
 

 

 

Стан виконання норм національного трудового законодавства в частині 

забезпечення гендерної рівності в сфері праці 

 

Аналіз демографічного стану: основні соціально-демографічні 

характеристики 

Одним із ключових факторів убезпечення переходу до сталого розвитку 

будь-якої держави світу та її регіонів – є її соціальна складова. В межах даної 

Концепції останній визначається як система взаємоузгоджених управлінських, 

економічних, соціальних, природоохоронних заходів, спрямованих на 

формування системи суспільних відносин на засадах довіри, партнерства, 

солідарності, консенсусу, етичних цінностей, безпечного навколишнього 

середовища, національних джерел духовності та передбачає активну участь всіх 

громадян та верств населення у його досягненні.  З метою визначення якісного 

складу населення та процесів, які впливають на нього, необхідним є вивчення всіх 

аспектів: демографічних, соціальних, політичних та економічних.   

Потрібно зазначити, що в порівнянні з іншими країнами світу Україна займає 

186 місце за показником рівня народжуваності. Хоча, необхідно відмітити, що 

показник чисельності населення важко оцінити в абсолютних величинах. 

Невтішна статистика за показником рівня смертності, який складає 14,4 особи на 

1000 жителів. За даним показником Україна займає 3 місце серед європейський 

країн і 4 в загальносвітовому рейтингу. У таблиці наведені основні демографічні 

показники 1-го кварталу 2016 року в порівнянні з аналогічним кварталом 2017 

(наведено у табл.1). 

 

 

 



 

 

 

Таблиця 1 Основні демографічні показники 

 2016 2017 

Кількість народжених 128 530 116 907 

Кількість померлих 202 909 202 294 

Природній рух населення - 74 

379 

- 85 387 

Сальдо міграції + 6 256 + 2 612 

Джерело. Державна служба статистики України  

 

Також потрібно зазначити, що рівень щільності населення по Україні 

становить 74,3 людини на 1 квадратний кілометр. В регіональному розрізі даний 

показник відрізняється нерівномірно. Найвищі показники в областях південно-

східного регіону (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Щільність населення в Україні на 1 квадратний кілометр 

 

Зміни чисельності населення наочно представлено у таблиці 2. Наведу 

загальну кількість населення України з 1990 року по 2017 рр. Таким чином, 

http://www.yavahitna.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/7d5128c1edae5eccd99194dbc3768e5f.jpg


порівняння свідчить, що чисельність населення за 27 років зменшилась на 9 

мільйонів осіб. 

Таблиця 2 - Загальна кількість населення з 1990 по 2017рр 

Рік 
Кількість 

населення 
Зміни Рік 

Кількість 

населення 
Зміни 

1990 51 556 500 - 2004 47 442 081 - 

1991 51 623 500 + 2005 47 100 462 - 

1992 51 708 200 + 2006 46 749 170 - 

1993 51 870 400 + 2007 46 465 691 - 

1994 51 715 400 - 2008 46 192 309 - 

1995 51 300 400 - 2009 45 963 359 - 

1996 50 874 100 - 2010 45 782 592 - 

1997 50 400 000 - 2011 45 598 179 - 

1998 49 973 500 - 2012 45 453 283 - 

1999 49 544 800 - 2013 45 372 692 - 

2000 49 115 000 - 2014 45 245 900 - 

2001 48 663 600 - 2015 42 759 300 - 

2002 48 240 900 - 2016 42 590 900 - 

2003 47 823 100 - 2017 42 414 900 - 

Джерело Державна служба статистики України  

Загальну кількість наявного населення в сільській місцевості та міських 

поселеннях України представлено на рис. 2. Що стосується прогнозів на 2018 рік, 

то вони підтверджують тенденцію до зменшення чисельності українців. 

Зростання чисельності населення безпосередньо пов’язане з економічним 

розвитком і рівнем соціальної захищеності, а також наявності робочих місць, 

високим рівнем медичного обслуговування, доступність освіти.  

Таким чином, станом на кінець 2017 року, загальна кількість населення 

складає - 42,4 млн. (рис.3). Останнім часом демографічна ситуація як в Україні, 

так і у країнах Європи викликає занепокоєння. Несприятлива демографічна 

ситуація в Україні, а саме різке зменшення народжуваності пов’язані із заго-

стренням проблем функціонування сім’ї як осередку відтворення населення, 

зниженням її демографічного потенціалу. Сучасна демографічна ситуація 

характеризується тенденцією скорочення чисельності населення України, його 

економічно активної частини та питомої ваги зайнятості населення.  



 

Рисунок 2 - Середньорічна чисельність наявного населення за областями станом на 

кінець 2017 року, осіб. Примітка. Показники можуть різнитися з різними дослідженнями 

так як перепис населення не проводився з 2001 року. 

 

Рисунок 3 - Населення України за областями станом на  2017 рік, млн. осіб 

 



Вікова піраміда України має регресивний тип демографічної структури 

(низхідний), для якої є характерними відносно висока частка людей похилого віку 

та низька - дітей. У складі постійного населення України переважають жінки (за 

період 1989 - 2017рр. їх питома вага становила близько 54% (рис. 4) 

«Співвідношення чоловіків і жінок в Україні».  

