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Су часні еко номічні пе ре тво рен -
ня, гло баль ний пе ре роз поділ влас -
ності, не га тив на де мо графічна си ту -
ація, кри зові яви ща справ ля ють
суттєвий вплив на еко номіку країни.
Од ним з ви явів на зва них ви ще змін є
ви со кий рівень кон ку ренції на рин -
ку праці, зро с тан ня ви мог ро бо то -
давців до кваліфікації та про -
фесійної якості працівників.

За галь но виз на ним є взаємо за -
лежність між ком пе тент ною ро бо -
чою си лою і рівнем кон ку рен то с -
про мож ності та про дук тив ності.
Важ ли вим ас пек том є зміна си с те ми
ви роб ниц тва на ос нові но вих тех но -
логій, то му що тех но логічні зміни,
роз ви ток інфор маційних тех но логій
і відповідно зміни в ор ганізації праці
ви ма га ють від ро бо то давців
постійно онов лю ва ти підхо ди та
умо ви ор ганізації про це су ви роб -
ниц тва або на дан ня по слуг, з од но го

бо ку, а з іншо го 
 ви ма га ють від
працівників постійно го роз вит ку та
роз ши рен ня вмінь і ком пе тенції, які
мо жуть бу ти за сто со вані у разі пе ре -
хо ду працівників з однієї сфе ри до
іншої. Дослідни ки роз вит ку соціаль -
но
еко номічних ринків вста нов лю -
ють ґен дер но
виз на чені відмінності
у впливі пе реліче них ви ще змін на
чо ловіків і жінок.

Досліджен ня рин ку праці по ка за -
ли, що ґен дер на нерівність у сфері
зай ня тості в Ук раїні має місце, про те
не но сить чітко іден тифіко ва но го
дис кримінаційно го ха рак те ру, але
зу мов лює по тре бу у впро ва дженні
ґен дер но го інте г ру ван ня.

Опи ту ван ня ро бо то давців в Ук -
раїні [1] по ка за ло, що од на з ос нов -
них стра тегій еко номічно го ви жи -
ван ня по ля гає в їхньо му уяв ленні з
про ве ден ням жор ст кої ка д ро вої

політи ки. Ро бо то давці, особ ли во
влас ни ки при ват них підприємств,
діючи у жор ст ко му рин ко во му кон -
ку рент но му се ре до вищі, вва жа ють,
що з жінка ми пов'язані більш ви сокі
ви т ра ти внаслідок ти м ча со вої
відсут ності їх че рез вагітність, де к -
рет ну відпуст ку, хво ро бу ди ти ни, у
зв'яз ку з пра вом жінки на ско ро че -
ний ро бо чий день, от ри ман ня
соціаль ної до по мо ги на ут ри ман ня
ди ти ни ("ма те ринський капітал") то -
що. Це оз на чає відмо ву ро бо то давців
від ви ко ри с тан ня жіно чої праці на
ро бо чих місцях, де во на мо же бу ти
заміне на чо ловічою. Ґен дер на про -
фесійна се г ре гація по си люється ще
й сте рео ти пом про тра диційно
жіночі та чо ловічі ви ди тру до вої
діяль ності. За ко но давчі ак ти, які га -
ран ту ють рівно п равність чо ловіків і
жінок, не мо жуть за без пе чи ти по до -
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У даній статті пред став лені ре зуль та ти якісно го досліджен ня, про ве де но го з ме тою спри ян ня іден тифікації проб ле -
ми сте рео ти пи зації рин ку праці за оз на кою статі працівників, виз на чен ня шляхів по до лан ня тру до вої дис кримінації та
гу манізації рин ку праці у відповідності до світо вих, євро пейських гу манітар них ви мог і стан дартів.

У підго товці статті бу ли ви ко ри с тані ма теріали дер жав них та аль тер на тив них ста ти с тич них да них, досліджень
провідних інсти туцій, по пе редні на пра цю ван ня у рам ках про ек ту "Де цен т ралізація уп равління про фесійним нав чан ням в
Ук раїні" Са с ка че вансько го інсти ту ту при клад них на ук і тех но логій і ґен дер но го аналізу інфор маційних ма теріалів з опи -
су про фесій служб зай ня тості.

