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АНОТАЦІЯ
У статті простежено наслідки економічної кризи на ринку 

праці внаслідок пандемії. Узагальнено втрати світового ринку 
праці в 2020 р. та прогнози на 2021 р. Обґрунтовано нерівно-
мірний розподіл негативних наслідків між жінками та чолові-
ками. Простежено переважаючу присутність жінок у галузях, 
що найбільш постраждали. Виявлено аналогічні тенденції на 
ринках праці США та країн Європи. Узагальнено заходи на рів-
ні домогосподарств, фірм та держави щодо усунення негатив-
них наслідків карантинних обмежень на професійний розвиток 
жінок. Сформульовано необхідність виявлення потреб та про-
блем працівників фірмами та відповідного коригування полі-
тики підприємства для їх вирішення; наведено аргументи на 
користь гнучкого робочого графіку та забезпечення співробіт-
ників віддаленим доступом до внутрішньофірмової інформації. 
Запропоновано короткострокові та довгострокові державні за-
ходи з підтримки родин із дітьми.

Ключові слова: ринок праці, наслідки пандемії, рівень 
безробіття, гендерні відмінності безробіття, професійний роз-
виток жінок.

АННОТАЦИЯ
В статье прослеживаются последствия экономического 

кризиса на рынке труда вследствие пандемии. Осуществлен 
обзор потерь мирового рынка труда в 2020 г. и прогнозы на 
2021 г. Обосновано неравномерное распределение негатив-
ных последствий между женщинами и мужчинами. Просле-
жено превалирующее присутствие женщин в наиболее по-
страдавших отраслях. Выявлены аналогичные тенденции на 
рынке труда США и стран Европы. Обобщены мероприятия на 
уровне домохозяйств, фирм и государства по устранению не-
гативных последствий карантина на профессиональное раз-
витие женщин. Сформулирована необходимость выявления 
потребностей и проблем работников фирмами и соответству-
ющей корректировки политики предприятия для их решения; 
приведены аргументы в пользу гибкого рабочего графика и 
обеспечения сотрудников удаленным доступом к внутрифир-
менной информации. Предложены краткосрочные и долго-
срочные государственные меры по поддержке семей с детьми.

Ключевые слова: рынок труда, последствия пандемии, 
уровень безработицы, гендерные различия безработицы, про-
фессиональное развитие женщин.

АNNOTATION
The economic crisis caused by the current pandemic that has 

led to a sharp decline in demand in both the Ukrainian labor market 
and globally. Employment in the world in 2020 fell not only due 
to job loss, but also due to inaction: people left the labor market 
because they could not work due to lockdowns. Problems in the 
labor market affected more women than men. In all regions of the 
world, women are more likely to become economically inactive, in 

other words to drop out of the workforce during this crisis. One of 
the groups of women at particular risk are women in various oc-
cupations who have children of preschool or primary school age.  
As a result, more than a quarter of working women are considering 
slowing down their careers or giving up work altogether due to the 
forced stay of children at home. The most popular women's pro-
fessions are related to education, training, care and intensive in-
terpersonal communication. The most risky areas in terms of virus 
infection – medicine, education, household services, retail trade, 
etc. -– are represented mainly by employed women. Considering 
the specifics of pandemic measures, it is obviously that the ser-
vice sector has suffered the most from lockdowns and quarantine 
restrictions. Similar data are published in European and American 
statistical reports. More women than men are employed in person-
al care, cleaning and education. The solution of this problem can 
be considered in three ways simultaneously: at the level of house-
holds, enterprises and the state. For households, a more propor-
tionate redistribution of a woman's responsibilities to other family 
members may be a possible outcome. Businesses may also take 
a number of measures to mitigate the impact and offset gender 
disparities in the labor market caused by quarantine restrictions. 
The state should consider and approve short-term support sce-
narios for families with children, examples of which can be seen 
in European countries. Public policy in the long-term should be 
aimed at forming and introducing into society the norm of the need 
for active engagement men in household chores and child care on 
par with women.

Key words: labor market, pandemic-related consequences, 
unemployment rate, gender differences in unemployment, profes-
sional development of women.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Нинішня пандемія, що 
викликала економічну кризу, зумовила різке 
скорочення попиту як на українському на рин-
ку праці, так і на глобальному. Міжнародна ор-
ганізація праці (МОП), що є профільним агент-
ством ООН, зазначає, що цю кризу за глибиною 
та ступенем ураження світової економіки мож-
на порівняти хіба що з Великою депресією. Такі 
висновки базуються на розрахунках, згідно 
з якими в 2020 р. пандемія знищила на гло-
бальному ринку робочої сили 225 млн робочих 
місць, при цьому ще й скоротила робочий час 
на 8,8%. Зазначені показники вчетверо пере-
вищують наслідки глобальної фінансової кризи 
2008–2009 рр.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Пандемія, уві-
рвавшись у життя всього світу, спричинила 
глобальні зміни в усіх сферах життєдіяльнос-
ті людського суспільства, характер та глибина 
яких усебічно досліджується науковцями, ана-
літиками міжнародних організацій тощо. Серед 
численних досліджень є й публікації, присвя-
чені ринку праці. Прояви пандемії на глобаль-
ному ринку праці досліджуються Міжнародною 
організацією праці [2]. Питання гендерних від-
мінностей наслідків пандемії відзначаються до-
слідниками США [3; 9] та Європи [8]. В Україні 
аналогічні тенденції відзначаються як Держав-
ною службою зайнятості [5], так і різноманіт-
ними аналітичними дослідженнями [6; 9].