 

Рисунок 4 - Співвідношення чоловіків і жінок в Україні за період 2000-2018 рр.[2]* 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополя. 

*Складено експертом 

Таким чином, Україна належить до групи країн, які лідирують за темпами 

скорочення населення, де головною причиною процесу депопуляції є постаріння 

населення і зменшення народжуваності.  До постаріння та зменшення чисельності 

економічно активного населення призводять одночасне скорочення чисельності 

населення в Україні та зміна його статево вікової структури. (представлено на 

рис.5). На формування статевої структури населення країни, насамперед, 

впливають рівні народжуваності та смертності.  



 

 

Рисунок 5 - Вікова структура населення України* 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополя 

Оцінка чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних 

даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації 

постійного місця проживання. Отже, саме соціальна складова є одним із 

ключових факторів убезпечення переходу до сталого розвитку будь - якої держави 

світу та її регіонів. Також необхідно зазначити, що з метою забезпечення сталого 

розвитку є досягнення ґендерної рівності, що має сенс з економічної, соціальної 

та політичної точок зору. Негативні тенденції, які на сьогодні мають місце в 

економіці України, посилюються наявністю ґендерних диспропорцій, які певною 



мірою призводять до зниження продуктивності праці, рівня рентабельності, а 

отже – ефективності функціонування економіки. Гальмуючи процес накопичення 

людського капіталу (значення якого особливо зростає у постіндустріальному 

суспільстві) у домогосподарствах та на ринку праці, гендерні диспропорції 

знижують здатність економіки до зростання. З огляду на це, зазначені проблеми 

потребують нагального вирішення, зокрема, шляхом формування ефективного 

економічного механізму державного регулювання ґендерних процесів. 

Отже, гендерна політика в Україні, особливо в умовах обраного курсу на 

побудову європейських демократичних інститутів, постає зовсім у новому, 

актуальному світлі та вимагає утвердження цінності гендерної рівності як у 

суспільстві загалом, так і у різних його інституціях, зокрема. А саме: 

недопущення гендерної дискримінації, забезпечення рівної участі жінок і 

чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень, забезпечення рівних 

можливостей для жінок і чоловіків щодо поєднання професійних і сімейних 

обов’язків, унеможливлення проявів гендерного насильства тощо. Потрібно 

зазначити, що показник очікуваної тривалості життя є одним із самих яскравих 

соціально - демографічних показників, що використовується як аргумент щодо 

дискримінації чоловіків. Очікувана середня тривалість життя чоловіків становить 

66 років, а пенсійний вік наступає у чоловіків в 60 років, тобто більшість чоловіків 

не можуть повною мірою скористатися відкладеними надбаннями своєї праці, 

тобто пенсійним страхуванням. Для України різниця у тривалості життя між 

чоловіками та жінками після настання пенсійного віку складає приблизно 5 років.  

Б). Гендерна рівність як чинник забезпечення сталого суспільного 

розвитку в Україні. 

У контексті реального втілення гендерної рівності в сімейні відносини на 

окрему увагу заслуговує термін «відповідальне батьківство» (або «свідоме 

батьківство»), яке можна позначити так: обидва - чоловік і жінка - серйозно 

ставляться до народження дитини, планують цей крок, поділяють обов’язки з 

виховання дитини. Згідно з чинним українським законодавством, трирічну 

відпустку по догляду за дитиною може отримати не лише жінка, але й чоловік. 

При цьому на чоловіка поширюються ті ж самі права та пільги, що їх отримує в 



цьому випадку жінка, включно з безперервністю стажу і збереженням за ним 

робочого місця. Проте в Україні практика перебування чоловіків у декретній 

відпустці не набула поширення. В Україні не ведуть обліку кількості чоловіків, 

які скористалися правом на відпустку з догляду дитини до досягнення нею трьох 

років. За приблизними підрахунками громадських організацій, це орієнтовно 25 

тисяч осіб, або ж 2% усіх батьків. У ЄС правом на декретну відпустку 

користується орієнтовно 20% чоловіків. У деяких європейських країнах, зокрема 

у Швеції, чоловік навіть зобов'язаний взяти таку відпустку на два місяці. Проте 

наскільки ця статистика відповідає дійсності не відомо. Українські фахівці з ген-

дерних питань вважають, що відпустка по догляду за дитиною, яку бере саме 

батько, а не мати, в Україні - велика рідкість. Таким чином, якщо говорити про 

сучасну сімейну політику України, то слід вказати на її недосконалість. 