Ре зуль та ти досліджен ня роз ра хо вані на ши ро ке ко ло спеціалістів дер жав них служб зай ня тості, а та кож працівників
сфе ри освіти, зо к ре ма, про фесійно	технічної: керівників де пар та ментів, уп равлінь, відділів, ме то дич них центрів, служб
з пра цев ла ш ту ван ня, соціаль них пи тань, дослідних та інфор маційних інсти тутів, нав чаль них за кладів та ус та нов.

Ма теріали ек с перт но	аналітич них ог лядів мо жуть бу ти ко рис ни ми для фахівців з пи тань ґен дер ної рівності та
соціаль но го за хи с ту, а та кож сту ден там, на уков цям, ши ро ко му ко лу зацікав ле них фахівців.

Клю чові сло ва: ґен дер на рівність, ґен дер на нерівність, ґен дер на про фесійна се г ре гація, ґен дерні сте рео ти пи, ґен дер ний
ба ланс, ґен дер на дис кримінація, жінка, чо ловік, ри нок праці.
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лан ня ґен дер ної про фесійної се г ре -
гації, то му важ ли вим є не стільки її
усу нен ня, скільки за побіган ня ви я -
вам дис кримінації.

У підго товці да но го досліджен ня
бу ло ви ко ри с та но си с те му за галь но -
на у ко вих і спеціаль них соціологіч-
них ме тодів: ме то ди вто рин но го
аналізу баз да них, а та кож
порівняль ний аналіз опубліко ва них
ре зуль татів соціологічних дослідже-
нь і да них дер жав ної ста ти с ти ки; бу -
ло за сто со ва но ме тод ґен дер но го
аналізу для про ве ден ня ґен дер но го
ек с перт но го ог ля ду описів про фесій,
які ви ко ри с то ву ють ся в си с темі
служб зай ня тості.

Сте рео ти пи на рин ку праці:
ог ляд си ту ації

Ґен дер на унор мо ва на си с те ма в
ук раїнсько му суспільстві функціо-
нує че рез ряд сте рео типів 
 стан дарт -
них мо де лей по ведінки, які на -
працьо вані у суспільстві і ос но ву -
ють ся на відповідно му тлу ма ченні
по нять "чо ловіче" і "жіно че". Ґен -
дерні сте рео ти пи справ ля ють ве ли -
кий вплив на про цес соціалізації
жінок і чо ловіків [2].

Дослідни ки виділя ють три умовні
гру пи ґен дер них сте рео типів.

Пер ша гру па ґен дер них сте рео -
типів ос но вується на відповідних
уяв лен нях про пси хо логічні ри си та
якості осо би с тості чо ловіка і жінки 

сте рео ти пи "maschile 
 feminnile".
Згідно з ци ми сте рео ти па ми чо -
ловіки та жінки є про ти леж но с тя ми.
Чо ловікам при пи сується ак тив не,
твор че на ча ло, здатність вирішу ва ти
проб ле ми, за сто со ву ва ти роз ви ну те
логічне мис лен ня та влас ну ком пе -
тентність. Жіно че ж на ча ло 
 при -
род но
ре п ро дук тив не, і то му жінка
по вин на бу ти покірною, за леж ною,
емоційною.

В ос но ву дру гої гру пи ґен дер них
сте рео типів по кла дені соціальні за -
са ди. Да на гру па сте рео типів
закріплює про фесійні ролі чо ловіків
і жінок. Для жінки го ло вною є
сімей на роль (жінка, ма ти, го с по -
дар ка), а для чо ловіка 
 про фесійна.

До тре тьої гру пи ґен дер них сте -
рео типів вчені відно сять стан дар ти -
зо вані уяв лен ня, пов'язані з
відмінно с тя ми у змісті праці 
 жіно -
чої та чо ловічої. Місце жінки 
 у
сфері ви ко навчій та об слу го ву ючій,
чо ловіка 
 у сфері інстру мен таль ної
та твор чої праці.

Усі три гру пи сте рео типів тісно
пе ре пле тені між со бою, ма ють міцні
по зиції в суспільстві, а то му суттєво
впли ва ють на ньо го. При цьо му та ка
дія є при хо ва ною, от же, важ ко
піддається ко ри гу ван ню.

