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РЕЗЮМЕ
За результатами опитування “Жінки в умовах пандемії та їхні потреби”,
запровадження карантину має значний вплив на становище жінок в Україні.
За даними опитування, 1
 7% респонденток втратили роботу через карантин, а у
13% опитаних жінок, які мають/мали власну справу, діяльність або
скоротилась, або повністю припинилась.
40% повідомили, що втрачають заробіток або їхні доходи знизились (39%).
Більше половини скаржаться на брак спілкування (58%), обтяження
додатковою хатньою роботою (52%), а третина витрачає додатковий час на
допомогу дітям з навчанням – 31%.
Найбільше опитані жінки бояться, що близькі захворіють на Ковід-19 – 71.6%,
та що вони самі втратять заробіток (53.3%).
Для половини опитаних жінок карантин не спричинив змін у сімейних
стосунках. Також для п
 ереважної більшості опитаних карантин не призвів до
домашнього насилля. Утім, чотири респондентки (0.4%) повідомили, що
вперше зазнали домашнього насилля саме під час карантину. Опитані жінки
повідомили, що потребують психологічної (39%) та матеріальної допомоги
(36%), хоча більше чверті з них зазначили, що справляються з карантином
самотужки та не потребують допомоги – 27%.

МЕТОДОЛОГІЯ
В межах дослідження методом онлайн анкетування опитано 976 жінок віком
від 18 років, які живуть в Україні.
Запрошення до участі в опитуванні разом з анкетою було розміщено через
акаунт громадської організації Центр прав людини ZMINA у соціальній мережі
“Facebook”, а також у низці тематичних ресурсів, зокрема, на
фейсбук-сторінках об’єднаних територіальних громад, сайтах “Повага”, “50%”,
тематичних фейсбук-групах тощо.
Анкета опитування містила 26 запитань щодо наслідків карантину для різних
сфер життя: роботи, сімейних стосунків, психологічного стану, викликів та
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потреб під час карантину. Зокрема, питання охоплювали теми змін у способі
життя через карантин, забезпечення дистанційного навчання для дітей
шкільного віку, домашнього насилля.
Інтерпретації результатів опитування містить певні методологічні
обмеження. Слід зауважити, що отримані дані неможливо поширити на всіх
жінок в Україні віком від 18 років, оскільки його методологія не передбачала
пропорційного представлення думки різних категорій респонденток відносно
всієї сукупності жінок в Україні.
Натомість це дослідження дає можливість оцінити різноманіття думок та
потреб жінок в Україні під час пандемії. Отримані дані дозволяють
сформувати гіпотези, що можуть бути перевірені в наступних дослідженнях,
репрезентативних для всього дорослого жіночого населення України, а також
демонструють певні проблеми. Так, карантин суттєво вплинув на фінансову
стабільність жінок та підвищив рівень навантаження, зокрема стосовно
догляду за дітьми та ведення побуду. Це водночас позначилося на
психологічному та емоційному стані жінок.
Окрім того, опитування здійснювалось онлайн за принципом самовідбору
учасниць. Відповідно, його результати відображають думку жінок, які мали
доступ до інтернету, змогу та власну зацікавленість взяти участь у ньому. Для
розуміння думки інших категорій жінок необхідно проводити дослідження
іншими способами.

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИТАНИХ
В опитуванні взяли участь жінки, які проживають в Україні, віком від 18 років –
загалом 976 респонденток. 76.2% з них мешкають у міській місцевості, тож
опитування дає краще розуміння становища та потреб міських жительок.
Так, 61 % опитаних – це жительки міста Києва або обласних центрів (55.8%) та
міст з населенням від 100 тисяч (5.3%). 15.2 % – мешканки міст з населенням
до 100 тис., а 9.6% проживають у селищі міського типу.
14.1% респонденток повідомили, що мешкають в селі. Через невелике число
опитаних жительок сільської місцевості (137 анкет), в цьому звіті немає
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можливості зробити припущення щодо розбіжності в становищі під час
пандемії жінок в міській та сільській місцевостях.
В цьому опитуванні представлені думки жінок різних вікових груп.
Майже п
 оловина респонденток віком від 30 до 39 років – 46.3%. Приблизно
однакова кількість респонденток віком від 18 до 29 років (21.8%) та від 40 до
49 років (21.9%). Жінки віком від 50 років складають 10% респонденток: 7.5%
віком від 50 до 59 та 2.5% віком від 60 і старших.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

