь жінок у політичному житті та прийнятті рішень залишається непропорційно низькою що пере коджа прогресу в покращенні гендерної рівності в ін их с ерах суспіль
ного життя. аким ином основну увагу слід приділяти забезпе енн рівного гендерного пред
ставництва в політиці і прийнятті рі ень. е завдання особливо складним ерез провал політики
рівних можливостей спрямованої на популяризаці гендерних квот у вибор ому процесі. Через
брак політи ної волі у зацікавлених сторін і відсутність будь яких санкцій за недотримання гендер
них квот нещодавня практика показала імовірність ігнорування цих вимог політи ними партіями.
аким ином основні рі ення проблеми слід укати в посиленні відповідальності за недотриман
ня нормативів гендерних квот наприклад викл ення партій пору ників з вибор ого процесу
або у внесенні змін до законодавства для введення обов язкового пропорційного представництва
жінок і оловіків у вибор их списках політи них партій. акож необхідно посилити ін ормацій
но роз ясн вальні кампанії та активні дії для підвищення представництва жінок на керівних поса
дах у партіях. Слід вив ати й обговор вати з експертами досвід застосування м яких квот для
жінок на керівних посадах у системі управління. У цілому задля підтримки активності жінок полі
ти ні партії органи державної влади та громадянське суспільство ма ть брати у асть у розвитку
лідерських нави ок для молодих жінок що може заохо увати їх до у асті в політи ній діяльності
та процесі прийняття рі ень.
. .
Гендерна невідповідність в оплаті праці є основним проявом гендерної нерівності в
економічних можливостях що відобража накопи ений вплив багатьох гендерних невідповід
ностей у с ері зайнятості. У той ас як цей розрив зна но міро залежить від галузевої сегрега
ції зайнятості найбіль і відмінності в заробітній платі спостеріга ться в олові их напрямках
економі ної діяльності на великих підпри мствах і на конкурентних ринках праці у великих мі
стах існу також важлива кореляція з соціально демогра і ними характеристиками зайнятих осіб.
Розбіжності в оплаті праці зроста ть серед працівників із біль им стажем що може відображати
вплив відпусток у зв язку з вагітніст та пологами. Крім того емпіри ні дані показу ть що отри
мання вищої освіти може сприяти підвищенн конкурентоспроможності жінок у с ері зайнятості
та скоротити гендерний розрив у доходах. Водно ас в Україні роль «нероз’ясненої» частини гендерних розбіжностей в оплаті праці залишається досить важливою через відчутний зв’язок
із прямими дискримінаційними практиками на ринку праці. Соціологі ні дослідження підтвер
джу ть періоди ні випадки упередженого ставлення роботодавців і низький рівень ін ормованості
населення про інструменти захисту своїх прав у разі дискримінації. аким ином для забезпе ення
прозорості та доступності для ироких верств населення необхідно сутт во поліп ити існу ий
антидискримінаційний механізм.
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. .
Сегрегація за ознакою статі у сфері зайнятості в Україні прогресує і простежу ться в
різних про есіях та видах економі ної діяльності. агалом жіно і галузі характеризу ться ниж
им рівнем середньої заробітної плати соціального престижу та ниж о суспільно цінніст пра
ці. Підстави про есійної сегрегації орму ться ще в системі освіти хо а стосовно зарахування для
отримання базових рівнів освіти жодні істотні гендерні розриви не простежу ться. о ж до вищих
рівнів про есійно техні ну підготовку проходять переважно оловіки які згодом займа ть поса
ди синіх комірців . едалі біль е жінок прагнуть здобути вищу освіту а популярність напрямків
підготовки також істотно відрізня ться за гендерно ознако . Вирі ення проблеми такої асиметрії
потребу постійної гендерної екпертизи системи освіти вкл а и нав альні плани та посібники
а також покращення гендерного сприйняття працівників освітніх закладів оскільки деякі з них усе
ще ма ть стереотипне ставлення до ролі оловіків і жінок. Поряд із соціальними стереотипами по
діл праці за гендерно ознако багато в ому визна а ться законодав ими обмеженнями зайнятості
жінок на небезпе них роботах і про есіях деякі з цих обмежень можуть виявлятися застарілими
на су асному ринку праці та не узгоджуватись із принципом вільного вибору роду занять. аким
ином існу необхідність у перегляді ді их заборон щодо зайнятості жінок відповідно до су асних
стандартів гідної праці та недискримінаційних принципів. На відміну від цього пріоритети розвитку
потрібно зосередити на поліп енні умов праці жінок і оловіків ерез скоро ення небезпе них робіт
у всіх галузях економіки.
. .
В Україні можливості підприємницької діяльності пов’язані з низкою обмежень а доступ
до інансів і високі корупційні о ікування згаду ться як основні пере коди для підпри мців. Серед
власників ірм та керівників вищої ланки переважа ть оловіки в той ас як жіно е підпри мни
цтво в основному асоці ться з біль дрібними й мен прибутковими видами бізнесу. Сегрегація за
гендерно ознако також вплива на структуру підпри мницької діяльності оскільки жіно і ірми
в основному прац ть у жіно их секторах. У той ас як жінки й оловіки ма ть рівний доступ до
інансування ерез банківські рахунки гендерний розрив спостеріга ться в отриманні банківських
кредитів. ля вирі ення ці ї проблеми міжнародними донорами було реалізовано низку успі них
ініціатив з мето покращення доступу жінок до мікрокредитування в Україні і ця практика виявилася
досить успі но . аким ином подаль у увагу слід приділяти підтримці жіно ого підпри мництва
ляхом проведення бізнес тренінгів надання індивідуальних консультацій щодо проектів стартапів
та роз ирення доступу жінок до мікрокредитування.
. .
Низка гендерних розривів може бути простежена в структурі зайнятості; більшість із
них пов’язані з нерівномірним розподілом сімейних обов’язків між статями. інки переважа ть
серед таких незахищених видів зайнятості як самозайняті особи що забезпе у ть сім та прац ть