Найбільш ви ра же ною в Ук раїні
фор мою ґен дер ної нерівності у сфері
зай ня тості є ґен дер на про фесійна се г -
ре гація, не га тив ним ви я вом якої є те,
що жінки кон цен т ру ють ся у тих сек -
то рах, в яких оп ла та праці ниж ча.
Жінки зай ма ють близь ко 80% ро бо -
чих місць у га лу зях освіти, охо ро ни
здо ров'я і соціальній сфері, при близ -
но стільки ж у го тель но му та ре с то -
ран но му бізнесі, більше по ло ви ни
місць в оп товій та роздрібній
торгівлі, у сфері фінан со вих по слуг.
Чо ловіки пе ре ва жа ють у про мис ло -
вості, сільсько му го с по дарстві, дер -
жав но му уп равлінні і бізнесі. Та ким
чи ном, знач на ча с ти на ро бо чих
місць для жінок є у га лу зях, які не га -
ран ту ють їм не обхідно го ма теріаль -
но го за без пе чен ня.

Ре альні ви я ви ґен дер ної аси метрії
чітко пов'язані з ґен дер но
за бар в ле -
ни ми мо ти ва ми на дан ня ро бо то дав -
ця ми пе ре ваг чо ловікам над жінка ми
че рез особ ли вості по са ди, на яку
пра цев ла ш то ву ють, а та кож зі спе -
цифікою про фесійної діяль ності по -
тенційно го працівни ка і ха рак те ром
праці, що відповідає пев но му служ -
бо во му ста но ви щу.

Вод но час існу ють і ла тентні дії
ґен дер ної аси метрії, ко ли пе ре ва га у
пра цев ла ш ту ванні ро бо то дав ця ми
на дається мо ло дим чо ловікам, що
обу мов ле но уяв лен ням ро бо то давців
про менші еко номічні ви т ра ти на
про фесійну адап тацію ви пуск ників
ПТНЗ чо ловічої статі порівня но з
жінка ми. Но вим яви щем ґен дер ної
нерівності на рин ку праці є підви -

щен ня інте ре су чо ловіків до тра -
диційно жіно чих сфер, на при клад,
гро мадське хар чу ван ня, ди зайн одя -
гу то що. При цьо му спо с терігається
ґен дер ний фе но мен "скля но го
ліфту", ко ли кар'єрне зро с тан ня в
об раній про фесії відбу вається швид -
ше у чо ловіків у зістав ленні з жінка -
ми. Відповідні про це си що до про -
фесійної ре алізації жінок у чо -
ловічих сфе рах відбу ва ють ся знач но
повільніше.

Рівень ґен дер ної про фесійної се г -
ре гації в Ук раїні за ос таннє де ся -
тиріччя ста но вив при близ но 39%. Це
оз на чає, що для то го, щоб зрівно ва -
жи ти ґен дер не пред став ниц тво у
кожній про фесії, 39% жінок або чо -
ловіків по винні зміни ти свою про -
фесію. Для порівнян ня мож на вка за -
ти, що рівень про фесійної се г ре гації
найбільш ви со кий зафіксо ва но у Ве -
ли ко бри танії 
 44%, а най мен ший 

32% 
 у Швей царії [3].

Існу ючі в суспільстві ґен дерні сте -
рео ти пи за ва жа ють ефек тив но му
роз вит ку су час но го рин ку праці і
спри чи ню ють ряд проб лем: низь ка
за робітна пла та жінок порівня но із
за робітною пла тою чо ловіків; віко ва
дис кримінація, низь кий соціаль ний
ста тус жінки в суспільстві. На при -
клад, за да ни ми Київсько го місько го
цен т ру зай ня тості, з осіб пе ред -
пенсійно го віку, які пе ре бу ва ють на
обліку в службі зай ня тості, 72,4%
ста нов лять жінки. Це свідчить про
труд нощі пра цев ла ш ту ван ня жінок
пе ред пенсійно го віку. До ґен дер ної
до дається й віко ва дис кримінація.

В Ук раїні існує чіткий роз поділ
га лу зей еко номіки на жіночі та чо -
ловічі. Тра диційно жіно чи ми є об -
слу го ву ючі га лузі 
 пе да гогіка, охо -
ро на здо ров'я, торгівля, гро мадське
хар чу ван ня, куль ту ра. Помітні
значні струк турні зміни в про мис ло -
вих га лу зях, зро с тає зна чен ня жінок
у будівництві, транс порті, про мис -
ло вості. Але при чи ною та ких пе ре -
тво рень у го ри зон тальній про -
фесійній се г ре гації є не ґен дер на
рівність чо ловіків і жінок, а до б -
ровільний вихід з вка за них га лу зей
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чо ловічої по ло ви ни внаслідок низь -
ких за робітків, боргів із за робітної
пла ти.

