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Анотація 
 

Глобальний гендерний розрив у неоплачуваній  праці: 
чому домашня робота досі залишається тягарем жінки  

Стор. 3-8 

У час пандемії COVID-19 численні дослідження вказують на те, що жінки в основному несуть тягар 

збільшення домашніх обов’язків. Але ще і до початку пандемії жінки виконували понад дві третини 

неоплачуваної роботи по дому як у країнах, що розвиваються, так і в розвинених країнах. Відсутність 

гендерного паритету в розподілі домашньої роботи пов’язана зі значною економічною неефективністю, а 

також значними соціальними та економічними наслідками для жінок, що впливають на їхню переговорну 

спроможність у домогосподарстві та, зокрема, на їхню участь у ринку праці. У аналітичній записці я 

роблю огляд літератури про економічні та соціологічні фактори, які закріплюють модель гендерної 

невідповідності в неоплачуваній роботі по дому. Я також узагальнюю політики «визнання, зменшення та 

перерозподілу», які можна було б прийняти, щоб допомогти вирішити цю проблему. 

 

Гендерні стереотипи і традиційні гендерні ролі досі 
переважають в українському суспільстві 

Стор. 8-12 

Нещодавні соціологічні дослідження підтверджують, що українці зберігають традиційні гендерні ролі 

щодо розподілу домашньої роботи. Незважаючи на незначну тенденцію до лібералізації поглядів на ці 

ролі, у суспільстві досі панують гендерні стереотипи. Попередні дані свідчать про те, що більшу частину 

домашньої роботи в Україні виконують жінки. Крім того, їхня частка тягаря неоплачуваної роботи по дому 

та догляду непропорційно зросла через пандемію. Для зменшення гендерного розриву в неоплачуваній 

роботі необхідно розробити політики «визнання, зменшення та перерозподілу», та ініціативи, спрямовані 

на зміну уявлень про гендерні ролі в суспільстві. 
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Глобальний гендерний 
розрив у неоплачуваній  
праці: чому домашня робота 
досі залишається тягарем 
жінки  

Питанням неоплачуваного догляду та домашньої 

роботи останнім часом приділяється велика 

увага в політичних і наукових колах, особливо 

у світлі пандемії COVID-19 (Van Houtven et al., 

2020; Craig and Churchill, 2020; Duragova, 2020). 

Нещодавні опитування та звіти 

підтверджують, що хоча тягар неоплачуваної 

роботи по дому зріс для обох статей, жінки в 

усьому світі в кінцевому підсумку взяли на свої 

плечі левову частку різноманітних домашніх 

справ та обов’язків по догляду під час пандемії 

(UN Women, 2020). У багатьох країнах тривалі 

карантинні обмеження раптово привернули 

увагу до «прихованої» сторони економічного 

життя людей, яка зазвичай не відображається в 

даних національних рахунків. Не дивно, що 

серед основних проблем, пов’язаних з 

неоплачуваною домашньою роботою, важливе 

місце займає гендерний поділ праці в 

«побутовому секторі» та його наслідки для 

емоційного та економічного благополуччя 

сімей. У цій аналітичній записці я досліджую 

поточний стан і розвиток гендерної нерівності 

в неоплачуваній роботі по дому в усьому світі, 

а також обговорюю академічну літературу, в 

якій розглядаються причини та наслідки такої 

нерівності. Я також обговорюю потенційні 

заходи політики, які могли б сприяти кращому 

балансу між роботою та особистим життям і 

допомогти розвитку соціального та сімейного 

добробуту. 