за низьку заробітну плату або без оплати взагалі. Порівняно з оловіками як правило біль е жінок
ма ть корот ий робо ий день мен і можливості заробітку і кар рного зростання. олоді жінки
можуть стикатися з вищим ризиком безробіття оскільки роз ирена система соціального захисту у
зв язку з вагітніст та доглядом за дитино створ додаткові пере коди пов язані з упередженим
ставленням роботодавців. Рівень ризику бідності вищий серед молодих жінок найбіль активного
репродуктивного віку
років а самотні матері ще одним потенційним про ілем бідності
в суспільстві. У зв язку з цим важливо забезпе ити сім ям доступ до якісних та доступних послуг з
догляду за дітьми незалежно від типу населеного пункту а також погодити можливості гну кої зайня
тості для працівників які забезпе у ть свої сім ї. Роль оловіків у виконанні батьківських обов яз
ків потрібно посилити ляхом популяризації гарних практик відпусток для батька у зв язку із на
родженням і доглядом за дитино та проведення роз ясн вальних кампаній із роботодавцями. о а
міжнародний досвід свід ить про позитивний вплив обов язкових відпусток для батька у зв язку з
народженням і доглядом за дитино з то ки зору рівності оловіків і жінок перед запровадженням
ця практика потребу ирокого обговорення у ормі соціального діалогу та громадських слухань.
. .
Нерівне представництво жінок у суспільному житті тісно пов язане із впливом стійких гендерних стереотипів, що ивзначають пріоритетність сімейних ролей жінок та знецінюють їх
роль на ринку праці. У багатьох випадках гендерно орі нтовані погляди в суспільстві відтвор ться
у кільному й сімейному вихованні та ироко висвітл ться в засобах масової ін ормації й рекла
мі. ля вирі ення цих проблем необхідно роз ир вати практику запровадження гендерних курсів
у нав альних закладах поряд із проведенням спеціальних нав альних семінарів для журналістів та
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експертів з ін ормаційних питань і зв язків з громадськіст . Потрібно продовжувати проведення ген
дерної експертизи освітніх програм вкл а и аналіз нав альних посібників і підру ників а також
нав альних планів і програм для ахівців у галузі освіти які схильні продемонструвати стереотипне
сприйняття гендерних ролей може знадобитись певна про ільна підготовка з урахуванням гендерних
аспектів. Необхідно проводити ін ормаційно роз ясн вальні кампанії серед роботодавців для покра
щення можливостей працевла тування для працівників із сімейними обов язками. Водно ас цільові
ін ормаційні кампанії повинні висвітл вати проблему побутового насильства яка також тісно пов я
зана із суспільними поглядами та нерівномірним розподілом ресурсів і повноважень між жінками й
оловіками. У цьому випадку кл ові гасла кампаній потрібно спрямовувати також на про ілакти ні
заходи і транс ормування загального стереотипного уявлення про жертв дома нього насильства які
зверта ться по будь яку допомогу.
. .
Гендерно-обумовлене насильство (ГОН) і торгівля людьми залишаються серйозними
проблемами та поста ть особливо гостро у зв язку зі збройним кон ліктом на сході України і
втрато центральними органами влади контрол над великими територіями. У той ас як служби
створені для жертв Г Н традиційно слабко розвинені в Україні кон лікт ставить нові завдання з
то ки зору вразливості до насильства таких категорій населення як ВП ме канці районів А
демобілізовані військовослужбовці та лени їхніх сімей. Під ас цього во нного кон лікту особли
ву увагу слід приділяти запобіганн будь яким ормам насильства по відно енн до цивільного
населення упередженому ставленн до переміщених осіб а також підтримці їхньої повної інте
грації у прийма і громади. аким ином існу постійна потреба в розбудові інституційного по
тенціалу і зміцненні міжгалузевої співпраці для забезпе ення адекватного реагування на проблеми
Г Н. У діяльності всіх органів державної влади слід підтримувати режим нульової толерантності
до Г Н а питання ін ормованості населення про його орми і ризики слід вирі увати в рамках
цільових ін ормаційних програм.
. .
Проблеми охорони здоров’я викликають особливе занепокоєння в Україні, оскільки для
подолання нинішньої кризи необхідно докласти значних зусиль. Гендерний розрив у о ікуваній
тривалості життя зумовлений надвисоко смертніст
оловіків працездатного віку що зна но мі
ро обумовл ться про есійним травматизмом небезпе ними моделями поведінки стресовіст
нераціональним хар уванням і проблемами пов язаними зі способом життя. Серед конкретних ак
торів ризику надмірне вживання алкогол та т т нопаління в той ас як зовні ні при ини смер
тей наприклад у результаті
П отру нь вбивств і самогубств також відігра ть важливу роль.
ахвор ваність на ін екційні хвороби серед оловіків також вища та сприя підвищенн епідеміо
логі них ризиків з то ки зору по ирення туберкульозу та ВІЛ ін екції. ля вирі ення цих проблем
необхідно проводити мас табні кампанії з охорони здоров я особливо зважа и на нещодавній
розвиток внутрі ніх переміщень населення між регіонами України. Крім меди них інтервенцій та
забезпе ення всебі ного охоплення населення доступними меди ними послугами пріоритет слід
віддавати ін ормаційним програмам спрямованим на підвищення ін ормованості населення щодо
здорового способу життя та про ілактики захвор вань.
. . Проблеми репродуктивного здоров’я слід розглядати в контексті обізнаності молоді про
ВІЛ/СНІД та інфекцій, що передаються статевим шляхом, планування сім’ї та охорони материнського здоров’я. Рівень захвор ваності на ВІЛ ін екці підвищу ться серед жінок внаслідок
зроста ої ролі статевого ляху переда і ВІЛ. В Україні все ще по ирена проблема небажаної ва
гітності в той ас як рівень підліткової народжуваності вищий аніж у країнах ленах С. ільові
ін ормаційні кампанії могли б сприяти роз иренн використання контрацептивів серед молоді з
мето запобігання проявам ризикованої поведінки та поліп ення репродуктивного здоров я дів аток