Не зва жа ю чи на те що є су то
жіночі га лузі, навіть у них вер ти -
каль на про фесійна се г ре гація до ся -
гає ве ли ких мас штабів. Керівні по -
са ди обійма ють пе ре важ но чо ловіки.
По при це кількість жінок у про мис -
ло вості збільши лась, од нак кількість
жінок на керівних по са дах у цих га -
лу зях знач но зни зи ла ся.

Дис кримінація жінок що до
керівних по сад вик ли кає іншу проб -
ле му. Усу пе реч ви сокій про фесійній
та освітній підго товці жінки, про те,
обійма ють по са ди менш пре стижні
та ниж че оп ла чу вані. То му мож на
ка за ти, що в ціло му жінки та чо -
ловіки, які ма ють од на ко ву про -
фесійну та освітню підго тов ки, ма -
ють і різну зар п лат ню. За да ни ми
Міністер ства ста ти с ти ки Ук раїни,
за робітна пла та жінок не пе ре ви щує
70% зар п ла ти чо ловіків [4].

Аналіз чин но го за ко но дав ства Ук -
раїни свідчить, що во но є ан ти дис -
кримінаційним що до жінок, ство -
рює певні пе ре ду мо ви для рівно п -
рав ності, але не за без пе чує їх. Роз ви -
ток рин ко вих еко номічних відно син
в Ук раїні тісно пов'яза ний з ґен дер -
ною проб ле мою. При ват но му ро бо -
то дав цю, вра хо ву ю чи існу ю чу по -
дат ко ву си с те му, ча с то бу ває не -
вигідно бра ти на ро бо ту жінку, яка
має дітей або по тенційно мо же ста ти
матір'ю. Більшість пільг для пра цю -
ю чих жінок ро бо то дав цем роз г ля да -
ють ся як об тяж ливі, а це по ро джує
по глиб лен ня дис кримінації.

У при ват но му сек торі та кож яс -
кра во ви яв ля ють се бе за старілі ґен -
дерні сте рео ти пи. Більшість при ват -
них підприємств ство рю ють ся чо -
ловіка ми, бо жінка має більше пе ре -
шкод на цьо му шля ху (з бо ку банків,
адміністрацій, криміна льних струк -
тур то що). Ча с то жінка пра цює у
сімей но му при ват но му бізнесі, не

от ри му ю чи навіть зар п латні (особ -
ли во у сільсько го с по дарсько му
підприємстві). Під час прий о му на
ро бо ту пе ре ва ги на да ють ся чо -
ловікам.

Крім то го, як що жінку бе руть на
ро бо ту, то, як пра ви ло, про по ну ють
їй ко рот ко терміно вий кон т ракт, щоб
уник ну ти проб лем у разі мож ли во го
ма те рин ства. Та ким чи ном, ґен дер на
нерівність є однією з суттєвих при -
чин та кої соціаль ної проб ле ми, як
змен шен ня на ро джу ва ності та
старіння нації. Мо лоді жінки пе ре -
но сять на пізніший строк заміжжя,
на ро джу ван ня ди ти ни. Са ме
суспільство ста вить пе ред жінкою
жор ст ку ди ле му: кар'єра або сім'я.

Од нак як що не діють кон сти -
туційні нор ми, не обхідно роз ро би ти
і впро ва ди ти політичні та еко номічні
ме ханізми ре алізації цих норм. На -
сам пе ред на галь но потрібна роз роб -
ка про гра ми з спри ян ня зай ня тості
жінок, однією зі скла до вих якої має
ста ти про гра ма спри ян ня са мо зай -
ня тості, про гра ма впро ва джен ня не -
по вно го ро бо чо го тиж ня, не по вно го
ро бо чо го дня, гнуч ко го графіка ро -
бо ти. Вирішен ню жіно чих проб лем
на рин ку праці до по мог ла б і но ва
си с те ма ор ганізації до гля ду за
дітьми.

