
ОЦІНКА ВПЛИВУ РІШЕНЬ В 
УМОВАХ COVID-19 НА 
ҐЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ



Вплив COVID-19 на ґендерну рівність 

«Відкат назад» у ґендерній
рівності

Збільшення 
випадків 
ґендерно 

обумовленого 
насильства

Зменшення 
доходів та 

рівня 
зайнятості 

жінок

Збільшення 
об’єму

доглядової 
праці

Гостріші негативні наслідки для 

вразливих груп жінок та чоловіків: 

 батьки-одинаки, в т.ч. матері 

одиначки; 

 жінки та чоловіки похилого віку;

 бездомні жінки та чоловіки;

 сільські жінки та чоловіки;

 жінки постраждалі від ґендерно 

обумовленого насильства

 інші групи жінок та чоловіків.



Вплив COVID-19 на ґендерну рівність 

Збільшення об’єму
доглядової праці

Закриття дошкільних та 
шкільних навчальних 

закладів; переведення 
дітей на онлайн навчання

Хворі на COVID-19, які не 
потребують госпіталізації, 
перебувають на ізоляції; 
призупинення планових 

медичних оглядів

Ґендерний 
розподіл праці 

всередині 
родини 

Жінки частіше 
мають менший 
дохід у родині

Доглядова праця 
як зона 

відповідальності 
жінок 

Зменшення 

часового ресурсу 

для оплачуваної 

зайнятості 



Вплив COVID-19 на ґендерну рівність: деякі дані онлайн опитувань 

64% жінок та 44% чоловіків 
зазначають збільшення 

часу на прибирання під час 
карантину

78,9% жінок та 32,3% 
чоловіків, які мають дітей
шкільного віку, зазначили, 

що переважно вони 
займаються їх навчанням у 

період карантину

51% жінок та 27,8% 
чоловіків зазначають 
збільшення часу на 

приготування їжі під час 
карантину

53% жінок та 39% чоловіків 
зазначають збільшення 

часу на психологічну, 
емоційну підтримку членів 

сім’ї після введення 
карантинних заходів  



Вплив COVID-19 на вразливі групи жінок та чоловіків

Вразлива група жінок та/або чоловіків Негативні наслідки впливу COVID-19 та карантинних заходів 

Батьки-одинаки, в т.ч. матері-одиначки

(90,3% матерів-одиначок станом на 

2018 рік)

Поєднання оплачуваної роботи з доглядовою працею в контексті 

карантинних заходів, економічні труднощі.

Жінки та чоловіки похилого віку 

(ґендерний пенсійний розрив 30% 

станом на початок 2018 року)

Знаходяться у групі ризику ускладнень внаслідок COVID-19, втрата 

додаткового заробітку в контексті карантинних заходів.

Сільські жінки та чоловіки Проблеми реалізації овочів та іншої продукції в контексті закриття 

сільськогосподарських ринків, питання доступу до онлайн послуг 

запроваджених урядом. 

Бездомні жінки та чоловіки Питання житла, можливостей підробітку, доступу до благодійної 

допомоги, ґендерно обумовленого насильства.

Жінки постраждалі від ґендерно 

обумовленого насильства 

Менший доступ до отримання економічних ресурсів незалежно 

від кривдника, ізоляція в замкнутому просторі з кривдником, 

зниження доступу до центрів надання допомоги, висока 

ймовірність інтенсифікації насильства в умовах кризи. 



68,2% штатних 

працівників у 

сфері 

транспорту –

чоловіки 

Ґендерний профіль сфер економіки, які постраждали під 
впливом карантинних заходів

Жінки залучені до 
сфер, на яких
позначилися
карантинні

обмеження: сфера 
послуг, готельно-

ресторанного бізнесу 
та туризму, сфери 
краси, фітнесу та 

спорту

«Функціонуван
ня театральних

і концертних
залів» – 66% 

Жінки складають
60–76%  серед
ФОП у багатьох

видах роздрібної
торгівлі

Юр.особи: «діяльність 
туристичних 

операторів» - 61%; 
«діяльність туристичних 
агентств» - 62%; ФОП: 

«Діяльність туристичних 
агенств» - 72%.

