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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИМІРЮВАННЯ
ГЕНДЕРНОЇ СЕГРЕГАЦІЇ

В статті науково обґрунтовано методологічні підходи до аналізу та
оцінювання гендерної сегрегації в зайнятості. Розглянуто понятійний
апарат і методологічний інструментарій статистичного дослідження
гендерної сегрегації в занятості та отримано узагальнююче теоретич-
не обґрунтування змісту гендерної професійної сегрегації, розкриті
дві її складові.

За даними Міжнародного бюро праці за десятиріччя чисель-
ність зайнятих жінок на світовому ринку праці зросла майже
на 200 млн осіб і становила 1,2 млрд осіб у 2007 р. у порівнянні з
1,8 млрд чоловіків. Це свідчить про поліпшення статусу жінок на
ринку праці в усьому світі. Але, не дивлячись на позитивні тен-
денції в світі, все ще існують значні гендерні відмінності у сфері
праці. Сьогодні чисельність працюючих жінок зростає більше
ніж будь-коли раніше, проте вони більш вірогідно ніж чоловіки
можуть отримувати низькооплачувані, уразливі види роботи з
низькою продуктивністю, не маючи гідного соціального захисту
у сфері праці. Зазначимо, що за останній період на світовому
ринку праці чисельність безробітних жінок зросла з 70,2 млн осіб
до 81,6 млн осіб [1].

«Зростання участі жінок у робочій силі є схвальним і ваго-
мим внеском в економічний розвиток», — зазначив Генераль-
ний директор МБП Хуан Сомавія. «Необхідно розробити мо-
дель, в якій жінки матимуть можливість зробити свій внесок в
економічне зростання і, водночас, користуватися економічними
та соціальними перевагами залучення до гідної, не уразливої
праці. На жаль, у більшості регіонів це лише модель, яка ще не
стала реальністю» [1].

Починаючи з 1997 р. частка працюючих жінок у світі на ураз-
ливих видах робіт зменшилась з 56,1 % до 51,7 %, проте тягар
уразливості для жінок залишається більш відчутним ніж для чо-
ловіків, особливо в найбідніших регіонах світу.

На світовому ринку праці існують наступні тенденції гендер-
ної сегрегації в зайнятості:
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⎯ рівень безробіття серед жінок становив 6,4 % проти 5,7 %
рівня безробіття чоловіків;

⎯ на кожні 100 економічно активних чоловіків припадає
менш ніж 70 економічно активних жінок;

⎯ на глобальному рівні співвідношення зайнятих жінок до за-
гальної чисельності населення становило 49,1 % в 2007 р., а щодо
зайнятих чоловіків — 74,3 %;

⎯ жінки, як правило, працюють у сфері обслуговування —
46,3% (чоловіки — 40,4 %) та у сільському господарстві —
36,1 % (чоловіки — 34,0 %) [1].

Доступ до ринку праці та гідної і продуктивної зайнятості є
ключовим моментом в процесі забезпечення рівності між чолові-
ками та жінками.

Однією з основних методологічних задач є кількісна оцінка
гендерної сегрегації в зайнятості, так звана, гендерна професійна
сегрегація. Вона є однією з найбільш наявних проблем у сфері
економічної нерівності між жінками та чоловіками. Високий рі-
вень сегрегації є значним чинником диспропорцій у рівні оплати
праці чоловіків і жінок, у можливостях професійної кар’єри і, як
наслідок, — у нерівності можливостей статей у сфері зайнятості
в цілому. У цьому випадку вельми необхідно проводити статис-
тичний аналіз гендерних аспектів професійної сегрегації, який
дуже важливий з точки зору підвищення ефективності викорис-
тання робочої сили на ринку праці, гендерної рівності та соціаль-
ної справедливості.

Гендерна сегрегація існує як на внутрішньому, так і на міжна-
родному ринках праці, між видами економічної діяльності, сфе-
рами зайнятості.

Метою статті є узагальнення методологічних засад вимірю-
вання гендерної сегрегації. Це дозволить з’ясувати природу ген-
дерної сегрегації, зв’язок між сегрегацією і відмінностями в за-
робітній платі статей, порівнювати ступінь сегрегації у часі,
соціально-демографічними групами, видами економічної діяль-
ності, регіонами, країнами.

Розробка методологічних підходів вимірювання гендерної се-
грегації розширить інформаційно-аналітичне забезпечення, яке є
надійною базою, орієнтиром для органів державного управління
щодо розробки ефективних інструментів соціальної політики, які
впливають на гендерну сегрегацію.

Гендерна професійна сегрегація представляє собою нерівно-
мірний розподіл чоловіків та жінок за різними соціально-де-
мографічними ознаками: за видами економічної діяльності; про-
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фесійними групами; посадами; статусами зайнятості; рівнем
освіти [2].