ВПЛИВ НА ДОХОДИ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ
ЖІНОК
Карантин призвів до припинення роботи за наймом 17% опитаних. З них 5%
втратили роботу, 4% вимушено відправлені роботодавцем в неоплачувану
відпустку, 3% перебувають в оплачуваній відпустці, 2% перебувають в
неоплачуваній відпустці за власним бажанням.
Також через карантин 17% учасниць, які продовжують працювати за наймом,
відзначають часткове зменшення заробітної плати. 44% респонденток
продовжують працювати за наймом з
 і збереженням повної заробітної плати.
Загалом, більше половини респонденток – 61% – зазначили, що продовжують
працювати за наймом та отримувати заробітну плату під час карантину.
Варіант відповіді “Інше” обрали 8% респонденток. Деякі з них зазначили,
зокрема, що вони самозайняті, перебувають у відпустці з догляду за дитиною,
працювали безоплатно тощо.
Більше половини (61%) респонденток працюють з дому або переважно вдома
під час карантину. А 11% опитаних працюють за межами дому. Рівною мірою
між домом та за його межами працюють 7%. 21% опитаних не відповіли на це
запитання.
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44% опитаних жінок зазначили, що є самозайнятими або займаються
підприємницькою діяльністю.
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У 9% респонденток з власною справою практично зупинилася діяльність, а
14% відзначають скорочення діяльності та суттєве зменшення доходів.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

ВПЛИВ НА САМОПОЧУТТЯ ЖІНОК
Найбільш поширеними переживаннями під час карантину опитані жінки
назвали роздратування (26.8%), т
 ривогу (18.6%), в
 тому (12.1%), к
 омфорт
(10.5%) та с
 амотність (9.6%). Страх відчувають 6.6% опитаних, п
 олегшення –
5.7%.

7

Серед запропонованих в анкеті варіантів побоювань респонденток щодо
негативних наслідків епідемії найбільшу кількість (71.6%) отримав страх за
здоров’я близьких через загрозу інфікуватися на Ковід-19.

На другому місці за кількістю відповідей – страх втрати доходів та заробітної
плати (53.3%). На третьому – страх погіршення здоров’я через обмеження
пересування за межами дому (42.4%) та страх самій захворіти на Ковід-19
(40.2%).
Близько третини учасниць опитування бояться втратити психічну рівновагу –
36.7%, а також погіршення зовнішнього вигляду, набирання зайвої ваги
(34.8%). Приблизно чверть опитаних (24.2%) бояться збільшення
навантаження у хатній праці та догляді за дітьми, а 17.4 % – погіршення успіхів
у навчанні дитини.

15% з острахом очікують погіршення стосунків з партнером та з іншими
членами сім’ї. Найменше із запропонованих варіантів жінки бояться витрати
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професійних навичок (6.7%) та розпаду подружніх чи партнерських стосунків
(5.3%).
Більшість жінок повідомили, що не виходять з дому окрім як до магазину або
аптеки. Таку відповідь дали майже 62% респонденток. Решта зазначили, що не
виходять з дому окрім як за найнеобхіднішим (38%).
Понад третини опитаних жінок зазначили, що не виходять з дому окрім як за
найнеобхіднішим – 37%. Кожна п’ята опитана жінка (20%) повідомила, що її
робота вимагає виходити надвір.
Близько чверті респонденток зауважили, що виходять надвір подихати
повітрям (28%), гуляти з дитиною (27%) та заради свого психологічного
комфорту (24%).
Набагато менше жінок повідомили, що виходять займатися спортом (8%), в
гості до друзів чи родичів (6%), допомагати людям у вразливій ситуації (4%) та
для уникнення конфліктів з партнерами (2%).