Гендерний розрив в неоплачуваній 
домашній роботі 

Термін неоплачуваний догляд та робота по дому 

зустрічається під багатьма термінологічними 

інтерпретаціями, зокрема «неоплачувана 

робота по догляду», «неоплачувана робота по 

дому», «неоплачувана робота по домашньому 

догляду» та інші. Ці терміни по суті стосуються 

одного і того ж явища – неоплачуваної 

діяльності по догляду, яка здійснюється в 

домогосподарстві. Вони включають 

приготування їжі, прибирання, прання, 

збирання води та палива, покупок, 

обслуговування, ведення домашнього 

господарства, догляд за дітьми та літніми 

людьми та інше (Addati et al., 2018). Для цілей 

цієї аналітичної записки я буду 

використовувати терміни як взаємозамінні, 

покладаючись головним чином на 

«неоплачуваний догляд», «робота по дому» або 

«неоплачуваний догляд по дому» для опису 

цих видів діяльності. Хоча вартість 

неоплачуваної роботи по догляду не входить до 

рахунків національного доходу, її можна 

відстежити за допомогою опитувань про 

використання часу, які проводяться 

національними статистичними службами 

багатьох країн. Згідно з останніми 

опитуваннями (Charmes, 2019) понад три чверті 

(76,4%) неоплачуваної роботи по догляду в 

усьому світі виконують жінки, тоді як 23,6% – 

чоловіки. У розвинених країнах частка жінок 

дещо нижча (65%), тоді як у перехідних 

економіках та країнах, що розвиваються, жінки 

здійснюють 80,2% неоплачуваної роботи по 

дому. Отож, за даними, навіть у розвинених 

країнах жінки виконують близько двох третин 
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неоплачуваної роботи по дому. Наразі, схоже, 

що жодна країна у світі не досягла гендерного 

паритету щодо розподілу неоплачуваного 

догляду в домогосподарствах (U.N. Women., 

2019). 

Чи спостерігаємо зменшення 
гендерного розриву у розподілі 
домашніх обов’язків? 

З огляду на те, що опитування щодо 

використання часу в багатьох країнах були 

проведені вперше порівняно недавно,  

передчасно заявляти про зміни в розподілі 

домашньої роботи та потенційне зменшення 

гендерного розриву. Проте дані країн із більш 

тривалою історією проведення таких 

опитувань, зокрема Сполучених Штатів 

Америки, свідчать про те, що розподіл часу 

між оплачуваною та неоплачуваною роботою 

серед матерів й батьків значно змінився між 

1965 і 2011 роками. Зокрема, як можна 

побачити з Рисунка 1 (з Parker and Wang, 2013), 

у 2011 році жінки витрачали на оплачувану 

роботу в 2,6 рази більше (на 13 годин більше на 

тиждень), тоді як чоловіки витрачали на 5 

годин менше, ніж у 1965 році. Час, витрачений 

на догляд за дітьми, збільшився для чоловіків 

та жінок. При цьому години, витрачені на 

домашнню роботу, у жінок значно 

скоротилися, а у чоловіків дещо збільшилися. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Матері та батьки, США 1965-
2011: Ролі зближуються, але розрив 
залишається 

Примітка: На основі даних про дорослих віком 18-64 
роки, які мають власну дитину (дітей) до 18 років, 
яка проживає з ними. Based on adults aged 18-64 with 

own child(ren) under the age of 18 living in the household. 
Джерело: Parker and Wang (2013). 

Загалом, аналіз даних опитувань щодо 

використання часу за 40-річний проміжок 

показує певне зменшення розриву в 

неоплачуваній роботі по догляду між 

чоловіками та жінками (Kan et al., 2011; Altintas 

and Sullivan, 2016). Однак, Kan et al. (2011) 

показують у дослідженні, що гендерна 

нерівність досить стійка у часі. Зокрема, 

чоловіки зосереджують свою домашню роботу 

на нерутинних завданнях (тобто завданнях, які 

зазвичай потребують менше часу, мають 

визначені межі та передбачають більшу 

гнучкість щодо часу виконання, ніж більш 

рутинні завдання), таких як покупки та 

внутрішні поїздки, тоді як жінки присвячують 

основну частину свого часу рутинній роботі 

(готування їжі, прибирання, догляд). 