Ґен дерні сте рео ти пи до сить жи -
вучі і суттєво впли ва ють на
суспільство за га лом та на йо го ок -
ремі сфе ри зо к ре ма.

До ступ до про фесій у служ -
бах зай ня тості: аналітич ний
ог ляд

З ме тою про ве ден ня аналітич но го
ог ля ду до сту пу до про фесій для
жінок і чо ловіків у служ бах зай ня -
тості бу ли за сто со вані такі ме то ди:

u про аналізо ва но мож ли вості до -
сту пу до інфор мації про зміст
про фесій у служ бах зай ня тості;

u про аналізо ва но пе релік про -
фесій з по вним опи со вим су п -

ро во дом, які пе ре бу ва ють у
вільно му до ступі в цен т рах зай -
ня тості м. Києва (174 про -
фесії);

u про ве де но порівняль ний аналіз
струк ту ри та змісту Інфор -
маційних ма теріалів з опи су
про фесій (ІМОП) (вибірка з 18
про фесій).

Ре зуль та ти аналітич но го ог ля ду
Інфор маційних ма теріалів з опи су
про фесій пред став лені далі.

До ступ до інфор мації

Усі цен т ри зай ня тості за без пе чені
пе реліком про фесій, які ма ють
підви ще ний інте рес як се ред гро ма -
дян, що звер та ють ся до центрів, так і
по пит се ред ро бо то давців. Крім то -
го, цен т ри на да ють роз'яс нен ня про
мож ли вості аль тер на тив но го пра -
цев ла ш ту ван ня із за про по но ва но го
пе реліку про фесій (відкрит тя влас -
ної спра ви, індивіду аль но го
підприємниц тва, ро бо ти за
сумісниц твом то що).

У цен т рах зай ня тості на дається
опи со вий су п ровід до за про по но ва -
но го пе реліку про фесій 
 Інфор -
маційним ма теріал з опи су про фесії
(ІМОП).

До ступ до да ної інфор мації
вільний, ство рені до стат ньо ком -
фортні умо ви для ро бо ти з за про по -
но ва ною інфор мацією (за льне меб -
ль о ва не приміщен ня, спокійна об -
ста нов ка)1. Ко ри с ту ван ня інфор -
мацією та кож струк ту ро ва не та ор -
ганізо ва не 
 ок ре мий про ну ме ро ва -
ний пе релік про фесій за ал фавітним
по каж чи ком (пап ка), у відповідності
до пе реліку пред став ле но ок ремі
пап ки з опи со вим су п ро во дом по
кожній про фесії.

До ступ до приміщен ня цен т ру об -
лад на но пан ду сом, про те в се ре дині
приміщен ня пе ре су ван ня гро ма дян з
об ме же ни ми фізич ни ми мож ли во с -
тя ми мо же бу ти тільки на пер шо му
по версі дво по вер хо во го бу дин ку.

1 Обстеження умов проходило у Деснянському районному центрі зайнятості (вул. Каштанова 7, м. Київ).



МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI №4 s 201038

прикладні  аспекти маркетингової  д іяльност і

Пе релік про фесій з по вним
опи со вим су п ро во дом

У цен т рах зай ня тості по да но про -
ну ме ро ва ний пе релік про фесій за
ал фавітним по каж чи ком (пап ка), у
відповідності до яко го пред став ле но
ок ремі пап ки з опи со вим су п ро во -
дом по кожній про фесії 
 усь о го 174
про фесії, які пе ред ба ча ють: а)
технічну (фізич ну) пра цю (стро паль -
ник, слю сар
сан тех ник, елек тро -
мон таж ник, зва рю валь ник, скла -
даль ник вер ху взут тя, по шив ник
шкірга лан те рей них ви робів, ка бель -
ник
па яль ник та ін.); б) інже нер ну
пра цю (інже нер са до во
пар ко во го
го с по дар ства, інже нер цивільно го
будівниц тва); в) ме не джерську
діяльність (адміністра тор, ме не джер
з досліджень і роз ро бок, се к ре -
тар
дру кар ка, діло вод то що); г) пси -
хо ло го	пе да гогічну і соціаль ну пра цю
(пси хо лог, вчи тель
ло го пед, соціаль -
ний працівник, гу вер нер, ви хо ва тель
по ро боті з дітьми
інваліда ми та ін.);
ґ) твор чо	ви роб ни чу діяльність (ви -
ши валь ни ця, квіткар ка, квітни кар,
кра вець, фо то граф, фахівець з
комп'ютер ної графіки, веб
ди зай ну,
ланд шафтно го ди зай ну то що); д) ме -
дич ну діяльність (лікар
сто ма то лог,
ме дич на се с т ра, ма са жист та ін.); е)
інфор маційно	кон суль таційну пра цю
(кон суль тант з мар ке тин гу, мер чен -
дай зер, проф кон суль тант, юрис кон -
сульт то що); інші ви ди про фесійної
діяль ності.

