


ВПЛИВ КОРОНАКРИЗИ НА РИНОК ПРАЦІ

Світ: 8,8% робочих годин було втрачено (=255 млн

робочих місць) -- у 4 рази більше, ніж під час

кризи 2008 року, а зайнятість жінок скоротилась на

4,2% (МОП)

Наслідки коронакризи

Прямі Непрямі

• Спад попиту

• Карантинні обмеження • Прискорена 
автоматизація

• Трансформація бізнес-
моделей



ЩО МИ ЗРОБИЛИ У ЦЬОМУ ДОСЛІДЖЕННІ?

• Проаналізували, у яких саме професійних кластерах жінки 
втрачали зайнятість через коронакризу

• Виділили кластери, які виявились вразливими до прямих 
та непрямих наслідків коронакризи 

• Просканували український ринок праці та виділили 
найзатребуваніші професії, створили дашборд

• Поговорили із HR-директорами із різних галузей 
про тенденції у звільненнях та наймах

• Розробили професійні рекомендації для жінок у 
вразливих кластерах

• Розробили рекомендації щодо державної 
політики 
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ВПЛИВ КОРОНАКРИЗИ НА РИНОК ПРАЦІ: УКРАЇНА

Жіноча зайнятість, як і чоловіча, скоротилась на 4%, 
хоча працюючих жінок на 10% менше, ніж чоловіків

Чому?

1) вища концентрація жінок у секторах, напряму уражених 
карантинними обмеженнями (сфера послуг і торгівля: 70%)

2) Закриття шкіл та дитсадків: вплив на жінок у 
продуктивному для кар’єри віці

3) Прискорилась автоматизація бізнес-процесів

-28%

-18%

-8%

2%

15-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-70

Вікова група

Жінки Чоловіки



Примітка: абсолютні та відносні втрати були розраховані як зміни у чисельності зайнятих жінок та чоловіків у середньому за 2020р. у порівнянні із 2019 р.

Джерело: Державна служба статистики України (на основі ОРС), розрахунки ЦЕС.

Структура та скорочення чисельності зайнятих жінок за 

професійними кластерами у 2020р. 
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ЯК ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ РИНОК ПРАЦІ?

До 2030 року 15% робочих місць у світі (400 млн)
можуть зникнути через діджиталізацію (McKinsey
Global Institute) – оцінки до пандемії

Зникатимуть робочі місця, де людська фізична
праця може бути замінена машинами. Касири
→ автоматичні кіоски, сортувальники →

роботи

Під загрозою автоматизації опиниться
кластер офісних працівників. Діловоди →
електронний документообіг, а також
економісти, адміністратори, секретарі,
рієлтори, страхові агенти та ін.



ЯКІ ПРОФЕСІЇ БУДУТЬ З’ЯВЛЯТИСЯ?

Зростатиме попит на окремі групи працівників робітничих
спеціальностей

Найменше автоматизація загрожує галузям,
зав’язаним на людському спілкуванні – сфера
догляду та клієнтська підтримка (няні, медсестри,
фахівці з психічного здоров’я, оператори кол-
центрів)

Буде зростати роль навичок на противагу
диплому про освіту. Компанії шукають крос-
галузевий досвід та розвинуті «м’які» навички

Робітникам середнього та нижчого рівня 
кваліфікації потрібні будуть цифрові навички



Найпопулярніші «офісні» професії за кількістю 
опублікованих вакансій

Примітка: дані станом на 01.08.2021(Jooble), 05.08.2021 (Державна служба зайнятості), 13.08.2021 (OLX Робота).

Джерело: Державна служба зайнятості, Jooble, OLX Робота. Обробка даних та розрахунки ЦЕС.



Примітка: дані станом на 01.08.2021(Jooble), 10.08.2021 (LinkedIn).

Джерело: Jooble, LinkedIn. Обробка даних та розрахунки ЦЕС.

Найпопулярніші «офісні» професії за кількістю 
опублікованих вакансій
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ПОТЕНЦІЙНО ВРАЗЛИВІ ПРОФЕСІЙНІ КЛАСТЕРИ ЖІНОК

• Потенційно вразливими ми вважаємо 4 професійні групи – це 4,4 млн українок,
або 58% усіх зайнятих жінок

• Ми проаналізували чутливість професійних кластерів до двох видів ризиків:
(1) ризик автоматизації внаслідок коронакризи та (2) ризик втратити роботу через
нову хвилю пандемії



Примітка: вразливість до економічних шоків, спричинених поширенням вірусних інфекцій, зокрема, за віковими групами, ми оцінили на основі даних про втрати

робочих місць жінками за 2020 рік. Вразливість до діджиталізації та алгоритмізації на робочому місці ми оцінили на основі існуючих досліджень. Спираючись на

дослідження, ми також виділили вікові групи у кожному кластері, для яких обидва ризики є найбільшими. Розмір кожного вікового кластеру було оцінено за наявними

даними Держстату.

Джерело: Державна служба статистики України (на основі ОРС).

Економічно вразливі кластери жінок за віком та 

професійною групою. 
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НА КОГО ПЕРЕНАВЧАТИСЬ ВЖЕ СЬОГОДНІ?

Примітка: рекомендації було розроблено на основі експертних інтерв’ю та аналізу тенденцій найму

на ринку праці.



ЩО МИ РЕКОМЕНДУЄМО

Оновити пріоритетність професій, за якими
здійснюється підготовка, перепідготовка та
підвищення кваліфікації в центрах професійно-
технічної освіти ДСЗ

Підвищити залученість населення до профорієнтаційних 
послуг у центрах зайнятості, покращити їхню якість

Створити систему ваучерів на змістовне
перенавчання у приватних освітніх закладах

Створити систему компенсацій компаніям
за фахове перенавчання на їхньому
обладнанні



Дякую за увагу!
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Як збільшити зайнятість жінок 
і чому це важливо для 
української економіки?

CES Ukraine
@ces_ukraine

Центр економічної стратегії / Centre 
for Economic Strategy

НАШІ ПОПЕРЕДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРО РИНОК ПРАЦІ, ЗАЙНЯТІСТЬ ЖІНОК ТА ЕКОНОМІКУ

Що з економікою?
@thinktankces

Як покращення доступу до 
дитячих садків допоможе 
матерям на ринку праці?

Адаптація ринку праці України 
під час пандемії COVID-19: 

аналіз та рекомендації