Вітчизняну сімейну політику можна охарактеризувати поєднанням 

пронаталістської (за набором пріоритетних завдань та інструментів) і 

консервативної (за своєю ідеологією) моделей. У цьому контексті виникає 

необхідність визнання, що державна допомога сім’ям з дітьми є тимчасовим 

компенсатором втрат, пов’язаних із вибуттям працездатних членів сім’ї з ринку 

праці, а не видом постійного фінансового забезпечення. Якщо порівняти моделі 

сімейної політики ЄС, то можна побачити, що країни, які розглядають свою 

сімейну політику в межах політики ринку праці, політики догляду за дитиною і 

гендерної політики, зберегли народжуваність на достатньо високому рівні 

(табл.3). Європейські країни використовують стратегії, спрямовані на зміни ринку 

праці таким чином, щоб і жінки, і чоловіки були здатні реалізувати свою 

зайнятість і отримати доходи від праці, навіть за умови наявності (маленьких) 

дітей.  

 

 

 

 

 

 



Таблиця 3. Приклади законодавства країн-лідерів із захисту прав працюючих 

батьків 

Швеція Великобританія Німеччина 
Кожен чоловік, який є 

батьком маленької дитини, 

зобов’язаний проводити в 

декреті хоча б місяць. 

Сьогодні тривалість 

відпустки по догляду за 

новонародженою або 

усиновленою дитиною 

становить 480 днів, протягом 

першого року щомісячно 

виплачують 80—100% 

зарплати,  Сьогодні будь-хто 

з батьків може брати цю 

відпустку різної тривалості: 

місяць, тиждень, день і навіть 

годину. Водночас, 90 днів із 

загальних 480 надається 

окремо кожному з батьків – 

цю відпустку кожен з них 

зобов’язаний взяти і не може 

передати іншому. Таким 

чином чоловіків у декретній 

відпустці становить 71 % 

Право на неповну 

зайнятість мають батьки 

дітей віком до 6 років. А 

оплачувана відпустка 

для чоловіка становить 

два тижні. Уряд 

виплачує одному з 

батьків £106 на тиждень 

упродовж дев’яти 

місяців, незалежно від 

того, хто виховує дитину 

– мати або батько. Також 

британський Парламент 

має наміри законодавчо 

закріпити право батька 

та матері на річну 

оплачувану декретну 

відпустку на двох 

 

Міністерство у справах сім’ї 

Німеччини запровадило 

нововведення під час 

розрахунку виплат т.зв. 

батьківської допомоги. Якщо 

батько також бере відпустку 

по догляду за дітьми, то 

допомога виплачується не 

12, а 14 місяців. Соціальна 

політика Німеччини 

спрямована на заохочення 

чоловіків, які віддали 

перевагу догляду за дітьми 

 

Норвегія Ісландія Фінляндія 
З 1 липня 2013 року набрав 

чинності закон, згідно з яким 

чоловіки отримають 

14 тижнів відпустки 

по догляду за дитиною, 

а жінки —35. При цьому 

відпустку буде оплачено 

батькам у повному обсязі  

Оплачувана відпустка 

триває 9 місяців, з яких 

три місяці піклуванням 

про дитину займається 

мати, три — батько, 

а решту три можна 

поділити між собою 

у довільній пропорції. 

Якщо батько 

не використає свою 

частину відпустки, то вона 

просто втрачається 

Відпустка для батька складає 

18 робочих днів і може бути 

подовжена до одного місяця, 

якщо він візьме стільки ж днів 

декрету. Таким чином, у 

декретній відпустці 

знаходиться 66 % чоловіків 

Іспанія Португалія Данія 
Чоловік у зв’язку 

з народженням дитини 

отримує два дні відпустки, 

а також можливість взяти 

10 тижнів декрету замість 

дружини 

4 місяці декрету 

оплачують у розмірі 100% 

і 5 місяців — у розмірі 

80%. Також передбачені 

широкі можливості для 

неповної або гнучкої 

зайнятості 

Батькам надано вибір між 

відпусткою на 32 тижні 

з оплатою 100% і на 

40 тижнів з оплатою 80% 

Нідерланди Словенія Латвія 
Працюючі батьки отримують 

пільги в оподаткуванні 
Батько має право 

на частково оплачувану 

тримісячну відпустку 

по догляду за дитиною 

Оплачувана відпустка для 

чоловіків може сягати двох 

місяців, з яких оплачують 

10 днів 



Греція Бельгія 
Право на неповну зайнятість виникає 

одразу після закінчення відпустки 

з догляду за дитиною 

Недоотриманий заробіток через неповну 

зайнятість компенсує держава 

* Складено експертом  

 

Сімейна політика України має бути переорієнтована на стимулювання 

сімейного благополуччя. Завдання сімейної політики не зводяться до підвищення 

народжуваності. Необхідним є інтегрування сімейної політики до 

загальноекономічної стратегії держави, а підтримку сім’ї визнати одним з 

основних пріоритетів соціальної політики, політики у сфері зайнятості, розвитку 

трудового потенціалу та підвищення якості людського капіталу. Зазначаю, що 

гендерні відносини впливають на ефективність функціонування як суспільства, 

так і економіки. Тому врахування гендерного фактору під час економічного 

аналізу є важливим для забезпечення ефективності та дотримання рівності.  