Ґен дерні сте рео ти пи спо с теріга -
ють ся че рез: а) мов не виз на чен ня
про фесій; б) дек ла ру ван ня об ме -
жень для жінок і чо ловіків з по -
силан ням на сте рео типні уяв лен ня
про фізичні/біологічні відмінності
(жіно ча слабкість, чо ловіча си ла),
при родні пси хо логічні/психічні
відмінності (жіно ча неврівно ва -
женість 
 чо ловіча ви т ри маність,
підви ще на емоційність 
 чо ловіча
стійкість до стресів та ін.), інте лек ту -
альні відмінності (схильність до
технічних дис циплін у чо ловіків, до

соціаль ної ро бо ти у жінок); в) ви ко -
ри с тан ня ілю с т рацій з ґен дер но
сте -
рео тип ним змістом (жінки в свят ко -
во му вбранні під час ро бо ти на АЗС,
чо ловік пра цює з сільсько го с по -
дарською технікою та ін.).

Аналіз опи со во го су п ро во ду
про фесій � Інфор маційні
ма теріали з опи су про фесій
(ІМОП)

У рам ках досліджен ня бу ло про -
аналізо ва но опи си з 18 про фесій:
адміністра тор ба зи да них (6)2, бар -
мен (13), гу вер нер (37), ди с пет чер
(38), закрійник, в описі на го ло -
шується, що закрійник 
 ди зай нер
одя гу (51), ка бель ник
па яль ник (60),
квіткар ка (63), квітни кар (64), кра -
вець (74), ку хар (75), ме не джер з
міжна род ної еко номіки (93), опе ра -
тор за прав них станцій (106), по -
коївка (120), про да вець з лот ка (130),
се к ре тар
дру кар ка (142), се с т ра ме -
дич на (144), мер чен дай зер (б/н ),
фер мер (166).

Для аналізу бу ли за сто со вані за -
гальні та спеціалізо вані інди ка то ри:
ак ту альність про фесії для рин ку
праці; мов не виз на чен ня про фесій;
по си лан ня на біологічні відмінності,
при родні якості жінок і чо ловіків як
фак тор об ме жен ня до сту пу до про -
фесій; ви ко ри с тан ня ілю с т рацій,
текстів з ґен дер но
сте рео тип ним
змістом.

Ґен дерні сте рео ти пи че рез мов не
виз на чен ня про фесій 
 певні про фесії
че рез на зву мо жуть вик ли ка ти об ме -
жен ня у ви борі жінкою або чо -
ловіком про фесії, яка, мож ли во,
відповідає їхньо му про фесійно му
інте ре су, здібно с тям то що. На при -
клад, ме дич на се с т ра 
 на зва про -
фесії не при ваб ли ва для чо ловіків,
про те до сить ве ли ка кількість їх пра -
цю ють у цій про фесії, особ ли во в
службі швид кої ме дич ної до по мо ги.
У той же час жінки не вва жа ють за
об ме жен ня оби ра ти про фесії, які
ма ють мов не виз на чен ня чо ловічо го
ро ду, на при клад, водій трам ваю,

соціолог, соціаль ний працівник,
обліко вець, бух гал тер, консьєрж то -
що. Жінки пе ре важ но вра хо ву ють
про фесійні ви мо ги, умо ви праці,
пер спек ти ви пра цев ла ш ту ван ня, а
та кож соціаль ний сте рео тип що до
при та ман ності об ра ної про фесії
жінкам.

Дані фак то ри мо жуть спри чи ня ти
об ме жен ня за оз на кою статі у до -
ступі до про фесій, які за ґен дер ним
сте рео ти пом спря мо вані або ли ше
на за лу чен ня жінок, або ли ше на за -
лу чен ня чо ловіків.