Існуючі методологічні підходи вимірювання гендерної про-
фесійної сегрегації базуються на порівняннях обох соціально-
демографічних груп (жінки та чоловіки), що становлять робочу
силу (економічно активне населення). У цих випадках професій-
ній сегрегації притаманна така важлива характеристика, як симе-
трія: жінки та чоловіки сегреговані тільки по відношенню один
до одного, а ступінь їх сегрегації — однаковий. Розрізняють дві
складові гендерної професійної сегрегації: горизонтальну та вер-
тикальну. Горизонтальна гендерна професійна сегрегація — не-
рівномірний розподіл чоловіків та жінок за видами економічної
діяльності та професійними групами, вертикальна — нерівномір-
ний розподіл за позиціями посадової ієрархії (в управлінських
професіях та на власних позиціях) [3].

Статистичний аналіз горизонтальної гендерної професійної
сегрегації повинен передбачати:

⎯ галузеву сегрегацію (різний розподіл зайнятих чоловіків та
жінок за видами економічної діяльності);

⎯ професійну сегрегацію (різний розподіл зайнятих чоловіків
та жінок за професійними групами);

⎯ міжфірмову сегрегацію (різний розподіл зайнятих чоловіків
та жінок між фірмами, підприємствами та організаціями, що різні
за розміром);

⎯ міжсекторну сегрегацію (різний розподіл зайнятих чолові-
ків та жінок за формами власності).

Що стосується вертикальної гендерної професійної сегрегації,
то статистика пропонує досліджувати її на наступних рівнях:

⎯ окремої фірми, підприємства, організації;
⎯ видів економічної діяльності;
⎯ економіки в цілому;
⎯ окремої професійної групи або категорії працівників.
У міжнародній практиці найбільш часто застосовують для ви-

мірювання професійної сегрегації як горизонтальної, так і верти-
кальної індекси дисиміляції Дункана (ID) [3]. Індекси дисиміляції
розраховуються за наступною формулою:

MMFFMMFFID ffii ////2
1 −=−= ∑ ,

де iF  — чисельність зайнятих жінок у професії, видах економіч-
ної діяльності;

F  — чисельність зайнятих жінок;
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fF  — чисельність зайнятих жінок у «жіночих» професіях, ви-
дах економічної діяльності;

iM  — чисельність зайнятих чоловіків у професії, видах еко-
номічної діяльності;

M  — чисельність зайнятих чоловіків;
fM  — чисельність зайнятих чоловіків у «жіночих» професіях,

видах економічної діяльності.
Індекс Дункана акумулює в собі абсолютні значення відмін-

ностей між частками кожної соціально-демографічної групи (від-
соток по відношенню до загальної чисельності зайнятих осіб да-
ної групи) по кожному виду економічної діяльності, професійній
групі. Він змінюється від «0» (досконала інтеграція) до «100»
(досконала сегрегація). При чому, значення «0» він приймає у
тому випадку, коли в кожній професійній групі або у виді еконо-
мічної діяльності процент зайнятих жінок той же самий, що і в
економіці в цілому. Значення «100» він приймає в ситуації, коли
всі професії і види економічної діяльності чітко розподілені за
статтю, тобто немає професій і видів економічної діяльності зі
змішаним статевим складом працівників. Зауважимо, що індекс
визначає «інтегровану зайнятість» як ситуацію, в якій кожна со-
ціально-демографічна група пропорційно представлена в одній
сфері трудової діяльності, тобто на тому ж рівні, на якому вона
представлена в зайнятості у цілому [3].

Для вимірювання рівня професійної сегрегації застосовується
показник, який має назву «відношення між статями» (SR). Цей
показник характеризує реальну ситуацію у сфері зайнятості з ті-
єю, яка б мала місце, якщо була відсутня професійна сегрегація
за ознакою статі. Він розраховується шляхом співставлення двох
величин: чисельності жінок у «жіночих» професіях до гіпотетич-
ної їх чисельності у випадку інтегрованої зайнятості, а також
аналогічного показника для чоловіків [3].

«Відношення між статями» (SR) розраховується за наступною
формулою:

NFNFNFNFSR mmff //)( −= ,

де N  — загальна чисельність робочої сили;
fN  — загальна чисельність зайнятих у «жіночих» професіях;
mN  — загальна чисельність зайнятих у «чоловічих» професіях;

mF  — чисельність жінок, зайнятих у «чоловічих» професіях.
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Наступним показником гендерної професійної сегрегації є ін-
декс жіночої зайнятості (WE), який застосовується для співстав-
лення між країнами. Він обчислюється як сумарне відхилення ча-
стки жінок у кожній професії від частки всіх працівників даної
професії в складі всіх зайнятих. Індекс жіночої зайнятості харак-
теризує відмінності між реальною і очікуваною часткою жінок у
професії, виді економічної діяльності [3]. Розраховується він за
наступною формулою:

)//)(/(2// MMFFMMNNFFWE fffii −=−= ∑ ,

де iN  — загальна чисельність працівників даної професії.
В країнах Європейського союзу для оцінювання стану жінок

на ринку праці застосовується показник професійної сегрегації
«гранична відповідність» (MM) [3]. «Гранична відповідність»
розраховується за наступною формулою:

MMFFMM ff // −= .