і хлоп иків. Проблема безпліддя досі вирі у ться на незадовільному рівні оскільки використання
допоміжних репродуктивних технологій мен по ирене порівняно з розвиненими регіонами.
. . В Україні прогресує постаріння населення, що пов’язано з різким зниженням народжуваності. Відповідні проблеми що пов язані з високим демогра і ним навантаженням поставатимуть
перед органами податкової і пенсійної системи в той ас як системи охорони здоров я освіти й со
ціального захисту потребуватимуть зна них пристосувань задля задоволення потреб літніх л дей.
У результаті гендерного розриву в о ікуваній тривалості життя серед стар их вікових груп зна но
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біль е жінок. Важливо відзна ити що гендерний розрив у оплаті праці визна а відповідні гендерні
розриви в пенсіях що вплива ть на рівень життя л дей похилого віку. Внаслідок цього жінки по
хилого віку орму ть особливим про іль бідності населення в Україні оскільки їхні можливості
отримання доходів залежать викл но від щедрості державних соціальних гарантій. аким ином
існу необхідність упровадження гендерного підходу до розробки та реалізації соціальної політики
стосовно л дей похилого віку. днак ерез відсутність надійних підстав стверджувати про загальну
емінізаці бідності в Україні будь яка політика зниження рівня бідності повинна ітко орі нтува
тись на задоволення конкретних потреб малозабезпе еного населення.
. . Необхідно посилити інституційний потенціал і міжсекторальну координацію роботи
органів державної влади. о а біль ість спостеріга ів згодні з тим що Україні вдалося розробити
прогресивне законодавство та основні елементи національного механізму підвищення гендерної рів
ності е ективність виконання законодав их положень зали а ться на низькому рівні. У зв язку з цим
основні проблеми пов язані з браком політи ної волі та низько пріоритетніст гендерних питань
з то ки зору осіб які прийма ть рі ення а також ерез відсутність е ективних інструментів для
реалізації норм. акож відсутній системний підхід при розробці гендерної політики в той ас як ба
гато орм політики зазви ай ма ть декларативний характер не нада и жодних е ективних рі ень.
Чинна ержавна програма забезпе ення рівних прав та можливостей жінок і оловіків в основному
орі нтована на ін ормаційні наукові та нав альні компоненти а тому ймовірно буде важко оцінити її
вплив на транс ормаці громадської думки без спеціальних опитувань населення. Крім того попри
існу і исленні гендерні відмінності в національних стратегіях розвитку вкл а и Стратегі
зниження рівня бідності проекти Стратегії ре ормування системи охорони здоров я населення та
Стратегії ре ормування системи вищої освіти тощо відсутні іткі визна ення будь яких гендерних
складових. аким ином роль держави у просуванні гендерної рівності необхідно роз ирити оскіль
ки багато існу их ініціатив просува ться неурядовим сектором за підтримки міжнародних організа
цій. о а багато практи них ініціатив із роз ирення прав і можливостей жінок виявилися успі ними
наприклад підтримка масових жіно их рухів нав ання жінок засадам підпри мництва та їх підтрим
ка ерез мікрокредитування програми з про есійної реінтеграції батьків після відпусток по догляду
за дитино що реалізу ться в партнерстві з пілотними підпри мствами тощо такі зусилля як і
рані е дуже рагментовані та зна но залежать від інансування з боку зовні ніх донорів. ля забез
пе ення е ективного реагування на існу і прогалини до розробки і реалізації державної політики
потрібно залу ати гендерне б джетування. о ж до пото них процесів децентралізації врядування
важливо забезпе ити наявність інструментів забезпе ення гендерної рівності й належних ресурсів на
місцевому рівні.
. . Подальші кроки у поглибленні розуміння гендерних дисбалансів в Україні потрібно зосе
редити на трьох кл ових напрямках
удосконалення національної статистики та отримання до
даткових даних для розуміння природи виявлених гендерних розривів
проведення оцінок вартості
гендерних дисбалансів для оцінки їх впливу на економіку і перспективи розвитку
моніторинг і
оцінка прогресу в просуванні ендерної рівності на основі крити ного аналізу політики та темати
них досліджень. отепер в Україні не проводились економі ні оцінки вартості гендерної нерівності.
днак окремі з конкретних с ер інтересу можуть вкл ати вартість неопла уваної дома ньої ро
боти і догляду або гендерного насильства для суспільства вплив гендерної сегрегації на показники
ринку праці втрати продуктивності праці у зв язку з надмірно смертніст оловіків вплив тривалої
відпустки по догляду за дитино на квалі ікаці та компетенції жінки соціальні та демогра і
ні наслідки емінізації трудових міграцій з то ки зору браку догляду за дітьми і л дьми похилого
віку тощо. Потрібно роз ирити національну систему статистики за рахунок всебі них показників у
розрізі статей що перебували б у відкритому доступі в той ас як для усунення деяких конкретних
ін ормаційних прогалин можуть знадобитися додаткові дослідження. окрема існу постійний брак
досліджень впливу гендерних стереотипів на суспільні погляди та розподіл ролей між жінками й о
ловіками в суспільстві. У зв язку з цим застосування лонгіт дних підходів до соціологі них дослі
джень було б корисним для моніторингу тенденцій у зміні норм і для оцінки е ективності державної
політики. апущений процес визна ення ілей Сталого Розвитку для України нада можливість пере
гляду пріоритетів гендерного розвитку на національному рівні та об рунтування системи показників
для моніторингу та оцінки.
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Конвенція про ліквідаці всіх орм дискримінації щодо жінок
. Розгляд доповідей
представлених державами у асницями відповідно до статті
Конвенції про ліквідаці всіх орм
дискримінації щодо жінок б днані остий і сьомий періоди ні доповіді держав у асниць Україна
Нь
орк.