Ви п ра ви ти да ну си ту ацію мож на,
змінив ши мов не виз на чен ня про -
фесій, на при клад, "ме дич на се с т -
ра/ме дич ний брат", "квіткар/
квіткар ка", "се к ре тар ка/се к ре тар".
Ви ко ри с тан ня мов них виз на чень
про фесій має відповіда ти мов ним
нор мам і чин но му за ко но дав ству Ук -
раїни, зо к ре ма, ви ко ри с то ву ва ти
існу ю чий лек сич ний по тенціал ук -
раїнської мо ви з ме тою усу нен ня
мов них ґен дер но
за бар в ле них об ме -
жень для ви бо ру сфе ри про фесійної
зай ня тості чо ловіків і жінок.

За існу ю чи ми суспільни ми ґен -
дер ни ми сте рео ти па ми, які інко ли
ма ють і мов не виз на чен ня, ви б рані
для аналізу ван ня про фесії мож на
роз поділи ти у та кий спосіб на ті, що
ха рак терні для чо ловіків і жінок:

а) жіночі про фесії: квіткар ка, ку -
хар, кра вець, се к ре тар
дру кар ка, се -
с т ра ме дич на, гу вер нер, по коївка,
про да вець з лот ка;

б) чо ловічі про фесії: адміністра -
тор ба зи да них, бар мен, ди с пет чер,
квітни кар, закрійник (ди зай нер одя -
гу), ка бель ник
па яль ник, опе ра тор
за прав них станцій, мер чен дай зер,
фер мер, ме не джер з міжна род ної
еко номіки.

Не зва жа ю чи на сте рео тип ний
роз поділ, за про фесіями з обох груп
пра цю ють як жінки, так і чо ловіки.
Служ би зай ня тості та ри нок праці
мо жуть пред ста ви ти при кла ди
успішних чо ловіків
ку харів,
жінок
ди зай нерів одя гу/закрій-

2Взяте у дужки число (6) � це номер папки з Інформаційним матеріалом з опису професії (ІМОП).
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Таблиця 1
Порівняльний перелік вимоги професії до робітника
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ників, чо ловіків і жінок
мер чен дай -
зерів та фер мерів, чо ловіків 
 ме дич -
них братів швид кої до по мо ги, жінок
і чо ловіків 
 ди с пет черів та
адміністра торів, жінок і чо ловіків 

ме не джерів, мар ке то логів то що.

Інфор маційні ма теріали з опи су
про фесій містять кілька розділів, у
то му числі й такі, в яких про пи сані
соціаль но
ґен дерні скла дові: ви мо ги
про фесії до працівни ка, санітар -
но
гігієнічні умо ви та без пе ка праці,
зай нятість жінок і мо лоді, об ме жен -
ня у праці за про фесією що до статі.

Ґен дер на скла до ва пред став ле на
до стат ньо яс но в струк турі Інфор -
маційних ма теріалів опи су про фесій.

Зміст ІМОП має ґен дер но
виз на -
че ну спе цифікацію 
 в усіх опи со вих
до ку мен тах є по си лан ня на
відповідність чи об ме женість про -
фесій для жінок і чо ловіків. На при -
клад, в описі про фесії "мер чен дай -
зер" виз на че но: "за про фесією мер -
чен дай зе ра пра цю ють як чо ловіки,
так і жінки. Об ме жен ня що до праці
жінок існує ли ше по ок ре мих гру пах
то варів, упа ков ки яких є важ ки ми
(на при клад, упа ков ка га зо ва ної во ди
6 2 л). В інших ви пад ках ро бо то давці
більш охо че бе руть на ро бо ту са ме
жінок, оскільки вва жається, що во -
ни є відповідальніши ми". Сте рео -
тип ним у да но му виз на ченні є по си -
лан ня на "фізич ну слабкість" жінок,
що не відповідає дійсності, особ ли во
з ура ху ван ням ви мог до цієї про -
фесії, на явністю технічних за собів
для до став ки то варів то що.