На сучасному етапі розвитку економіки жінки та чоловіки формально 

отримали рівні права, які суспільство прагне закріпити та розвинути, проте якість 

зайнятості чоловіків і жінок на ринку праці є різною. Так, гендерна нерівність на 

ринку праці є, з одного боку, одним з результатів розвитку суспільства, а з іншого 

- джерелом багатьох проблем, що впливають на функціонування ринку праці. 

Проблема забезпечення рівності чоловіків і жінок у трудових відносинах є 

найбільш актуальною, оскільки в жодній сфері такого роду дискримінація не 

сприймається так гостро, як у сфері праці. Розуміння цієї проблеми сприятиме 

вдосконаленню законодавчого забезпечення в Україні рівного ставлення до 

працівників, незалежно від статі, відповідно до стандартів трудового 

законодавства Європейського Союзу. 

Проблема зайнятості та працевлаштування як у розвинутих країнах ЄС, так 

і в Україні, наразі є однією з найактуальніших. Серед найгостріших проблем у 

галузі зайнятості та ринку праці Міжнародна організація праці (МОП) називає 

зокрема скорочення зайнятості, створення нових робочих місць та посилення 

тенденції тривалого безробіття. Зазначені проблеми зайнятості найбільше 

зачіпають жінок.  На вітчизняному ринку праці рівень зайнятості жінок є майже 



на 10% меншим, ніж серед чоловіків (таблиці 4), і така ситуація має тенденцію до 

погіршення. 

Таблиця 4 - Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та місцем 

проживання станом на березень 2018 року (у середньому за період, у % до загальної 

кількості  населення відповідної вікової групи) 

  Усього 
у тому числі за віковими групами, років Працездатного 

віку 15–24 25–29 30–34 35-39 40–49 50–59 60–70 

Усе 

населення 61,9 34,0 78,8 82,1 84,0 84,9 69,4 13,6 71,9 

жінки 56,4 32,0 68,2 73,1 77,2 82,8 65,6 11,8 67,1 

чоловіки 68,1 35,9 88,9 90,9 90,7 87,0 74,1 15,9 76,8 

міські 

поселення 63,2 32,7 80,7 84,8 85,6 86,4 71,2 12,8 73,8 

сільська 

місцевість 59,3 36,3 75,3 75,6 79,7 81,6 65,8 14,9 67,9 

Джерело Державна служба статистики України  

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя 

та частини зони проведення антитерористичної операції. 

Як в Україні, так і в країнах ЄС найскладнішим та найактуальнішим 

завданням було і залишається жіноче безробіття, яке є однією з центральних 

проблем сучасного суспільства. В Україні рівень жіночого безробіття, який 

відбиває тенденцію їх економічної активності, є нижчим за чоловічий, наведено у 

таблиці 5. У 2017р. рівень безробіття жінок (визначений за методологією МОП) 

склав 8,1%, а чоловіків – 11,5% (Станом на 2017р., число безробітних жінок 

становило 264 тис. осіб, чоловіків – 203,5 тис. осіб).  

Таблиця 5 - Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, 

віковими групами та місцем проживання у 2017 році (у середньому за період, у % до 

кількості економічно активного населення відповідної вікової групи) 

  Усього 

у тому числі за віковими групами, років 
Працездатного 

віку 15–

24 

25–

29 

30–

34 

35-

39 

40–

49 

50–

59 

60–

70 

Усе 

населення 
9,5 18,9 11,3 9,8 8,4 8,7 8,1 0,1 9,9 

жінки 7,7 17,0 8,6 8,3 7,5 7,1 6,5 - 8,1 

чоловіки 11,1 20,3 13,1 11,0 9,3 10,3 9,8 0,2 11,5 

міські 

поселення 
9,3 17,8 11,0 9,9 8,1 9,1 7,9 0,2 9,7 

сільська 

місцевість 9,9 20,4 11,8 9,7 9,3 7,9 8,4 - 10,4 

Джерело Державна служба статистики України  

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 

та частини зони проведення антитерористичної операції. 
 



З огляду на зазначені показники, не можна категорично стверджувати про 

дискримінаційний характер українського ринку праці стосовно жінок. При тому, 

що рівень жіночого безробіття є меншим, порівняно з чоловічим, серед осіб, які 

мали статус зареєстрованого безробіття, значною мірою переважали жінки, 

частка яких становила 55,7%, або 382,3 тис. осіб. Загалом, рівень 

працевлаштування чоловіків перевищує рівень працевлаштування жінок як за 

абсолютними, так і відносними показниками. Попри передбачений законом 

захист громадян від дискримінації у сфері зайнятості, в. т.ч. за статтю, рівень 

працевлаштування за статтю різниться – жінкам складніше отримати роботу. 

Аналіз причин безробіття свідчить, що серед жінок група вивільнених за 

власним бажанням та за угодою сторін, у зв’язку із закінченням терміну контракту 

або договору найму та тих, у кого робота мала сезонний характер, є дещо 

більшою. У чоловіків переважають вивільнені з економічних причин, не 

працевлаштованих після закінчення загальноосвітніх і вищих навчальних 

закладів (наведено у таблиці 6).  