Скорочення домашнього часу жінок (особливо 
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при виконанні рутинних завдань) може бути 

значною мірою пов’язано з розвитком 

побутових технологій та більшим 

сприйняттям/попитом на участь жінок у ринку 

праці (Gershuny, 1983, 2004). Таким чином, 

схоже, що «найбільш доступний плід» 

гендерної рівності в домогосподарствах уже 

зірваний, і подальша зміна у розподілі 

обов’язків по дому буде складнішим завданням 

навіть у розвинених країнах. 

Фактори, які сприяють уявленням про 
те, робота по догляду   - це 
насемперед відповідальність жінки 

Фактори, які відповідають за збереження 

гендерних ролей у розподілі домашньої 

роботи, можна поділити на економічні 

(спеціалізація, конкурентна перевага) та 

соціологічні (звички, традиції, соціальні 

уявлення). 

Економічні аргументи, які довгий час 

використовувалися для пояснення нерівного 

розподілу оплачуваної та неоплачуваної 

роботи по догляду, спираються на теорію 

порівняльних переваг і вигод від 

спеціалізації. Починаючи з основоположної 

роботи Беккера (Becker, 1985), економічні 

моделі сім’ї припускали, що поділ праці в 

домогосподарстві обумовлений різним 

досвідом і вибором щодо інвестицій в 

людський капітал. Беккер стверджував, що 

ефективні домогосподарства вимагають 

спеціалізації, і модель спеціалізації може бути 

пояснена, принаймні частково, відмінностями 

у початкових інвестиціях у людський капітал 

(ринкові навички для чоловіків і домашні 

навички для жінок) (Becker, 2009). У цій моделі 

перевага чоловіків у оплачуваній діяльності на 

ринку пояснюється історичними причинами, 

які частково випливають із більш фізичної 

природи ринкової роботи. І все ж, сучасні 

автори зазначають, що характер роботи з 

часом змінювався, приділяючи менше уваги 

фізичним, а більше когнітивним навичкам. 

Аналогічно змінився характер домашнього 

виробництва (Greenwood et al., 2017). 

Поширення методів контролю народжуваності 

дало сім’ям кращий спосіб контролювати 

кількість дітей (Juhn and McCue, 2017). Ці зміни 

мали б зробити продуктивність чоловіків і 

жінок більш рівною, а отже, зменшити 

гендерний розрив між чоловіками та жінками 

в обох видах роботи. І все ж, незважаючи на те, 

що в розвинених країнах жінки часто 

досягають вищого рівня освіти, ніж чоловіки 

(Goldin, Katz and Kuziemko 2006; Murphy and 

Topel, 2014), цього було недостатньо, щоб 

усунути гендерний розрив у заробітній платі та 

в розподілі неоплачуваної домашньої роботи. 

Крім того, як заначено у дослідженні, яке було 

проведене на канадських даних 1992 року 

McFarlane et al. (2000), хоча час дружини на 

домашню роботу збільшується, коли чоловік 

проводить більше часу на оплачуваній роботі, 

протилежне не обов’язково справделиво для 

чоловіків (чоловіки не витрачають значно 

більше часу на домашні справи, коли їхні 

дружини збільшують свою зайнятість). Alonso 

et al., 2019, використовуючи вибірку 18 країн з 

розвиненими ринковими економіками та 

країнами, що розвиваються, виявили, що різні 

фактори, які визначають розподіл часу між 

оплачуваною та неоплачуваною роботою, 

впливають на чоловіків і жінок асиметрично. 

Наприклад, зайнятість неповний та повний 
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робочий день значно збільшує участь у 

неоплачуваній роботі для жінок, тоді як для 

чоловіків таке ж збільшення є статистично 

незначним.  