Важливістю індекса MM є принципово інше визначення «жі-
ночих» та «чоловічих» секторів зайнятості (професій, ніж при
розрахунку всіх інших індексів — ID, SR, WE). При чому, до чис-
ла жіночих видів економічної діяльності та професій відносять ті,
що відповідають наступним двом критеріям: перший — най-
більша концентрація жінок серед зайнятих; другий — в сумі ці
професії мають таку ж саму абсолютну чисельність працівників
(як жінок, так і чоловіків), що й загальна чисельність зайнятих
жінок [3].

Розрахунок цього індексу передбачає наступну процедуру фор-
мування необхідної сукупності. На першому етапі розподіляють-
ся всі професії та види економічної діяльності на жіночі та чоло-
вічі і повинні бути впорядковані за часткою жінок у чисельності
зайнятих. Послідовне формування професій та видів економічної
діяльності визначить, у першому випадку, максимальну концент-
рацію жінок, а у другому — мінімальну.

На другому етапі відбувається процедура розподілу сформо-
ваної сукупності на дві частини: на жіночі і чоловічі професії. З
цією метою, починаючи з першої професії у списку, розрахову-
ється кумулятивна чисельність зайнятих (чисельність зайнятих за
першою професією складається з чисельності зайнятих за другою
професією, за третьою тощо). Підрахунок чисельності зайнятих
ведеться з того моменту, коли кумулятивна чисельність стає рів-
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ною загальній чисельності жінок у складі робочої сили. Співвід-
ношення чоловіків і жінок в останній професії у «списку» є гра-
ничним значення для розподілу професій на чоловічі і жіночі [3].

Запропонована методика забезпечує однакову чисельність зай-
нятих на жіночих роботах та чисельність жінок у складі робочої
сили: FN f = . Аналогічним чином досягається однакова чисель-
ність і для чоловіків: MNm = .

Оскільки співвідношення пропорцій mf NNMF // =  залиша-
ється незмінним, то індекс ММ не залежить від впливу структур-
них змін у середині робочої сили, а залежить тільки від розподілу
чоловіків і жінок за видами економічної діяльності тощо [3].

Запропоновані показники гендерної професійної сегрегації
вирішують питання статистичного оцінювання становища жінок
у сфері праці.

Зазначимо, що на світовому ринку праці відбуваються позитив-
ні зрушення по відношенню до участі жінок у трудовій діяльнос-
ті. Але, як і раніше, праця жінок використовується в основному у
сфері послуг, в неформальній економіці, у сільському господар-
стві. Як правило, жінки працюють на низькооплачуваних робо-
чих місцях, які не потребують високої кваліфікації. Домінуючий
стан жінок на робочих місцях з неповною, тимчасовою зайня-
тістю ставить їх в невигідну ситуацію — вони з більшим ризиком
можуть опинитися у складі бідних, маргіналів, ніж чоловіки.

Не зважаючи на те, що жінки мають таку ж саму вищу освіту
як чоловіки, вони не завжди отримують високі посади в різних
організаціях, корпораціях. Так жінки займають менше 4 % вакан-
сій вищого рівня у корпораціях [1].

Виділимо явні диспропорції на світовому ринку праці між жін-
ками і чоловіками:

⎯ у сфері пропозиції праці: жінки поступаються чоловікам за
такими показниками, як якість роботи, яку їм пропонують; у мож-
ливостях навчання та перекваліфікації; у доступі до виробничих
ресурсів та контролі за ними; відсутності ефективних програм
зайнятості, які б створювали реальні можливості отримання гід-
ної заробітної плати в формальному секторі економіки;

⎯ у сфері попиту: гендерна сегрегація за професійною озна-
кою представляє собою основний індикатор та джерело нерівнос-
ті на ринку праці. Жінки дискримінуються при наймі на роботу,
мають серйозні труднощі, що пов’язані з професійною мобільніс-
тю. Відмінності у розмірі заробітної плати та компенсаціях до
нашого часу є свідченням дискримінації за ознакою статі [1].
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Основні причини гендерної дискримінації, вразливого стану
жінок у сфері зайнятості знаходиться за межами проблем ринку
праці. Стратегія розвитку сучасного суспільства у світі повинна
бути направлена на забезпечення жінок гідною працею, вільним
вибором трудової діяльності, повинна включати такі її складові,
що забезпечать ефективну політику на ринку праці. Іншими її
складовими повинні стати законодавчі реформи, макроекономіч-
ні, бюджетні і фінансові заходи, створення спеціальних інститу-
тів, що забезпечать гідний рівень життя для жінок, одночасне ви-
конання функції матері та працівника, затвердження в суспільстві
соціальної справедливості [4].
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