Таблиця №6. Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами 

незайнятості у 2010-2017 рр. (у середньому за період) 

 

  

Безробіт

не 

населенн

я у віці 

15-70 

років, 

усього, 

тис. осіб 

за причинами незайнятості, відсотків 

вивільнен

і з 

економіч

них 

причин 

звільнені 

за 

власним 

бажання

м,  за 

угодою 

сторін 

звільнені у 

зв'язку з 

закінчення

м строку 

контракту 

або 

договору 

найму 

не 

працевлаш

товані 

після 

закінчення 

загальноос

вітніх та 

вищих 

навчальни

х закладів 

робота 

має 

сезонний 

характер 

роботи 

не 

зайняті 

через 

викона

ння 

домаш

ніх 

(сімейн

их) 

обов'яз

ків 

тощо 

звільне

ні за 

станом 

здоров'

я, через 

оформл

ення 

пенсії 

демобіліз

овані з 

військово

ї строко-

вої 

служби 

інші 

прич

ини 

2010 1 713,9 33,0 27,2 10,0 15,5 6,3 2,4 0,9 1,3 3,4 

2011 1 661,9 27,7 30,1 9,2 18,1 6,9 2,5 0,9 1,2 3,4 

2012 1 589,8 23,5 34,0 8,4 16,9 8,8 2,5 1,5 1,4 3,0 

2013 1 510,4 21,9 34,6 8,1 16,8 8,4 3,8 1,2 1,0 4,2 

2014 1 847,6 22,3 31,8 7,8 16,7 9,3 4,6 1,4 0,3 5,8 

2015 1 654,7 27,8 28,9 7,5 16,4 9,9 3,7 0,9 0,3 4,6 

2016 1 678,2 22,4 33,0 9,4 15,6 9,7 3,2 1,8 0,7 4,2 

2017 1 698,0 23,2 34,5 8,2 12,2 10,1 4,9 2,0 0,7 4,2 

Дані за 2010-2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. 

Севастополя, за 2015-2016 роки – також без частини зони проведення антитерористичної 

операції. 



У 2017 році відносно попереднього періоду чисельність наявного населення 

України зменшилася на 0,41%. За вісім років чисельність наявного населення 

України скоротилася на 7,4%. Найвищий рівень економічної активності був 

характерний для осіб віком 35 - 49 років, а найнижчий - для молоді віком 15 -24 

років, а також осіб віком 60 -70 років. Слід зауважити, що саме особи у віці 35 - 

49 років мають найбільші можливості реалізувати себе на ринку праці та 

володіють значними конкурентними перевагами відносно інших вікових груп, що 

позначається наявним досвідом роботи, високою працездатністю, швидкою 

адаптацією до умов праці та володінням нових інформаційних технологій. Тоді як 

молоді люди у віці 15 - 24 років не мають практичного досвіду, а подекуди їм 

бракує ціннісних життєвих орієнтирів, щоб активно конкурувати з працівниками, 

які старші за віком.  

Структура зайнятості населення в Україні відображає консерватизм 

гендерного укладу у соціально-трудових відносинах. До галузей, в яких 

найбільше використовується жіноча праці, відносять оптову і роздрібну торгівлю, 

освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру і соціальне забезпечення. Очевидно, 

що нерівність в економічній сфері починається з нерівності в умовах занятості 

та оплаті праці. У цих галузях рівень оплати був і залишається нижче за інші.  

Прогнози щодо жіночої зайнятості у цілому невтішні. Економічне зростання, 

що намічається сьогодні, потребує збільшення кількості чоловічих робочих місць 

у будівництві та обробних галузях. В бюджетних галузях, де загалом зайняті 

жінки, сукупний попит на послуги зменшується. Висока вірогідність подальшого 

скорочення внаслідок демографічного спаду і ліквідації, наприклад 

малокомплектних шкіл, дитячих садків і т. д.  

Основною причиною високої зайнятості серед жінок є низькі доходи сім’ї - 

нижче прожиткового мінімуму. В умовах нестабільного соціально-економічного 

розвитку і падіння життєвого рівня більшості населення трудова зайнятість жінок 

є основним способом виживання багатьох сімей. Щодо зайнятості чоловіків, то 

вона пов’язана перш за все з бажанням зберегти свій соціальний статус (високий 

рівень зарплати, професіоналізм). Ця мотивація, як правило заважає трудовій 

мобільності чоловіків. Та навіть при високому рівні безробіття вони звільняються 



за власним бажанням. На відміну від чоловіків жінки не часто здатні 

встановлювати для себе межу зарплати, професійний статус, основну ціль якої 

вони реалізовують – це піклування про добробут сім’ї, а вже потім дбати про 

кар’єру чи професійний статус.  Така позиція жінок в сфері зайнятості посилює їх 

дискримінацію в оплаті праці (табл. 7). 