Таким чином, суто «прагматичного» 

економічного аргументу щодо поділу праці 

домогосподарств недостатньо, щоб пояснити 

збереження гендерного розриву у розподілі 

роботи по догляду. Інші соціологічні 

фактори, такі як гендерні ролі, що 

визначаються соціальними установками та 

культурними нормами, як правило, 

відіграють важливу роль у розподілі праці в 

домогосподарстві (Coltrane, 2000; Juhn and 

McCue, 2017). Більше того, можна 

стверджувати, що освітній вибір жінок, який 

сприяє їх «порівняльним перевагам» у 

виробництві домашнього господарства, сам по 

собі не залежить від культурних норм і 

установок. Цей вибір, як правило, формується 

в ранньому дитинстві і відображає те, скільки 

сім’я інвестувала б у/заохочувала б освіту 

дівчинки порівняно з освітою хлопчика; чи 

займаються хлопчики певними домашніми 

справами – приготуванням їжі, прибиранням, 

доглядом за маленькими дітьми тощо (UNDP, 

2020). Наприклад, великий гендерний розрив у 

неоплачуваній домашній роботі на Південному 

Кавказі можна простежити через сімейні 

моделі. Згідно з даними опитування (CRRC, 

2015) в Азербайджані, близько 96% жінок в 

дитинстві навчили готувати, прибирати в 

будинку або прати білизну, тоді як готувати і 

прибирати навчили лише 35% чоловіків. У 

Грузії близько 90% жінок зазначили, що їх 

навчали готувати, прибирати та прати білизну, 

тоді як в середньому менше 30% чоловіків 

зазначили, що їх навчали цим навичкам 

(UNFPA, 2014).  

Соціальна ціна гендерної нерівності у 
розподілі неоплачуваної роботи по 
догляду  

Гендерна нерівність – це не лише питання 

справедливості. Нерівність призводить до 

значного неправильного розподілу 

ресурсів, коли виробничий потенціал жінок 

реалізується не повністю. Дослідження Alonso 

et al., 2019, оцінює приріст ВВП, пов’язаний із 

потенційним зниженням гендерної нерівності 

в домашній роботі, до рівня, який 

спостерігається зараз у Норвегії. Такі країни, як 

Пакистан і Японія, де гендерний розрив є 

досить значним, додадуть близько 3-4 відсотків 

до ВВП. Іншим джерелом неефективності є 

професійне пониження- ситуація, коли 

жінки ідуть на роботу нижче свого рівня 

кваліфікації (Connolly and Gregory, 2007; 

Garnero et al., 2013), щоб краще збалансувати 

свої домашні та робочі обов’язки. Те, що саме 

жінок сприймають головним чином 

відповідальних за догляд за дітьми та домашню 

працю призводить до статистичної 

дискримінації на робочому місці та впливає на 

«непояснену» частину гендерного розриву в 

оплаті праці (Blau and Kahn, 2017). Різниця в 

оплаті праці, у свою чергу, сприяє подальшій 

нерівності у розподілі домашньої праці. 

Більше того, дослідження показують, що 

сприйняття нерівного розподілу домашньої 

роботи пов’язане з нижчим рівнем 

задоволеності стосунками, депресією та 

розлученням (Ruppaner et al, 2017). Попередні 

соціологічні дослідження також виявили, що 

саме нерівність у розподілі, а не в обсязі 
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роботи, спричиняє більший психологічний 

тиск (Bird, 1999).  

Політики спрямовані на зменшення 
гендерного розриву  

Враховуючи значні економічні та соціальні 

витрати, пов’язані з гендерним розривом у 

неоплачуваній домашній роботі, політики 

приділяють більше уваги гендерній рівності та 

способам сприяння балансу між роботою та 

особистим життям для чоловіків і жінок. 

Наразі більшість рішень зосереджені на 

політиках «визнання, зменшення та 

перерозподілу»  (Elson, 2017).  

Політики «визнання» визнають цінність 

неоплачуваної роботи по догляду, яку 

виконують жінки через грошові виплати, 

пов’язані з вихованням маленьких дітей 

(наприклад, політики відпусток у зв’язку з 

вагітністю та пологами). Більшість країн світу 

застосовують політику оплачуваної відпустки у 

зв’язку з вагітністю та пологами, яка 

фінансується державою, проте адекватність 

оплати таких відпусток та їх тривалість все ще 

є каменем спотикання для багатьох країн 

(Addati et al., 2014). Дані свідчать, що відпустка 

у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 

не більше 12 місяців позитивно впливає на 

зайнятість матері, тоді як тривалі відпустки 

(понад два роки) негативно впливають на 

кар’єру жінок (Kunze, 2016; Ruhm, 1998; Kleven 

et al., 2019).  