«Надання інших
видів послуг» (ФОП) 

– 65%; «Надання 
послуг перукарнями 
та салонами краси»: 

ФОП – 94%, юр. 
осіб– 77%

Жінки схильні мати менші 

бізнеси (46% серед ФОП, 30% 

серед юр. осіб)  менша 

можливість заощаджень

Чоловіки 

переважають у 

сфері транспорту 

яка значно 

постраждала від 

карантинних 

заходів



Ґендерний вплив пандемії та карантинних заходів на жінок

44%

56%

Особи, які отримали статус безробітних 

у березні-квітні 2020 року

Чоловіки Жінки

49%

51%

Особи, які отримали статус безробітних 

у березні-квітні 2019 року 

Чоловіки Жінки

Зі статистики ДЦЗ можна вивести портрет українського безробітного в період

карантину – це 40-річна жінка з вищою освітою, яка раніше працювала в 

торгівлі.



Ґендерний вплив пандемії та карантинних заходів на жінок

Під час карантину найбільше 
громадян отримували роботу в 
сільському господарстві (70% 

працевлаштованих) за 
професіями кваліфікованих

робітників (тракторист, апаратник
оброблення зерна тощо), де 

переважно працюють чоловіки

Частка жінок у 
загальній кількості 
працевлаштованих 
зменшилася з 39% 

до 28%

Центри зайнятості 
працевлаштували 
21,7 тисячі жінок, 
що майже втричі

менше, ніж за 
березень-квітень 

минулого року



Економічні наслідки COVID-19: деякі дані онлайн 
опитувань 

Під впливом
карантинних заходів
26% опитаних жінок

вимушено припинили
роботу

81,8% жінок та 72,3% 
чоловіків вважають, що

через пандемію їм
доведеться

заощаджувати на 
харчових продуктах

77,4% жінок та 65,5% 
чоловіків очікують

можливих складнощів з 
орендою житла й 

оплатою комунальних
послуг



Ґендерний вплив заходів урядової політики 
спрямованої на подолання COVID-19

Доплата пенсіонерам, які 

мають пенсії нижчі від 

5000 грн

Полегшення отримання 

допомоги по безробіттю 

та тимчасовій 

непрацездатності 

Виплати на дитину 

ФОПам 1 та 2 групи, які 

обрали спрощену систему 

оподаткування 

Жінки переважають серед осіб з нижчою 

пенсією (30% ґендерного пенсійного 

розриву)

Навантаження жінок доглядовою працею в 

контексті карантинних заходів, що 

зумовлює зниження зайнятості; більш 

вразливе становище жінок на ринку праці

Більшість з отримувачів допомоги 

працюють  у сфері обслуговування, яка є 

фемінізованою; допомога на дитину в 

контексті карантинних заходів як 

підтримка жінок



Ґендерний вплив заходів урядової політики 
спрямованої на подолання COVID-19

Підвищення штрафів у 

15-20 разів за завищені 

ціни на необхідні товари у 

період карантину

Доплати до зарплат 

медикам, які працюють з 

хворими на COVID-19

Включення допомоги по 

вагітності і пологах у Фонд 

боротьби з хворобою COVID-

19

Жінки часто є відповідальними за купівлю базових 

товарів для забезпечення домогосподарства 

включно з продуктами та засобами гігієни

Серед медичного персоналу переважають жінки 

(82%), в т.ч. залучених до лікування пацієнтів з 

COVID-19

Включення специфічних потреб жінок до розподілу 

грошей в рамках Фонду боротьби з хворобою 

COVID-19



Рекомендації уряду для подальшої роботи з подолання 
COVID-19

■ Забезпечення участі жінок/врахування ґендерного підходу у прийнятті рішень щодо 
заходів з подолання COVID-19. 

■ Збір ґендерно дезагрегованих даних по захворюваності на коронавірусну інфекцію, 
надавачам послуг з її лікування та впливу економічної кризи та протикризових 
заходів. 

■ При формуванні програми по наданню кредитів для малого та середнього бізнесу 
врахувати ґендерний профіль малих і середніх бізнесів в Україні.

■ Враховувати ґендерний підхід у політиці відносно збереження робочих місць у 
кризовий період.

■ Збільшення можливостей для поєднання оплачуваної праці та догляду за дітьми 
(доплата няням, пріоритезація відкриття дошкільних навчальних закладів при 
полегшені карантину)

■ Мотивація використання карантину як каталізатора для зміни ґендерних ролей 
всередині родин – мотивувати чоловіків ділити доглядову працю з дружинами 
(просування татівства).

■ Спрямувати зусилля на роботу з ґендерно обумовленим насильством та 
пріоритезувати роботу закладів з допомоги постраждалим.