 

Таблиця 7.  Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами 

економічної діяльності у 2017 році1, 2(грн) 

Вид діяльності 

Нараховано в середньому штатному працівнику 

жінці чоловіку 

I 

квар

тал 

II 

квар

тал 

III 

квар

тал 

IV 

квар

тал 

I 

квар

тал 

II 

квар

тал 

III 

кварта

л 

IV квартал 

Усього 5612 6243 6414   7160 7779 8271   

Сільське господарство, 

лісове господарство та 

рибне господарство  4611 5166 5438   5346 6265 6775   

   з них сільське 

господарство 4433 4989 5219   5001 6023 6475   

Промисловість 5726 6134 6557   7479 8037 8594   

Будівництво 5374 5685 6050   5703 6026 6615   

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів  6163 6525 6725   7905 8469 8669   

Транспорт, складське 

господарство, поштова 

та кур'єрська діяльність  5546 6207 6956   7516 8009 8966   

у тому числі               

діяльність транспорту 6389 7144 8438   7310 7465 8598   

складське 

господарство та 

допоміжна діяльність у 

сфері транспорту 6497 7489 7998   7829 8673 9486   

поштова та кур'єрська 

діяльність 3121 3312 3656   5152 5524 5935   

Тимчасове розміщування 

й організація харчування  4406 4736 4785   5184 5254 5556   

Інформація та 

телекомунікації 9556 

1019

7 

1080

9   

1233

7 

1290

0 13021   

Фінансова та страхова 

діяльність 9793 

1084

6 

1122

0   

1611

8 

1646

9 17207   

Операції з нерухомим 

майном 5266 5565 5753   5523 6100 6286   

Професійна, наукова та 

технічна діяльність  8239 9074 9460   

1001

1 

1047

0 11177   

з неї наукові 

дослідження та розробки  6404 7124 7485   8086 8512 9177   



Діяльність у сфері 
адміністративного та 

допоміжного 

обслуговування  5130 5480 5699   5151 5440 5710   

Державне управління й 

оборона; обов'язкове 

соціальне страхування  6905 8372 9600   7471 8966 10421   

Освіта 5247 6045 5657   5441 6244 6216   

Охорона здоров'я та 

надання соціальної 

допомоги  4441 4871 4892   4903 5424 5448   

   з них охорона здоров'я   4483 4927 4938   4951 5500 5509   

Мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок  4839 5336 5438   7541 9735 8910   

з них               

діяльність у сфері 

творчості, мистецтва та 

розваг   4878 5325 5321   6017 6371 6606   

функціювання 

бібліотек, архівів, музеїв 

та інших закладів 

культури   4808 5305 5633   5047 5700 5609   

Надання інших видів 

послуг 5325 5598 6130   6372 7066 7281   

         
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 

Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
2Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

 

Незалежно від віку, досвіду, освіти, заробітна плата жінок як в Україні, так і 

у всьому світі нижча, ніж у чоловіків. Як видно з таблиці 11 середня заробітна 

плата жінок менша за аналогічний показник представників сильної статі. Як 

свідчить статистика Європейського Союзу, у деяких країнах Європи, таких як 

Словенія та Бельгія, різниця в оплаті праці жінок і чоловіків становить менше 

10%, однак ця цифра зростає до понад 25% в Естонії та Австрії. В Україні цей 

показник також сягає 25% [8]. Аналізуючи дані про частку жінок та чоловіків в 

загальній чисельності осіб, які навчалися у закладах освіти різного рівня, 

залежить чи зможуть жінки залишатися на ринку праці рівноправним партнером 

(табл. 8). Аналіз даних свідчить, що більш професіонально підготовленими є 

жінки. Причому рівень освіти протягом трьох останніх років зростає саме серед 

жінок.  

 

 



 

 

 

 

 

Таблиця 8. Питома вага жінок та чоловіків у загальній кількості осіб, які 

навчалися у навчальних закладах (на початок навчального року; відсотків 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки 

Усього 

навчалися 49,2 49,2 49,1 50,9 49,0 51,0 49,2 50,8 

 у 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 48,6 48,6 48,7 51,3 48,7 51,3 48,7 51,3 

   у тому числі         

   денних 48,8 48,8 48,8 51,2 48,7 51,3 48,7 51,3 

   вечірніх 

(змінних),          

   включаючи 

тих, хто 

навчався заочно 38,9 38,9 38,5 61,5 35,3 64,7 40,0 60,0 

у професійно-

технічних 

навчальних 

закладах¹ 38,1 38,1 38,0 62,0 38,5 61,5 38,7 61,3 

у вищих 

навчальних 

закладах         

  І-ІІ рівнів 

акредитації  54,7 45,3 57,4 42,6 56,2 43,8 56,3 2 43,7 2 

  ІІІ-ІV рівнів 

акредитації  51,9 48,1 51,2 48,8 50,9 49,1 51,0 3 49,0 3 

¹ Дані щодо ПТНЗ наведені на кінець 2013, 2014, 2015, 2016 років. 

2 З 2016/17 навчального року – в коледжах, технікумах, училищах. 

3 З 2016/17 навчального року – в університетах, академіях, інститутах. 