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є виявлення впли-
ву пандемії на ринок праці з погляду гендерних 
відмінностей цього впливу та формулювання 
заходів, необхідних для усунення негативних 
наслідків карантинних обмежень на професійне 
зростання жінок.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Як зазначається у звітах МОП, 
не менше половини втраченого робочого часу є 
наслідком скорочення ділової активності ком-
паній, зумовленого карантинними обмеження-
ми. Порівняно з 2019 р. у 2020 р. зайнятість 
зменшилася на 114 млн осіб. Частина насе-
лення стала економічно неактивною через те, 
що вони або покинули роботу, або занадто дов-
го тривають її пошуки. Окрім того, безробіт-

тя має специфічні риси: 71% втрат зайнятості  
(81 млн людей) стався у формі бездіяльності 
(втрата економічної активності відбулася через 
нокдауни).

Унаслідок зазначених процесів сукупні дохо-
ди працівників у світі скоротилися на 8,3%, на 
3,7 трлн дол., що становить 4,4% глобального 
ВВП [1].

У звіті МОП також простежено гендерні тен-
денції проблем на ринку праці: аналіз свідчить, 
що вони більше торкнулися жінок, аніж чоло-
віків. У масштабі глобального ринку праці спів-
відношення втрати зайнятості серед жінок ста-
новлять 5% порівняно з 3,9% серед чоловіків. 
В абсолютних числах утрата більша для чолові-
ків (80 млн), аніж для жінок (64 млн), оскільки 
завжди має місце гендерний розрив у показни-
ках участі в робочій силі. У всіх регіонах світу 
саме для жінок існує більша ймовірність стати 
економічно неактивними, тобто випасти з робо-
чої сили протягом цієї кризи [2].

Узагальнення втрат світового ринку праці в 
2020 р. та прогнози на 2021 р. представлено на 
рис. 1.

Через карантинні обмеження жінки ризи-
кують утратити десятиліття прогресу на ро-
бочому місці. За останні півстоліття жінки 
досягли успіху на робочому місці з погляду 
заробітку, зайнятості та кар’єри [3]. Пандемія 
COVID-19 ризикує скасувати багато із цих над-
бань за лічені місяці. 

Однією з груп жінок, які перебувають в осо-
бливому ризику, є жінки в різних професійних 
галузях, що мають дітей дошкільного або мо-
лодшого шкільного віку. Навіть якщо ці жінки 

* FTE: еквівалент роботи на повний робочий день (за умові 48-годинного робочого тижня)
Рис. 1. Оцінки робочого часу, зайнятості та доходу від праці, втрачених у 2020 р., та прогнози на 2021 р. [1]
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Перехід до безробіття 
33 мільйони 

Втрата роботи 
114 мільйонів 
≈ 50% від загальної 
кількості робочих годин 
втрат 

Перехід до бездіяльності 
81 мільйон Втрати робочої 

години 
у 2020 р. 8,8% 
255 мільйонів FTE* 

Скорочення робочого часу в межах зайнятості 
≈ 50% від загальної кількості збитків робочих годин  

Втрата трудових доходів (до підтримки доходу) 
(3,7 трлн. дол. США, або 4,4% ВВП 2019 р.) 
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мають перспективну роботу з хорошим дохо-
дом, кар’єрне та професійне зростання, багато з 
них змушені скоротити робочий час або взагалі 
припинити роботу через необхідність догляду 
за дітьми. Як в Україні, так і у світі у цілому 
більша частина обов’язків з догляду за дітьми в 
домогосподарстві припадає саме на жінку.

Як результат, більше чверті працюючих 
жінок розглядають можливість уповільнення 
кар’єрного зростання або взагалі відмови від ро-
боти через вимушене перебування вдома дітей. 
При цьому рівень участі жінок у ринку праці 
продовжує падати швидше, ніж у чоловіків [4].

Згідно з даними Державної служби зайня-
тості, у другому кварталі 2020 р. спостеріга-
ється як зростання безробіття, так і стрімке 
скорочення кількості економічно активного на-
селення. Загалом кількість зайнятих в Україні 
за цей час зменшилася на 1,2 млн осіб.