Політики «зменшення» спрямовані на 

надання державних послуг, які б зменшили 

тягар догляду за дітьми та інших форм 

неоплачуваної роботи і звільнили час жінок 

для участі в робочій силі. Серед таких політик 

– інвестиції в державні послуги з догляду за 

дітьми (якісні дошкільні заклади та дитячі 

садки) та фізичну інфраструктуру для 

підтримки забезпечення чистою водою, 

каналізацією, енергією та громадським 

транспортом. Емпіричні дослідження загалом 

виявляють позитивний вплив доступного 

догляду за дітьми на рівень зайнятості жінок 

(Vuri, 2016; Lefebvre et al., 2009; Geyer et al., 

2014), але з деякими застереженнями – 

зокрема, субсидії можуть бути менш 

ефективними, якщо доступний догляд за 

дітьми просто витісняє інші форми 

небатьківської опіки (наприклад, неформальну 

допомогу членів сім’ї) (Vuri, 2016; Havnes and 

Mogstad, 2011). 

Нарешті, політики «перерозподілу» мають 

на меті сприяти перерозподілу домашніх 

справ та догляду за дітьми між чоловіками та 

жінками. Серед таких політик є ініціативи, 

спрямовані на те, щоб зробити гнучкий та 

скорочений режим роботи привабливим і 

однаково доступним для чоловіків і жінок. 

(наприклад, перехід від стандартних тижневих 

годин до 35 годин на тиждень для сім’ї, як, 

наприклад, у Франції); активні програми ринку 

праці, спрямовані на утримання жінок на 

ринку праці, також можуть допомогти 

скоротити кількість годин, відведених на 

неоплачувану роботу (Alonso et al. 2019). 

Більше того, краще регулювання ринку праці 

(наприклад, законодавство, що регулює час 

відпусток, максимальну тривалість робочого 

часу тощо) слугуватиме перепоною для 

тривалого робочого часу та гендерної 

спеціалізації «годувальник-доглядач»  у сім’ях 

(Hook, 2006). Інші приклади включають 
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політики балансу між роботою та особистим 

життям, нещодавно прийняті ЄС (Директива 

ЄС 2019/1158), які спрямовані на надання 

оплачуваної декретної відпустки татам та 

резервування частини відпустки по догляду за 

дитиною за татом без права передати її. Ряд 

досліджень показав, що такі політики є 

ефективними для збільшення участі батька в 

неоплачуваному догляді і зменшення 

гендерного розриву в заробітній платі 

всередині сімей (Fernández-Cornejo et al., 2018; 

Andersen, 2018).  

Важливо зазначити, що необхідні додаткові 

дослідження для кращого розуміння того, як і 

чому конкретна політика може принести 

користь сім’ям, і як потрібно адаптувати ці 

політики до контексту конкретної країни. Хоча 

багато політик, згаданих вище, не вирішить 

проблему гендерного розриву за одну ніч, вони 

можуть стати важливим першим кроком до 

більшої глобальної гендерної рівності на 

робочому місці та в сім’ї. 

Гендерні стереотипи і 
традиційні гендерні ролі досі 
переважають в українському 
суспільстві 

Хоча гендерний розрив у неоплачуваній роботі 

по дому та догляді є важливим фактором, що 

впливає на гендерні відмінності щодо участі у 

ринку праці та оплаті праці, мікродані для 

детального аналізу цих явищ наразі відсутні в 

Україні. Тому в цій аналітичній записці ми 

зосередимо увагу на деяких аспектах 

неоплачуваної домашньої роботи, таких як 

гендерні ролі та гендерні стереотипи, а також 

наведемо певні закономірності розподілу 

неоплачуваної домашньої роботи у 

подружжях в Україні. На завершення ми 

обговоримо стан політик, спрямованих на 

забезпечення більш рівномірного розподілу 

домашньої роботи між чоловіками та жінками.  