]
Конвенція про ліквідаці всіх орм дискримінації щодо жінок
. акл ні зауваження
Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок Україна Комітет з ліквідації дискримінації щодо
жінок Сорок п ята сесія
сі ня л того
року.
]
ентр меди ної статистики
дуктивні технології в Україні в

. Ін ормаційно статисти ний довідник про допоміжні репро
році іністерство охорони здоров я України

іжнародна спілка жінок у корпоративному секторі
рів
серпень
року
му секторі одержано за посиланням

Комітет виборців України
ма ть інансової підтримки
силанням

. оповідь
інки у радах директо
іжнародна спілка жінок у корпоративно

Сторони в основному дотриму ться квот але жінки кандидати не
аява Комітету виборців України жовтень
року. держано за по

Рада вропи
. Спеціальний комітет із запобігання та боротьби з насильством щодо жінок та
побутового насильства
.
еміргу Кунт та Клаппер
. Глобальна база даних
Вимір вання інансової до
ступності по всьому світу Робо ий документ з дослідження політики
Група Світового банку
Науково дослідна група з питань розвитку Команда з розвитку інансового і приватного сектора
квітень
року.
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іс о іційних публікацій вропейських Співтовариств
стор.

вропейська комісія
. Гендерна сегрегація на ринку праці основні при ини наслідки та заходи
політики в С вропейська комісія Л ксембург
іс публікацій вропейського Со зу.

вропейська комісія

. Рівність оловіків і жінок в С у
.

році. Спеціальний вробарометр
]

вропейська комісія
. Новий метод для розуміння про есійної гендерної сегрегації на вро
пейських ринках праці Л ксембург
іс публікацій вропейського Со зу.

вропейська комісія
. інки в органах влади і прийняття рі ень в країнах Східного партнер
ства Короткострокові високоякісні дослідження для підтримки діяльності в рамках Східного пар
тнерства Проект
листопада
року
стор.

Герасименко Г.
. Гендерний аналіз трудової міграції з України Р ітники ігранти
нівна ін
теграці пер пективи гр ад н тва ірник те під редакці
. Пан ка та Ф. Антіаса . Л бляна
Інститут миру Інститут су асних соціальних і політи них досліджень
.

Герасименко Г.

. оргівля л дьми Нові виклики для державної політики в Україні

.

Герасименко Г.
е гра і та

стор.

. Гендерне насильство в Україні Питання реагування та політи ної оцінки
ціа ьна ек н іка
.

Ганьківський . кол.
. Стать політика і суспільство в Україні. а редакці
та А. Сальникова Видавництво Університету оронто.

. Ганьківський
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Гайденко В.
. роніки дитя их свят. Створення гендерних стереотипів у закладах до кільної та
по аткової освіти Карт ванн рі ниці агат гранні ть інки в
а ні Укра ні Під ред. ар яна
. Руб ака кс орд Нь
орк
.

ФК
. Інвестиційний клімат в Україні як бізнес його сприйма
порація і Група Світового банку Київ одержано за посиланням

іжнародна інансова кор

П
. Рекомендації що стосу ться статисти ного визна ення не ормальної зайнятості
схвалені на сімнадцятій іжнародній кон еренції статистиків праці листопад грудень
року
і надц та і нар дна к н еренці тати тиків праці
енева
листопада
грудня
року оповідь Кон еренції ок.
іжнародне б ро праці
енева.

П
. Вказівки щодо нових показників зайнятості у рамках цілей розвитку тися оліття вкл
но з повним набором показників гідної праці іжнародне б ро праці енева
П стор. .

П
енева

. Глобальні тенденції у с ері зайнятості для жінок у
іжнародна організація праці грудень
року.

році

іжнародне б ро праці

П
в цитованій праці. Позняк . овні ня трудова міграція України як актор соціаль
но демогра і ного і економі ного розвитку віти за дослідженнями
за
.

П
. оповідь про методологі організаці та результати модульного вибіркового обсте
ження трудової міграції в Україні іжнародна організація праці Група техні ної підтримки з питань
гідної праці та Б ро
П для країн ентральної та Східної вропи
Будапе т Будапе т
П.

П

.

інки і майбутн роботи Пекін

і в майбутньому одержано за посиланням

. ослідження з питань торгівлі л дьми Білорусь Болгарія олдова Румунія та Україна.
Підготовлено компані
для ісії
в Україні Київ Україна грудень
року.
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. ослідження з питань торгівлі л дьми Білорусь олдова Україна проведено
іжнародна організація з міграції в Україні Київ Україна.