Загальна кількість зареєстрованих безробіт-
них станом на кінець травня становила 511 тис 
388 осіб, що майже на 59% більше порівняно з 
травнем 2019 р. При цьому трохи більше 57% 
від зареєстрованих безробітних становлять жін-
ки. Якщо подивитися на структуру безробітних 
із погляду професійного розподілу, то найбіль-
ша їх частка припадає на ті сфери, де переваж-
но працюють жінки: працівники у сфері торгів-
лі, громадського харчування та послуг [5]. 

Станом на 25 січня 2021 р. у статусі безро-
бітного зареєстровано 485,3 тис українців, що 
на 33% більше, ніж у січні 2020 р.; 420,7 тис 
українців одержували допомогу з безробіття, 
що на 136,7% більше, ніж на відповідний пері-
од минулого року [5].

Особливостями змін стану ринку праці в 
Україні є те, що частина зайнятої робочої сили 
змушена перебувати в неоплачуваній відпустці 
або зменшити обсяги зайнятості. За різними 
оцінками, не менше ніж 17% робочої сили пе-
ребували у стані такого прихованого безробіття 
[6]. Коли в листопаді у зв’язку зі зростанням 
захворюваності було введено карантин вихідно-
го дня, це спровокувало наступний виток зрос-
тання безробіття: кількість безробітних на по-
чаток грудня 2020 р. зросла до 420 тис осіб.

Зазначена тенденція свідчить про те, що рі-
вень безробіття в Україні зростає. Серед заре-
єстрованих безробітних більшість становлять 
жінки. Ситуація ускладнюється не лише змен-
шенням пропозицій на ринку праці, а й пробле-
мами, з якими жінки стикаються абсолютно на 
всіх етапах працевлаштування.

У розподілі професій також спостерігається 
гендерний аспект. Деякі дослідники вживають 
терміни «жіночі професії» та «чоловічі профе-
сії». Зазвичай жіночі професії пов’язані з ви-
хованням, навчанням, опікою й інтенсивним 
міжособистісним спілкуванням. Найзатребу-
ванішими жіночими професіями є: продавець-
консультант, бухгалтер, оператор call-центру, 
касир, менеджер із персоналу, секретар (поміч-
ник керівника), покоївка, медсестра, няня, ви-

хователь, учитель, викладач, репетитор, швач-
ка, менеджер із туризму, організатор заходів, 
перукар, майстер нігтьового сервісу, космето-
лог, психолог, провідниця, стюардеса, моделі й 
танцівниці [7].

Відповідно, можна відокремити й сфери ді-
яльності, де зайняті переважно жінки: медици-
на, освіта, побутові послуги, роздрібна торгівля 
тощо, причому ці ж сфери є й найризиковані-
шими з погляду зараження вірусом, оскільки 
передбачають безпосередній контакт. Урахову-
ючи специфіку пандемічних заходів, очевид-
ним є той факт, що сфера послуг постраждала 
найбільше від локдаунів та карантинних об-
межень. Основний удар на себе прийняли три 
сфери: туризм, ресторанний бізнес та розва-
жальний бізнес, діяльність яких постраждала 
найбільше.

Аналогічні дані оприлюднені і в європей-
ських статистичних звітах. У країнах Європей-
ського Союзу жінки переважають у сфері осо-
бистого догляду, клінінгу та освіти.

Серед найпоширеніших 20 професій, які охо-
плюють 76% зайнятих в ЄС, найбільше жінок 
задіяно у сферах діяльності, пов’язаних з осо-
бистим доглядом (89%), прибиранням (84%), 
роботою в офісі (80%), охороною здоров’я (78%) 
та освітою (71%) [8]. У цих же звітах зазнача-
ється, що жінки відчувають значне збільшення 
навантаження із ведення домашнього господар-
ства та піклування про дітей.

Оскільки жінки, як правило, несуть відпо-
відальність за організацію догляду за дитиною 
для своїх сімей, вимоги до їх часу значно зрос-
ли під час пандемії, що так само підтверджують 
і дослідження, що проводилися у США в люто-
му до першого піку в квітні 2020 р. Звіти по-
казують, що матері з малими дітьми скоротили 
робочий час у чотири-п'ять разів більше, ніж 
батьки, посилюючи гендерну різницю в робочо-
му годині на 20–50% [3].

Унаслідок обмежень роботи дитсадків, шкіл 
та позашкільних закладів дитячої освіти від-
бувається різке зростання навантаження на жі-
нок, у яких є діти, а загалом це більше ніж 
половина як безробітних, так і зайнятих жінок. 

Це спричиняє ускладнення як для жінок, 
сфера зайнятості яких не передбачає дистанцій-
ної роботи (особливо якщо немає з ким залиша-
ти дітей), так і жінок, що, працюючи дистан-
ційно, мають одночасно доглядати за дітьми.