Ставлення до гендерних ролей в 
українському суспільстві 

Останні дані підтверджують, що українське 

суспільство зберігає традиційний розподіл 

гендерних ролей. Опитування, проведене 

Соціологічною групою «Рейтинг» у лютому 

2021 року, було присвячене загальним 

поглядам та уявленням про гендерні ролі та 

стереотипи в українському суспільстві та 

показало, що 64% та 56% респондентів 

вважають, що приготування їжі та робота по 

дому (прання, миття посуду та прибирання) є 

насамперед жіночими обов’язками. Близько 

30-40% респондентів стверджують, що і 

чоловік, і дружина мають брати однакову 

участь у цій діяльності, і лише 3% стверджують, 

що за приготування їжі та домашню роботу в 

сім’ї мають відповідати переважно чоловіки. 

Ставлення до розподілу обов’язків по догляду 

видається більш рівним: 41% респондентів 

стверджують, що насамперед жінки повинні 

займатися доглядом за дітьми, 54% 

стверджують, що догляд за дітьми має 

розподілятися порівну між чоловіком та 

дружиною. Порівняння цих цифр із 

аналогічним опитуванням, проведеним у 2015 

році, показує, що зменшилась кількість 

респондентів, які вважають домашню роботу 

обов’язком насамперед жінок. Проте найбільш 

вражаюче зрушення можна відзначити щодо 

більш рівномірного розподілу догляду за 

дітьми: якщо у 2015 році лише 27% 
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респондентів стверджували, що і чоловік, і 

дружина бути однаково залученими до 

догляду за дітьми, то в 2021 році ця частка 

зросла до 54%.  

Гендерні стереотипи є ще одним важливим 

фактором, що сприяє нерівномірному 

розподілу домашньої роботи в Україні. У тому 

ж опитуванні, 75% респондентів погодилися, 

що заробляти гроші є насамперед обов’язком 

чоловіків, тоді як 64% погодилися, що головна 

роль жінок – народжувати дітей. Крім того, 

більше половини респондентів заявили, що 

успішна кар’єра важливіша для чоловіків, ніж 

для жінок. Порівняння результатів опитування 

2015 та 2021 років показує незначну тенденцію 

до лібералізації поглядів респондентів щодо 

гендерних ролей. Проте і в 2015, і в 2021, 

чоловіки, респонденти, які проживають у 

сільській місцевості, літні люди та люди з 

низькими доходами, мали більш традиційні 

погляди на роль жінки в домогосподарстві. 

Серед молодих людей чоловіки частіше 

дотримувалися патріархальних поглядів, ніж 

жінки. У середньому, якщо в сім’ї є діти, 

розподіл гендерних ролей стає ще більш 

нерівномірним. Зазвичай у цьому випадку 

матері більше зосереджуються на дітях та 

догляду за домом, тоді як чоловіки більше 

концентруються на залученні на ринку праці, 

оскільки їхні сім’ї потребують більше 

фінансових ресурсів.  

Гендерні відмінності у розподілі часу 
на домашню роботу в Україні  

За даними Європейського Соціального 

Опитування, проведеного у 2010 році, загальна 

кількість робочих годин для заміжніх українок 

та одружених українців становила 70,7 та 62,0 

години на тиждень відповідно (рис. 1). 

Вражаюче, що жінки приділяли оплачуваній 

роботі майже таку ж кількість часу, як і 

чоловіки, тому більша частина різниці в 

загальній кількості робочих годин походить від 

нерівності у кількості часу, відведеного на 

домашню роботу. Серед чоловіків третина 

робочого часу витрачалася на домашні роботи, 

тоді як у жінок ця частка становила 44%.  

Рисунок 1. Гендерний розподіл робочих 
годин на тиждень в Україні 

 
Джерело: Malysh, 2018. 