. іграція в Україні
ісія в Україні.

и ри і акти друге видання

. оргівля л дьми в Україні
за посиланням
.
. .

К ІС

. Від

айдану табору до

іжнародна організація з міграції

аналіз ситуації середини середина
.

айдану сі і що змінилося

року. держано

держано за посиланням

Клугман ж. енмер Л. та ін
. Голос і дія Роз ирення прав і можливостей жінок та дів аток
для загального процвітання. Ва ингтон округ Колумбія Світовий банк.

Купець .
. Комплексний ендерний підхід на ринку праці України та роль державної служби
зайнятості іжнародне б ро праці Група техні ної підтримки з питань гідної праці
П та Б ро
П для країн ентральної та Східної вропи Київ.

Лев ук Н.
року.

. Алкоголь і смертність в Україні. Робо ий документ

ервень

Лібанова Е.
. Гармонізація соціально економі ного розвитку і старіння.
ть в Україні У виданні емогра ія і соціальна економіка ом
.

Р
. ілі розвитку тися оліття. Україна
них досліджень НАН України Київ.

звіт

ПР

кі підходи прац

Н Інститут демогра ії та соціаль

. Кластерне дослідження з исленними показниками по Україні за
ержкомстат та Український центр соціальних ре орм Київ Україна.

рік остато ний

ентр меди ної статистики іністерства охорони здоров я
. Стан здоров я жіно ого населен
ня в Україні. Статисти ний та аналіти ний довідник іністерство охорони здоров я України Київ.

ЕСР
. и а віта д
р к
цій Видавни ий дім ЕСР Париж.

е

гра і

ослідження у с ері освіти та іннова
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ЕСР
. Приготування їжі та догляд будівництво та ремонт Неопла увана праця в усьому сві
ті
пі ьни г д
ціа ьні п ка ник О Р Видавни ий дім ЕСР одержано за посилен
ням

у

ЕСР
. оповідь щодо показників гендерної рівності та е ективності соціальних інститутів
вропі та ентральній Азії ентр розвитку ЕСР.

БС
в вропі.

. Гендерні аспекти моніторингу С

дин рік прогресу

рганізація з безпеки і співпраці

ну . арцен к .
. атері і до ки айдану Стать сценарії насильства а також розподіл пра
ці у рамках українських протестів і ник
ціа ьні анітарні та к нікативні д ід енн
ом
а на Укра на ипад к вр а дан
.

С У
. Ін ормація щодо надання послуг службо зайнятості внутрі ньо переміщеним осо
бам за період з березня
року по
травня
року ержавна служба зайнятості України
одержано за посиланням

Петрунов Г.
. оргівля л дьми в Східній вропі випадок Болгарії. У виданні Вісник американ
ської академії політи них і соціальних наук
.

Філліпс С. .
. іно а соціальна активність в Новій Україні Розвиток і політика ди еренціа
ції Видавни ий дім Університету в Індіані.
Філліпс С. .
. іно ий загін в протестах України Фемінізм націоналізм і мілітаризм на
айдані А ерикан ьки етн гра
.

Руб ак . ж. та ін.
. Простежити різниц . Багатогранність жінки в су асній Україні Під ред.
орк
.
ар яна . Руб ака кс орд Нь
Са нко .
. Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в укра
їнському суспільстві колективна моногра ія
. Са нко Л. Амджанін Г. Герасименко та ін.
К. ПР Н ентр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України українсько мово
А

К

ержавна служба статистики
. аробітна плата в про есійних групах у
році на основі об
стеження вибірки підпри мств Статисти ний б летень ержавна служба статистики України Київ.

82

Оцінка гендерних питань
в УКРАЇНІ

КОР

АНІ

Р

А

ержавна служба статистики
а . Соціально економі не становище населених пунктів у сільсь
кій місцевості в Україні Статисти ний дайджест ержавна служба статистики України Київ.

ержавна служба статистики
. Умови роботи зайнятого населення в
б летень ержавна служба статистики Київ.
ержавна служба статистики України
місцевого самоврядування станом на
ба статистики України Київ.

році Статисти ний

. Чисельність державних службовців та посадових осіб
грудня
року Статисти ний б летень ержавна служ

ержавна служба статистики України
. Розподіл постійного населення України за статт
віком на сі ня
року Статисти ний буклет ержавна служба статистики України Київ.

ержавна служба статистики України
служба статистики України Київ.
ержавна служба статистики
тистики України Київ.

. Населення України Статисти ний щорі ник

. Виробни ий травматизм у

році

та

ержавна

ержавна служба ста

ержавна служба статистики
е . Соціальний захист населення в Україні Статисти ний щорі
ник ержавна служба статистики України Київ.
ержавна служба статистики
. о кільна освіта в Україні в
тень ержавна служба статистики України Київ.
ержавна служба статистики
служба статистики України Київ.

. Праця в Україні в

році Статисти ний б ле

році Статисти ний б летень

ержавна

ержавна служба статистики України
. агальноосвітні установи в Україні на по атку
нав ального року Статисти ний б летень ержавна служба статистики України Київ.

жано за посиланням

. Індекс сприйняття корупції

року

одер

У СР та акро
. емогра і не і меди не обстеження в Україні
. Калвертон еріленд
США У СР Український центр соціальних ре орм
ержавний комітет статистики України
іністерство охорони здоров я України та
.
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У СР та НФПА
. Становище жінок похилого віку в Україні Аналіти ний звіт Український
центр соціальних ре орм
НФПА в Україні Київ Україна.