В ІМОП "опе ра тор за прав них
станцій" виз на че но, що за цією про -
фесією "пра цю ють, як пра ви ло, чо -
ловіки. У де я ких ви пад ках ро бо то да -
вець бе ре на ро бо ту жінок, але в цьо -
му разі ко ло їхніх обов'язків об ме же -
но, що впли ває на оп ла ту праці (та
підви щен ня роз ря ду)". Да ний опис
су п ро во джується ри сун ком, на яко -
му зо б ра же но жінку у на ряд но му
платті, ту ф лях на підбо рах та
відповідно за прав на ус та нов ка з
графічни ми оз на ка ми ви бу ху. Сте -
рео типність у да но му описі ви яв -

ляється у по данні жінки за оз на кою
зовнішньо го виг ля ду, який "має бу ти
гар ним і при ваб ли вим", що спри чи -
няє пе ре шко ди під час ви ко нан ня
технічної ро бо ти. Да ний сте рео тип
су пер ечить не тільки ре аліям жит тя,
але й без по се ред ньо да но му опи су, в
яко му в підрозділі про умо ви праці
го во рить ся про спе цо дяг; крім то го,
ви мо ги про фесії до працівни ка є
прий нят ни ми як для чо ловіків, так і
для жінок.

Опис про фесії "гу вер нер" дек ла -
рує, що об ме жень за стат тю не має,
"але так ста ло ся, що частіше цю про -
фесію оби ра ють жінки. Це зро -
зуміло, бо якості 
 лагідність,
емоційність, чут ливість, обач -
ливість, більш при та манні жінкам".

Відповідні су пер еч ності в ар гу -
мен ту ван нях спо с теріга ють ся й в
опи сах інших про фесій, на при клад,
"квіткар ка" 
 "об ме жень за стат тю
не має, але ця про фесія пе ре важ но
жіно ча".

З усієї кількості інфор маційних
ма теріалів з опи су про фесії, які бу ло
про аналізо ва но, ли ше в описі про -
фесії "ме не джер з міжна род ної еко -
номіки" бу ло на го ло ше но од но знач -
но на відсут ності об ме жень за оз на -
кою статі, без уточ нень і ко мен ту -
вань.

Сте рео типність пред став ле них
виз на чень підтвер д жується тим, що
в ви мо гах до жіно чих і чо ловічих
про фесій спо с терігається то -
тожність, що свідчить про мож ли -
вості як жінок, так і чо ловіків оби ра -
ти та пра цю ва ти за влас ним ви бо -
ром, і до во дить не пра во мочність
існу ю чої ґен дер ної про фесійної се г -
ре гації.

У таб лиці по да но при клад з пе -
реліком ви мог про фесії "квіткар ка",
"опе ра тор за прав ної станції", "мер -
чен дай зер" до робітників. Порівнян -
ня підтвер д жує, що ви мо ги пе ре важ -
но то тожні, то му сте рео ти пи до ро -
бо ти жінок чи чо ловіків за більшістю
про фесій не ма ють обґрун то ва них
за сад.

От же, певні вис нов ки сто сов но

при та ман ності про фесії для жінок
чи чо ловіків ма ють ґен дер но
сте рео -
тип ний і су пер еч ли вий  ха рак тер.

Ви п ра ви ти да ну си ту ацію мож на
че рез вре гу лю ван ня Інфор маційних
ма теріалів з опи су про фесій у
відповідності до ре аль ної си ту ації в
струк турі тру до во го по тенціалу в ук -
раїнсько му суспільстві (жінки пред -
став ля ють більшу ча с ти ну на се лен ня
ак тив но го тру до во го віку) згідно з
чин ним за ко но дав ством, вра хо ву ю -
чи роз ви ток інфор маційних тех но -
логій і технічно го за без пе чен ня
фізич ної праці, орієнту ю чись на по -
тре би рин ку в тру до вих ре сур сах.

Ре зуль та ти досліджен ня по ка зу -
ють не обхідність іден тифікації проб -
ле ми сте рео ти пи зації рин ку праці за
оз на кою статі працівників, виз на -
чен ня шляхів по до лан ня тру до вої
дис кримінації та за без пе чен ня гу -
манізації рин ку праці у відповідності
до світо вих, євро пейських гу -
манітар них ви мог і стан дартів, то му
що та кий підхід спри я ти ме збе ре -
жен ню, зба лан су ван ню і по даль шо -
му стабільно му роз вит ку тру до во го
по тенціалу рин ку праці Ук раїни та
змен шує де с т рук тив ний вплив
фінан со во
еко номічної кри зи.
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