Примітно, як ми показуємо на Рисунку 2, 

кількість годин домашньої роботи в Україні 

була найвищою як для жінок, так і для 

чоловіків серед країн-учасниць Європейського 

Соціального Опитування. В середньому 

українські чоловіки приділяли домашній 

роботі 19,6 години на тиждень, а жінки 

приділяли домашній роботі 31,2 години на 

тиждень. Хоча, наприклад, у Греції чи Польщі 

кількість годин серед жінок була лише трохи 

нижчою, українські чоловіки приділяли 

домашній роботі більше ніж на 50% більше 

часу, ніж чоловіки в Польщі, і навіть на 160% 

більше часу, як порівняно з чоловіками в 

Греції. 
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Участь у домашній роботі також відрізняється 

за статтю: в середньому 8,6% чоловіків і 27,4% 

жінок ствержують, що виконують яку-небудь 

домашню роботу. Більша участь у домашній 

роботі спостерігається у сільській місцевості: 

16,4% чоловіків і 36,1% жінок проти 7,1% і 26,1% 

у містах. Серед сільського та міського 

населення одружені чоловіки та заміжні жінки 

витрачають на домашню роботу більше годин, 

ніж інші. 

Рисунок 2. Кількість годин на тиждень, які 
витрачаються на домашню роботу, за 
статтю 

 
Джерело: Malysh (2018). 

 

Пандемія Covid-19 посилила 
гендерні стереотипи щодо виконання 
домашньої роботи  

Карантинні обмеження, пов’язані з пандемією 

Covid-19 критично вплинули на ринок праці в 

Україні. У квітні 2020 року в Україні було 

зареєстровано 457 тисяч безробітних українців, 

з них 57% – жінки. Кількість безробітних зросла 

більш ніж на 145 тисяч, або на 31% порівняно з 

відповідним періодом минулого року (Gender 

Budgeting Project, 2020). Пандемія змінила 

кількість часу, який сім’ї витрачають на 

домашню роботу та догляд, особливо це 

торкнулося тих, хто має дітей. Поєднання 

традиційних гендерних ролей та значної кризи 

на ринку праці означало, що жінки особливо 

постраждали в результаті пандемії.  

Опитування ООН (2020) показало, що 

карантин посилив гендерні стереотипи, 

оскільки більшу частину тягаря по дому та 

догляду в цей час брали на себе жінки. 

Зокрема, 63,5% респонденток зазначили, що 

приділяли більше часу прибиранню; 50,5% 

витрачали більше часу на приготування їжі, а 

53,3% приділяли більше часу наданню 

психологічної та емоційної підтримки іншим 

дорослим членам домогосподарства. Для 

чоловіків відповідні показники становили 

лише 44,1%, 27,8% і 39% для прибирання, 

приготування їжі та психологічної та 

емоційної підтримки відповідно. 

Особливо негативно пандемія вплинула на 

сім’ї та жінок з дітьми шкільного віку. Окрім 

дистанційної роботи, ці батьки стали 

вчителями та працівниками дитячого садка, 

коли школи перейшли на дистанційне 

навчання. В опитуванні ООН 78,9% 
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респонденток з дітьми шкільного віку 

зазначили, що взяли на себе основну 

відповідальність за нагляд за навчанням своїх 

дітей протягом цього періоду. Для порівняння, 

для чоловіків ця частка становила лише 32,3%.  

Природно, що пандемія сильно вплинула на 

систему охорони здоров’я, в якій в Україні 

працюють переважно жінки (82,8%). Медичні 

працівники не могли перейти на віддалену 

роботу під час пандемії, а також зазнали 

значних витрат, повязаних із пошуком 

альтернативних варіантів догляду за дітьми, 

коли дитсадки та школи були закриті через 

правила карантину. 

Політики «визнання, зменшення та 
перерозподілу» 

Політики «визнання, зменшення та 

перерозподілу» (Elson, 2017) дуже повільно 

сприяли зменшенню нерівності у домашній 

роботі серед українських сімей. 