Національний огляд України
. Національний огляд виконання Пекінської декларації та
Плат орми дій
та рі ень вадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї
в контексті двадцятої рі ниці етвертої Всесвітньої кон еренції зі становища жінок і ухвалення
Пекінської декларації та Плат орми дій
квітень

Український жіно ий онд
. У асть жінок в політиці і процесі прийняття рі ень в Україні
Стратегі ний документ. Київ. держано жовтня
року доступ за посиланням

У СР та НФПА
. Аналіти не дослідження з питань у асті жінок у складі робо ої сили
України Український центр соціальних ре орм та НФПА в Україні Київ
.

У СР та НФПА
. Становище жінок похилого віку в Україні Український центр соціаль
них ре орм та НФПА в Україні Київ
.
ПР Н
. Комплексне дослідження становища жінок які прожива ть в сільській місцевості
Програма розвитку
Н в Україні
Київ.
ПР Н
. оповідь про розвиток л дини за
рік Робота з розвитку л дських ресур
сів Програма розвитку рганізації б днаних Націй Нь
орк.
НФПА
. ослідження проведені в рамках підготовки восьмої регулярної доповіді щодо
виконання Україно Конвенції
Н про ліквідаці всіх орм дискримінації щодо жінок
НФПА Київ липень
року одержано за посиланням
праці
к нтр ь
п ік вати катег рі
Укра на

НФПА
. По иреність насильства щодо дів аток і жінок підготовлено
НФПА Київ Україна.
НФПА
ням
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. Становище матерів світу одержано за посиланням

рганізація б днаних Націй епартамент з економі них і соціальних питань Відділ народонасе
лення
. Світові демогра і ні перспективи Перегляд
року Спеціальні зведені дані
видання.
рганізація
лення

рганізація
Н
.

б днаних Націй епартамент з економі них і соціальних питань Відділ народонасе
. Старіння населення світу
.
.

б днаних Націй
с.

Н.

ержавний департамент США
Вейтзер П. та
Анджелес.

анг С.

ілі розвитку тися оліття.

. оповідь про торгівл

оповідь за

л дьми за

рік Нь

орк

рік липень

року.

. оргівля л дьми актуальне емпіри не дослідження.

Лос

іно ий консорціум України
. Альтернативна доповідь про виконання Конвенції
Н про
ліквідаці всіх орм дискримінації щодо жінок в Україні НУ
іно ий консорціум України
м. Київ.

іно ий консорціум України
НУ
Консорціум жінок України

В
вропі

. ендерни
ніт ринг пар а ент ьких ви рів
одержано за посиланням
.

.

р к
. .

. оповідь про боротьбу проти т т ну Всесвітня організація охорони здоров я в
іністерство охорони здоров я України.

В
. Глобальна доповідь В
організації охорони здоров я.
Світовий банк

. Україна

. Показники смертності пов язаної з т т ном Всесвітньої

ослідження попиту праці Світовий банк

Світовий банк
. оповідь про світовий розвиток за
Ва ингтон округ Колумбія Світовий банк.
Група перспектив Світового банку
року.

.

.

рік Гендерна рівність і розвиток

орі ні дані про обсяги переказів оновлення від жовтня
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Світовий банк

Світовий банк
ланням

А

.

бстеження підпри мств УКРА НА

. Економі ний огляд щодо України жовтень

одержано за посиланням

року одержано за поси

Всесвітній економі ний орум
. оповідь щодо глобального гендерного розриву за
рік Всесвітній економі ний орум Швейцація.
нн Б.

86
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. екомпозиція Блайндера
Номер
стор.
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аксака для моделі лінійної регресії

рна

тата

О А К

ДОДАТКИ
ДоДаток а. ЗаДоволення респонДентів життям За баЗовими характеристиками,
2010 рік, у віДсотках
Базові характеристики респондентів

Чоловіки

Жінки

Вікові групи
років і стар е
одружений а
овдовілий ла
Поточний сімейний стан

розлу ений а
прожива окремо від оловіка дружини
ніколи не перебував ла у л бі партнерстві
допо аткова без освіти
по аткова освіта або пер ий етап базової освіти

Освіта

неповна середня або другий етап базової освіти
середня освіта
пер ий етап вищої освіти
другий етап вищої освіти
дітей нема

Діти

одна дитина
дво дітей

Джерело. Дослідження європейських цінностей (2010).

ДоДаток B. ГенДерно-орієнтовані поГляДи на Зайнятість і поєДнання жінками
роботи та сімейних обов’яЗків в україні, 2008 рік
Частка респондентів (%), які:
Твердження

Працююча матір може встановити такі самі теплі та міцні
відносини зі своїми дітьми, як і матір, яка не працює

п вні т
г дні

г дні

не
г дні

а

тн
не г дні

вь г

віки
інки
віки

Дитина дошкільного віку найімовірніше страждатиме, якщо її
матір працюватиме

інки

Робота – це добре, але насправді жінкам більше хочеться бути
вдома і з дітьми

інки

віки
віки

Бути домогосподаркою – це така сама реалізація, як і
оплачувана робота

інки

Робота – це найкращий спосіб для жінки проявити свою
незалежність

інки

віки
віки

Чоловік і дружина повинні спільно робити внесок у сукупний
дохід сім’ї

інки

Загалом, батько може доглядати за своїми дітьми настільки ж
добре, як і матір

інки

віки

Джерело: Дослідження європейських цінностей (2010).
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ДоДаток C. Діти шкільноГо віку, які не віДвіДують ЗаГальноосвітніх шкіл в україні,
2014/2015 навчальний рік

Категорії

Діти у віці 6–18
років, які не
здобувають
повну загальну
середню освіту

З них (%):
не нав а ть

таких при ин

а тан
д р в

ін их
при ин

нав а ть пр е і
е д тт п вн
ага ьн ереднь
віти

нав а ть в пеціа і ваних
ак адах д діте кі
п тре ть к рекці
р
в г р витк

Усього дітей
ів атка
лоп ики
У містах
ів атка
лоп ики
У сільській місцевості
ів атка
лоп ики
Джерело: Державна служба статистики.