Через це жінки змушені постійно ухвалю-
вати рішення між професійними обов’язками 
та батьківськими. Чим довше триває пандемія, 
тим більше вона загрожує нанесенням незво-
ротної шкоди здатності жінок прогресувати у 
своїй кар'єрі та покращувати своє матеріальне 
становище. Однак цей процес не є неминучим, 
якщо компанії здійснюватимуть заходи щодо 
запобігання цим негативним наслідкам.

Слід зазначити, що і більш ранні досліджен-
ня, які проводилися у США до коронакризи, за-
значали, що нерівномірний розподіл домашніх 
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обов’язків є однією з основних причин, чому 
жінки в середньому отримують меншу опла-
ту праці, ніж чоловіки, і відстають від них у 
кар’єрному розвитку [9]. Причому ця тенденція 
простежується ще з дитинства, коли здійсню-
ється формування сімейних ролей.

Дослідження, проведене в Україні (Соціо-
логічна група «Рейтинг») на початку 2020 р., 
доводить, що в українському суспільстві укорі-
нена думка про те, що найважливіше завдання 
жінки – піклуватися про дім і сім'ю (83%), а 
чоловіка – заробляти гроші (75%) [10].

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Розв’язання проблеми, якій присвячена стаття, 
може лежати одразу в трьох площинах: на рів-
ні домогосподарств, на рівні підприємств та на 
рівні держави.

Стосовно домогосподарств, то можливим ви-
ходом із ситуації може стати більш пропорцій-
ний перерозподіл обов’язків жінки на інших 
членів родини.

Підприємства також можуть задіяти низку 
заходів для пом'якшення впливу та компенсу-
вання гендерних диспропорцій на ринку праці, 
породжених карантинними обмеженнями.

Першим кроком може стати опитування 
працівників для виявлення їхніх потреб та про-
блем, що виникли у зв’язку із зазначеними 
обмеженнями. Це дасть змогу скоригувати по-
літику підприємства на вирішення унікальних 
проблем та ситуацій працівників. Це ж спіл-
кування дає змогу більш ефективно та рівно-
мірно розподіляти навантаження між усіма  
працівниками. 

Жінки, які піклуються про маленьких дітей, 
особливо потребують гнучкого робочого графі-
ку, створення якого допоможе їй розподіляти 
свій час між виконанням родинних обов’язків 
та робочих без шкоди для тих й інших. Такий 
саме гнучкий графік може бути потрібний і чо-
ловікам, щоб вони могли виконувати частину 
обов'язків із догляду за дитиною, даючи жін-
кам змогу витрачати більше часу на професійну 
роботу. 

Організація роботи у дистанційному режимі 
також зобов’язує фірми забезпечити кожному 
співробітнику віддалений доступ до внутріш-
ньофірмової інформації.

Компанії повинні розуміти, що гендерні упе-
редження ще більше ставлять жінок у невигід-
не становище на ринку праці під час кризи. Ось 
чому найкращою та найважливішою стратегією 
для забезпечення процвітання жінок та подаль-
шого досягнення успіху в бізнесі та суспільстві 
є збільшення їх представництва та включення 
на всіх рівнях планування та прийняття рішень.

Отже, проблеми ринку праці, пов'язані з 
гендерною нерівністю, завжди мали місце як 
в Україні, так і в розвинутих країнах світу, а 
нинішня пандемія та карантинні обмеження їх 
суттєво примножили. Держава має розробити 
та запровадити програми адресної підтримки 

родин із дітьми, приклади яких можемо поба-
чити в країнах Європи.

Оскільки найбільша частка жіночих обо-
в’язків припадає на догляд за дітьми, то акту-
альною є підтримка роботи дитячих садків, що 
особливо актуально для людей, які працюють 
у сфері критичної інфраструктури (медицина, 
публічний транспорт, доставка та продаж пред-
метів першої необхідності, комунальне госпо-
дарство, поліція, важливі державні службовці) 
або не можуть працювати дистанційно через 
особливості професії. У цьому ж разі актуаль-
ним може бути надання додаткової оплачуваної 
відпустки по догляду за дитиною у разі такої 
потреби одному з батьків. Підприємці та само-
зайняті особи можуть бути підтримані держа-
вою монетарними заходами не тільки у разі зу-
пинки їхньої діяльності через локдаун, а й у 
разі обмежень у роботі дитячих закладів освіти. 
Така допомога може надаватися у вигляді циф-
рової інфраструктури підтримки малого бізне-
су, такої як «Дія.Бізнес» [11].

Нарешті, державна політика має бути наці-
лена на формування та укорінення в суспільній 
свідомості норми щодо важливості більш рівно-
мірного розподілу домашніх обов’язків та до-
гляду за дітьми між чоловіками і жінками.
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