Політики «визнання», які часто асоціюються з 

відпустками у зв’язку з вагітністю та пологами, 

є досить щедрим в Україні: жінки можуть взяти 

до 180 днів оплачуваної відпустки у зв’язку з 

вагітністю та пологами та до 3 років відпустки 

по догляду за дитиною. До квітня 2021 року 

українське законодавство дозволяло батькові 

використовувати лише частину відпустки по 

догляду за дитиною; з квітня 2021 року батько 

також може взяти до 14 днів декретної 

відпустки. Нещодавнє опитування ЮНФПА 

2019 року показало, що серед опитаних 

працівників приватного сектору 95% жінок 

взяли відпустку по догляду за дитиною, тоді як 

лише 5% чоловіків зробили це. Крім того, були 

вражаючі відмінності в тривалості відпустки: 

матері зазначили, що вони йшли у відпустку до 

3 років, тоді як чоловіки зазвичай 

використовували лише 3 місяці. Ці відмінності 

не були зумовлені особливістю законодавства: 

в Україні батько і мати можуть розділити 3 

роки відпустки по догляду за дитиною без 

обмеження максимальної кількості місяців, яку 

кожен з них може взяти. Ці дані свідчать про те, 

що політика «перерозподілу», наприклад, 

можливість розділити відпустку по догляду за 

дитиною, може бути не успішною без зміни 

уявлень про гендерні ролі. Програми 

міжнародних організацій, такі як «ЄС за 

Гендерну рівність: разом проти гендерних 

стереотипів та гендерного насильства» 

(реалізовані спільно «ООН-Жінки» та 

ЮНФПА) спрямовані на підвищення гендерної 

рівності шляхом зміни уявлень та дискурсу про 

гендерні ролі в українському суспільстві. 

Доступ до дитячих садочків залишається 

великою проблемою в Україні. Нещодавнє 

опитування Центру економічної стратегії 

показує, що дефіцит місць у дитячих садках і 

низька якість послуг сприяють небажанню 

матерів повертатися на роботу. Політика 

«зменшення», наприклад, нормативно-правові 

акти, що сприяють створенню приватних 

дитячих садків і їх субсидування, розширить 

доступ до центрів догляду за дітьми та 

покращить їх якість. Центр економічної 

стратегії прогнозує, що збільшення 

доступності догляду за дітьми в регіонах 

України на 10% може підвищити економічну 

активність українських жінок з 57,5% до 58,9-

59,3% і принести до 2,1 млрд доларів 

додаткового ВВП на рік. 
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Висновки 

Нещодавні соціологічні опитування свідчать, 

що українці зберігають традиційний розподіл 

гендерних ролей щодо розподілу домашньої 

роботи. Незважаючи на незначну тенденцію до 

лібералізації поглядів на гендерні ролі, у 

суспільстві все ще панують гендерні 

стереотипи: у 2021 році більше половини 

респондентів опитувань все ще вважають, що 

приготування їжі та домашня робота – це 

відповідальність насамперед жінки. Фактично, 

більшу частину домашньої роботи в Україні 

виконують жінки: вони витрачають на 

домашню роботу близько 44% загального 

робочого часу, тоді як для чоловіків відповідна 

частка становить близько 32%. Крім того, 

карантинні заходи, пов’язані з пандемією, 

непропорційно погіршили ситуацію для 

жінок: за даними опитування, під час пандемії 

63,5% респонденток більше часу приділяли 

прибиранню; 50,5% витрачали більше часу на 

приготування їжі, а 53,3% приділяли більше 

часу наданню психологічної та емоційної 

підтримки іншим дорослим членам 

домогосподарства. У чоловіків відповідні 

показники були значно нижчими. 

Незважаючи на певний прогрес, подальший 

розвиток політик «визнання, скорочення та 

перерозподілу» та ініціативи, спрямовані на 

зміну уявлень про гендерні ролі в суспільстві, 

необхідні для зменшення гендерного розриву у 

неоплачуваній роботі. 
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