ДоДаток D. структура причин смертності чоловіків і жінок в україні, 2014 рік
Назва класів хвороб відповідно до МКХ-10, Версія: 2016

Кількість смертей

%

всього

оловіки

жінки

оловіки

жінки

Усі захворювання, з них:

632 296

310 671

321 625

100

100

А00-В99

10 974

еякі ін екційні та паразитарні хвороби

С00-D48

Новоутворення

83 894

Е00-Е90

вороби ендокринної системи розлади хар ування
та пору ення обміну ре овин

2 222
5 882

G00-G99

вороби нервової системи

I00-I99

вороби системи кровообігу

425 607

J00-J99

вороби дихальної системи

14 810

K00-K93

вороби органів травлення

25 225

N00-N99

вороби се остатевої системи

2 695

P00-P96

кремі стани що виника ть у перинатальному
періоді

1 958

Q00-Q99

Вроджені вади розвитку де ормації та хромосомні
аномалії

1 513

R00-R99

Симптоми ознаки та відхилення від норми
що виявлені при лабораторних та кліні них
дослідженнях не класи іковані в ін их рубриках

14 399

V01-Y98

овні ні при ини захвор ваності та смертності

40 135

Примітка: класифікація хвороб згідно Міжнародній статистичній класифікації хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям, 10-й перегляд (ВООЗ).
Джерело: Державна служба статистики України (2015c).
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ДоДаток E. рівень Захворюваності населення україни За класами хвороб та статтю,
2014 рік (кількість уперше Зареєстрованих випаДків Захворювань на 100 000 осіб)
Назва класів хвороб відповідно до МКХ-10, Версія: 2016

Кількість захворювань, зареєстрованих уперше
всього

оловіки

жінки

Усі захворювання, з них:

62 759

58 804

66 165

А00-В99

2 266

еякі ін екційні та паразитарні хвороби

С00-D48

Новоутворення

847

D50-D89

вороби крові і кровотворних органів і окремі пору ення з
залу енням імунного механізму

418

Е00-Е90

вороби ендокринної системи розлади хар ування та пору ення
обміну ре овин

961

F00-F99

Розлади психіки та поведінки

319

G00-G99

вороби нервової системи

1 521

H00-H59

вороби ока та придаткового апарату

3 257

H60-H95

вороби вуха та соскоподібного відростка

2 375

I00-I99

вороби системи кровообігу

4 389

J00-J99

вороби системи дихання

27 640

K00-K93

вороби органів травлення

2 650

L00-L99

вороби кіри та під кірної тканини

3 666

M00-M99

вороби кістково м язової системи та сполу ної тканини

2 912

N00-N99

вороби се остатевої системи

4 100

P00-P96

кремі стани що виника ть у перинатальному періоді

12 257

Q00-Q99

Вроджені вади розвитку де ормації та хромосомні аномалії

112

R00-R99

Симптоми ознаки та відхилення від норми що виявлені при лаборатор
них та кліні них дослідженнях не класи іковані в ін их рубриках

77

S00-T98

равми отру ння та деякі ін і наслідки дії зовні ніх при ин

4 023

Примітка: класифікація хвороб згідно Міжнародній статистичній класифікації хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям, 10-й перегляд (ВООЗ).
Джерело: Державна служба статистики України (2015c).

ДоДаток F. ДопомоГа по ваГітності та полоГах та ДопомоГа при нароДженні Дитини
в україні, 2014 рік
Кількість, у тис� осіб
дер ва ів
ки при на ен
д п г
опомога у зв язку з вагітніст та пологами

діте на ких
три
ть д п г
тан на

Кількість
виплат
допомоги,
тис�

Середній
розмір
допомоги, в
грн�

х

опомога при народженні дитини у тому ислі
одноразова виплата

х

х

щоміся на

х

х

одноразова виплата

х

х

щоміся на

х

х

опомога по догляду за дитино до досягнення не
трирі ного віку
опомога на дітей над якими встановлено опіку и
піклування
опомога на дітей одиноким особам матерям
удовам удівцям усиновителям
опомога при усиновленні дитини у тому ислі

Джерело: Державна служба статистики (2015е).
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ДоДаток G. Зайнятість За основними професійними Групами та статтю, україна,
2014 рік
Основні професійні групи (ISCO-88)

Усього населення
законодавці і вищі державні службовці

18 073,3
6,8

керівники і менеджери управителі

838,9

керівники малих підпри мств

318,6

менеджери підрозділів

278,2

про есіонали в галузі ізи них математи них і техні них наук

683,7

про есіонали в галузі наук про життя та меди них наук

348,7

виклада і

842,7

ін і про есіонали
техні ні ахівці в галузі прикладних наук та техніки

1 223,1
529,8

ахівці в галузі біології агрономії та медицини

666,9

ахівці в галузі освіти

208,2

ін і ахівці

797,3

службовці пов язані з ін ормаці

308,3

службовці що обслугову ть клі нтів

278,5

працівники що нада ть персональні та захисні послуги

1 361,2

моделі продавці та демонстратори

1 511,5

квалі іковані робітники сільського та лісового господарств
риборозведення та рибальства