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

ВПЛИВ НА СТОСУНКИ В СІМ’ЯХ ТА
ДОМОГОСПОДАРСТВАХ
Переважна більшість опитаних жінок під час карантину живуть не самі. Таку
відповідь про свої умови проживання дали 93% респонденток. 40% опитаних
живуть разом з чоловіком чи партнером / партнеркою. 64% опитаних
мешкають разом з дитиною або дітьми. 14% з батьками – власними або
чоловіка/партнера/партнерки.
5% мешкають з іншими людьми (родичами або ні). Лише 7% учасниць
зазначили, що під час карантину живуть самостійно.
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На момент опитування приблизно половина респонденток (51%) не вбачала
змін в стосунках з близькими, з якими вони мешкають. Однакова кількість
опитаних зазначає про деяке покращення та деяке погіршення стосунків – по
17%.

Значно менша кількість опитаних відзначає суттєву зміну стосунків: суттєве
покращення (5%) та суттєве погіршення (3%).

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ДОМАШНЬОГО
НАСИЛЬСТВА
Чотири респондентки повідомили, що зазнали домашнього насилля вперше
під час карантину (0.4% всіх опитаних). 4% опитаних жінок зазначили, що
систематично зазнавали домашнього насильства ще до початку карантину.

Переважна більшість респонденток повідомила, що не зазнавали домашнього
насилля ні до, ні під час карантину (80.84%).
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Майже 8% опитаних вагалися з відповіддю на питання, чи вони зазнають
домашнього насилля, і обрали варіант “Важко сказати”. Близько 7% жінок не
відповіли на це питання.
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ОЦІНКА ЖІНКАМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ В УМОВАХ
КАРАНТИНУ
40.6% опитаних вказали, що мають дітей шкільного віку, які в умовах
карантину знаходяться на дистанційному навчанні. Водночас більше
половини учасниць опитування зазначили, що не мають дітей шкільного віку.
У поєднанні з відповідями на питання про те, з ким мешкають жінки, можна
зробити висновок, що ще 23.8% мають дітей старших або молодших за
шкільний вік. Це може означати як те, що у них є діти, але молодші чи старші
за шкільний вік, так і відсутність дітей.
Відгуки жінок, які мають дітей шкільного віку, про ефективність навчання та
рівень забезпеченості дітей можливістю дистанційного навчання під час
карантину були змішані.
Так, значна кількість матерів школярів не задоволена ефективністю
дистанційної шкільної освіти – 40%. З них скоріше неефективною освіту своїх
дітей вважають 24% жінок, а 16% вкрай неефективною.

Водночас третина матерів дітей шкільного віку переважно задоволена
ефективністю дистанційної освіти – 29%.
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Скоріше ефективною вважають дитячу освіту під час каратниту 20% опитаних,
а цілком ефективною – 9 % матерів. Решта, теж майже третина, 31% матерів
школярів не змогли визначитися зі своєю оцінкою і обрали варіант “Важко
відповісти”.
Приблизно чверть матерів повідомила, що їхні діти не забезпечені
онлайн-засобами з жодного предмету – 25%.
При цьому значна частка матерів школярів відзначає переважну
забезпеченість дітей необхідними онлайн-інструментами – 40%.
22% матерів відзначають повну забезпеченість дітей такими засобами, а 18%
– з більшості предметів.
Приблизно третина матерів (31%) повідомили про забезпеченість необхідними
онлайн-інструментами лише з окремих предметів.

Лише 3.7% опитаних жінок зазначили, що не мають проблем в організації
дистанційної освіти, і що дитина чи діти вчаться самостійно.
Майже чверть (24%) усіх респонденток поскаржилися на труднощі, викликані
дистанційною освітою дітей.
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Найпоширенішими труднощами в забезпеченні дистанційної дитячої освіти
опитані матері назвали необхідність самостійно організовувати навчання:
слідкувати за розкладом, за виконанням завдань тощо.