 

Навіть у випадку, якщо жінка має вищу освіту, це не захищає жінку від 

дискримінації у сфері зайнятості. В залежності від обставин жінкам приходиться 

погоджуватися на заниження свого професійного і соціального статусу, при чому 

за статистикою це були саме ті, хто мав вищу та середню спеціальну освіту. 

Дискримінація по відношенню до жінок за останні роки збільшується, а заходи з 

боку держави не в повній мірі ефективні. Зростають масштаби порушення 

трудового законодавства і стрімко загострюються соціально - економічні 



проблеми, які вводять в ранг першочергових, завдання регулювання гендерної 

зайнятості.  

На сьогодні відповідальність за порушення гендерної рівності в 

законодавстві про працю поки що не конкретизується. Проте загальні норми щодо 

відповідальності службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій, а 

також власників або уповноважених ними органів за порушення законодавства 

про працю, зокрема, ст. 45, 237 КЗпП, не виключають можливості їх застосування 

й у випадках встановлення факту дискримінації за ознакою статі, оскільки 

принцип рівності трудових прав жінок і чоловіків є складовою частиною 

законодавства про працю, якого власник або уповноважений ним орган, згідно зі 

ст. 141 КЗпП, зобов’язаний неухильно дотримуватись. Порушення ним гендерної 

рівності є порушенням законодавства про працю, про що свідчать гендерні 

особливості сучасного українського суспільства (табл.9).  

 

Таблиця 9 - Гендерні особливості сучасного суспільства станом на 2017 рік 

 Жінки Чоловіки 

% до загальної кількості 53,7 46,3 

Середня очікувана тривалість життя при 

народженні, років 

76,46 66,73 

Рівень зайнятості за статтю, % 55,9 69,1 

Офіційно зареєстрований рівень безробіття в 

Україні, % 

7,7 10,8 

Кількість державних службовців, в тому числі: 

Загальна кількість зайнятих на керівних посадах 

та спеціалістів, % 

76,1 23,9 

3 яких керівники першої категорії, % 18,7 81,3 

Спеціалісти, % 78,9 21,2 

Кількість кандидатів наук, % 47,0 53,0 

Кількість докторів наук, % 26,9 73,1 

Власники підприємств великого бізнесу, % 2,0 98,0 

Власники підприємств малого та середнього 

бізнесу, % 

20,0 80,0 

 

 

На сьогодні визначаються наступні гендерні проблеми, які найбільш 

актуальні для жіночого соціуму, а саме:  

- обмежений доступ до влади і власності (зокрема землі, кредитів). Дуже мала 

кількість жінок - депутатів (12,5%) парламенту і місцевих представницьких 

органів, на вищих посадах виконавчої влади або в місцевих органах управління. 

В середньому в світі жінки займають 22% місць в національних парламентах. У 



2013 році була прийнята законодавча квота в 30%, яка на виборах 2014 року не 

дала очікуваних результатів (20 з 29 партій не виконали цієї вимоги). За 

результатами позачергових парламентських виборів, тільки 12,5% жінок 

потрапили до парламенту. З 423 народних депутатів зараз в Раді всього 53 

представниці прекрасної статі. Хоча цей показник кращій в порівнянні з 

парламентськими виборами 2012 року, коли в Раду пройшло трохи більше 9% 

жінок. Квоти не спрацювали, тому що не було ніяких санкцій за їх порушення. 

Так само як і в Законі «Про місцеві вибори в Україні» 2015 року. 

- жінка обмежена у сферах зайнятості. При тому, що серед усіх працюючих з 

вищою освітою жінки складають 56%, їхнє кар’єрне і професійне просування 

обмежене, так само як і участь у прийнятті державних політичних рішень. Серед 

звільнених працівників кількість жінок майже удвічі переважає кількість 

чоловіків. Жінок більше, ніж чоловіків працює неповний робочий день або за 

іншими схемами неповної зайнятості;  

- зростання жіночих захворювань;  

- жінка працює фактично на 4-6 годин більше від чоловіка: праця у 

домашньому господарстві не враховується як продуктивна;  

- жінки отримують близько 3/4 заробітної платні чоловіків. Праця чоловіків 

цінується вище праці жінок: за одну відпрацьовану годину чоловік отримує на 

25% більше, ніж жінка;  

- супутником жіночої нерівності є злидні та бідність. Багатодітна сім’я в 

Україні ототожнюється з бідністю і навіть злиденністю. Жінки стають жертвами 

торгівлі людьми, зростання проституції. За рахунок українських робітниць 

вирішують сьогодні свої соціальні проблеми низка європейських країн, кожна 

третя дитина в Україні виховується самотньою матір’ю;  

- 35-50% всіх жінок України, які перебували в лікарнях з тілесними 

ушкодженнями, були жертвами домашнього насильства.  