173,7

робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві

909,8

робітники металургійних та ма инобудівних про есій

1 075,6

робітники в галузі то ної механіки ру них ремесел та друкування

38,3

ін і квалі іковані робітники з інструментом

296,6

робітники що обслугову ть промислове устаткування

321,6

робітники що обслугову ть ма ини та складальники ма ин

393,8

водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок
найпрості і про есії торгівлі та с ери послуг
найпрості і про есії в сільському господарстві та подібних галузях

1 347,5
616,7
1 879,6

найпрості і про есії у видобувних галузях будівництві промисловості
та на транспорті

735,4

найпрості і про есії що загальними для всіх галузей економіки

69,4

Примітка: згідно Міжнародної стандартної класифікації професій (ISCO-88).
Джерело: обстеження населення з питань економічної активності, 2014.
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Зайняте
населення, тис�
осіб

Частка зайнятого
населення, у
відсотках

жінки

оловіки

жінки

оловіки

8 718,9

9 354,4

100,0

100,0
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ДоДаток G. Зайнятість За виДами економічної Діяльності та статтю, україна, 2014 рік
Жінки
Види економічної діяльності

від усіх
зайнятих
жінок
100,0

тис. осіб

Усього

4 996,6

Чоловіки
тис. осіб
4 025,8

від усіх
зайнятих
оловіків
100,0

Сільське господарство лісове господарство та рибне господарство
обувна й обробна промисловість виробництво і поста ання електроенергії газу
води кондиціонування повітря
Будівництво
птова та роздрібна торгівля ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
ранспорт складське господарство по това та кур рська діяльність
им асове розміщення й організація хар ування
Ін ормація та телекомунікації
Фінансова та страхова діяльність
перації з нерухомим майном
Про есійна наукова і техні на діяльність
іяльність у с ері адміністративного та допоміжного обслуговування
ержавне управління та оборона обов язкове соціальне страхування
світа
хорона здоров я та надання соціальної допомоги
истецтво спорт розваги та відпо инок
Ін і види діяльності
Примітка: згідно Класифікації видів економічної діяльності, що узгоджена з NACE, Rev. 2 (2008).
Джерело: Державна служба статистики (2015g).

ДоДаток H. сереДня Заробітна плата За секторами економіки та статтю, україна, 2014 рік
Середньомісячна
заробітна плата,
Гендерний
в гривнях
розрив у
від
заробітній
загальної
исельності жінки
оловіки платі, %
зайнятих
осіб
53,0
3 037
3 979
76,3

Чисельність
зайнятих жінок
Види економічної діяльності

Усього

тися
осіб
4 744,4

Сільське господарство лісове господарство та рибне господарство
обувна й обробна промисловість виробництво і поста ання
електроенергії газу води кондиціонування повітря
Будівництво
птова та роздрібна торгівля ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
ранспорт складське господарство по това та кур рська діяльність
Послуги у с ері забезпе ення проживання та хар ування
Ін ормація та телекомунікації
Фінансова і страхова діяльність
перації з нерухомим майном
Про есійна наукова і техні на діяльність
іяльність у с ері адміністративного та допоміжного обслуговування
ержавне управління та оборона обов язкове соціальне забезпе ення
світа
хорона здоров я та надання соціальної допомоги
истецтво спорт розваги та відпо инок
Ін і види діяльності
Примітка: згідно Класифікації видів економічної діяльності, що узгоджена з NACE, Rev. 2 (2008).
Джерело: Державна служба статистики (2015g).
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ДоДаток I. сереДньомісячна Заробітна плата За статтю, соціально-ДемоГрафічними
характеристиками та формами Зайнятості, 2013 рік, у Грн.
Чоловіки

Жінки

Гендерний розрив, %

О віта р ків нав анн
мен е років

ххх

років
років
понад
ип на е ен г п нкт
Великі міста
алі міста
Сільська місцевість
р д ви
мен е

та
років

років
понад

років

Усього
Укр пнені види ек н і н ді ьн ті
Сільське господарство і добувна галузь
Промисловість
Комунальні підпри мства
Будівництво
оргівля
ранспорт та тим асове розміщення
Ін ормація такомунікації
Фінансовий сектор та операції з нерухоміст
Про есійна діяльність
Адміністративні послуги
ержавне управління
світа
хорона здоров я
Ін і
Усього

2 447,9

Джерело: обстеження умов життя домогосподарств, 2013.
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ДоДаток J. ДекомпоЗиція ГенДерноГо роЗриву у Заробітній платі в україні, 2013 рік
a) Результати оцінювання МНК-регресії для заробітних плат жінок і чоловіків
Змінні

Чоловіки

Жінки

Вік
світа
Сектор
ип населеного пункту
Константа
квадрат

Примітка: вікові групи включені в категорію «досвід»; роки освіти включені в категорію «освіта»; «тип населеного пункту» включає великі міста,
малі міста і сільську місцевість»; категорія «сектор» включає види економічної діяльності.
Джерело: обстеження умов життя домогосподарств (2013).

b) Детальна подвійна декомпозиція Оаксака-Блайндера, лог-місячної заробітної плати
Змінні

Роз’яснена

Нероз’яснена

0,0193305 [0,0193305]

0,2200798 [0,0133343]

освід
світа
ип населеного пункту
Сектор
Константа
Усього

Джерело: обстеження умов життя домогосподарств (2013).
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