Наступними найближчими за кількістю відповідей стали відповіді про те, що
доводиться самотужки пояснювати дитині складний навчальний матеріал
(21.2% респонденток) та складність мотивувати дитину на навчання в умовах
карантину – 20.6%. Решта варіантів отримала набагато менше відповідей. 7%
учасниць опитування повідомили про складність розбиратися з технічними
питаннями в роботі з онлайн-платформами, 5.9% – про брак комп’ютерної
техніки чи особистого простору для навчання дитини, та 3.8% – про брак
технічних можливостей, наприклад низьку швидкість інтернет-з'єднання.

ЗМІНИ В ЖИТТІ ЖІНОК, СПРИЧИНЕНІ
КАРАНТИНОМ: ВИКЛИКИ ТА
НЕСПОДІВАНІ ПОЗИТИВИ
Більше половини опитаних жінок відзначають, що через карантин вони
страждають від браку спілкування, соціальної ізоляції (58%) та збільшення
часу, який вони витрачають на хатню працю (52%). Дві з кожних п’яти жінок
зазнають втрати заробітку або зниження доходів (39%).
Приблизно третина жінок більше витрачають на допомогу дітям з навчанням
(31%) та на догляд за дітьми загалом (30%).
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Більше чверті зіштовхнулися з труднощами того, що робота з дому забирає
більше часу, ніж на робочому місці (28%). З
 ростання кількості сварок з дітьми
відзначили 15% респонденток, а з чоловіком чи партнером/партнеркою –
11%.
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Для 6% опитаних карантин призвів до зростання часу на догляд за близькими
літнього віку.
Дві з кожних п’яти жінок повідомили про те, що стали більше спати та
відпочивати (43%). Приблизно третина респонденток відзначає, що стали
більше гратися та розмовляти з дітьми (31%), проводити часу з родиною (31%),
стали більше присвячувати часу самоосвіті, читанню книг (30%).

До чверті опитаних жінок відзначають, що стали більше спілкуватися з
чоловіком чи партнером/партнеркою (24%). Практично кожна п’ята
повідомляє, що стала більше часу присвячувати своїм улюбленим заняттям та
хобі.
6% опитаних повідомили, що їхні чоловіки взяли на себе частину хатньої
роботи.
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18% жінок обрали варіант “Інше”, відповідаючи на це питання. В той час як
деякі з них в поясненнях зазначали інші аспекти того, як карантин впливає на
їхнє життя, інші зазначали відсутність позитивних змін.

ПОТРЕБИ ЖІНОК У ДОПОМОЗІ У
ЗВ’ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ
Найвищі показники відповідей від респонденток отримали потреби в
психологічній (39%) та в матеріальній чи фінансовій допомозі (36%). Опитані
зазначили приблизно однакову потребу в інформаційній допомозі (15%) та
допомозі няні (14%). Потребу в допомозі соціальних служб відзначив лише 1%
респонденток. Про потребу в інших видах підтримки зазначили 7% опитаних.
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Більше чверті жінок зазначили, що не відчувають потреби в допомозі – 27%.
Відсутність потреби в інформації зазначила практично кожна п’ята жінка (19%
респонденток). Найбільше респондентки потребують перевіреної інформації
про стан справ щодо Ковід-19. П
 ро це повідомили 37% опитаних.
Наступні у пріоритетності – поради, як лікувати хвороби, не пов’язані з
пандемією (31%), та поради про те, які підняти собі настрій (27%).
Приблизно однакова кількість респонденток потребує інформації про
можливість допомоги тим, хто опинився у вразливій ситуації (17%),
психологічних порад, як пережити карантин у сім’ї (13%), порад, чим зайняти
дітей дошкільного віку (13%) та як організувати вдома навчання для дітей
шкільного віку (12%).
Поради щодо того, як допомогти перенести карантин дітям з порушеннями
затребувані серед 4% респонденток, а щодо того, як діяти у випадку
домашнього насилля – серед 2%. Потреби в іншій інформації зазначили 5%
опитаних.
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