В Україні загострюються проблеми становища і чоловіків:  

- чоловіче безробіття зростає більшими темпами, ніж жіноче, але воно має 

свою специфіку у порівнянні з жіночим безробіттям;  



- і жінки, і чоловіки отримують пенсії, однак, зважаючи на те, що в Україні 

жінки живуть довше за чоловіків на 12 і більше років, йдуть раніше на пенсію – в 

середньому одержують відрахування з Пенсійного фонду на 17 років довше. При 

цьому жінки на 5 років менше ніж чоловіки сплачують внески до Пенсійного 

фонду;  

- такі хвороби як туберкульоз, пияцтво, алкоголізм та наркоманія, що 

заполонили суспільство, більше вражають чоловіків;  

- понад 40% всіх нинішніх 16-літніх юнаків не мають шансів дожити до пенсії 

через скорочення тривалості життя чоловіків, країна втрачає чоловічий трудовий 

ресурс і у перспективі національної безпеки ця проблема має бути актуалізована 

і перед суспільством, і перед владою;  

- суїцид як явище панує переважно також серед чоловіків;  

- розпад сімей, пов’язаний із зростанням чоловічої аморальності став 

масовим явищем, 57% чоловіків після розпаду сімей перестають піклуватися про 

своїх дітей;  

- надзвичайно гострими є проблеми репродуктивного здоров’я чоловіків.  

Трудове законодавство України проголошує формальну рівність, забороняє 

дискримінацію на ринку праці, але на практиці жінки мають менше можливостей 

кар’єрного зростання, меншу заробітну плату, працюють переважно в 

низькооплачуваній сфері. Про певну нерівноправність свідчить і незначне 

залучення жінок з вищою освітою та лідерськими якостями на керівні посади.  

Отже, в Україні спостерігається суперечливе становище в сфері зайнятості та 

оплати праці: жінки займають менш оплачувані посади на менш престижних 

роботах. Держава витрачає чимало коштів для навчання жінок, а потім 

нераціонально використовує створений нею трудовий ресурс. Жінки в Україні 

контролюють лише 5-10 % економічних ресурсів, жінки становлять 38% усіх 

підприємців, що займаються індивідуальною діяльністю, очолюють 26% малих 

підприємств, 15% - середніх, 12% - великих. В промисловості бізнесом керують 

лише 2% жінок.  

З точки зору теорії людського капіталу, може бути пояснений й нерівний 

розподіл чоловіків і жінок за галузями та професіями, а саме, жінки надають 



перевагу робочим місцям, де вимагається менше інвестицій у розвиток навичок 

(особливо специфічних) внаслідок того, що у жінок частіше можлива перерва в 

кар’єрі. З іншого боку, роботодавці також менше інвестують у працівниць 

внаслідок більшого ризику того, що такі інвестиції не окупляться. Найм 

працівників - жінок пов’язаний з більшими прямими або опосередкованими 

витратами, порівняно з працівниками - чоловіками. Жінки є більш вимогливими 

до умов праці та соціального пакета, проте, на відміну від чоловіків, менш 

гнучкими стосовно роботи в понаднормований час.  

Відповідно до Звіту з глобального гендерного розриву за 2016 рік, 

представленого Світовим економічним форумом, Україна займає 69 місце за 

індексом гендерної рівності (у рейтингу серед 142 країн). Порівнюючи ці дані з 

показниками минулих років, очевидно, що стан гендерної рівності в Україні 

погіршився (дані наведено у таблиці 10). Так, найкращий результат Україна 

продемонструвала в 2006 році, посівши 48 місце. Тоді за деякими з чотирьох 

обчислювальних параметрів Україна наблизилась до позначки 1.00, що означає 

повну гендерну рівність в цій сфері. Досить суттєво позиції України також 

знизились і протягом періоду з 2014 року (56 місце) по 2015 рік (67 місце). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Відповідно до результатів вищезазначеного дослідження, найкращі показники 

Україна традиційно має в галузі доступу обох статей до освіти. Зокрема, 

звітується про майже повну охопленість первинним і вторинним рівнями освіти 

(початкова та повна середня освіта). Що стосується сфери вищої освіти, то 

жінки навіть мають кращі показники (у співвідношенні 88 до 77). Значно гірші 

індекси економічної та політичної участі жінок.  



І хоча подібна тенденція певного «відчуження» жінок від політичної та 

економічної участі, в цілому, поки що скоріше характерна світова тенденція, 

показники все ж таки відрізняються суттєво.  

Структура зайнятості в багатьох країнах свідчить про те, що жінки 

концентруються в певних галузях економіки або певних професіях і типах посад. 

У цьому випадку пояснення різниці в середніх рівнях оплати праці між 

чоловіками та жінками зводиться до двох моментів: поясненню міжгалузевих і 

міжпрофесійних різниць в оплаті праці і поясненню нерівномірного розподілу 

чоловіків і жінок за різними типами робочих місць.  

Гендерна сегрегація, зокрема зосередження жінок у сфері обслуговування з 

традиційно низьким рівнем кваліфікації, стає основною причиною різної оплати 

праці жінок і чоловіків.  Незважаючи на приблизно рівне число жінок і чоловіків, 

попит на ринку праці України, як і в країнах ЄС, є також гендерно сегрегованим 

як горизонтально, так і вертикально.  
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