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ВСТУП
Друковані засоби масової інформації – дуже важливий
учасник громадянського суспільства. Вони відіграють велику роль у
конструюванні ґендеру, формуванні та регулюванні ринку праці,
підсилюванні чи подоланні ґендерних стереотипів. Дослідженням,
проведеним Західноукраїнським центром “Жіночі перспективи” у
рамках проекту “Подолання ґендерної та вікової дискримінації на
ринку праці в Україні: навчання та програма дій”, було виявлено, що
оголошення у газетах – друге з найчастіше використовуваних
джерел пошуку вакансій (20,7 %).
На жаль, моніторинг преси, результати якого наведено у
цьому виданні, показав, що часто у друкованих ЗМІ розміщуються
оголошення про вакантні робочі місця, які містять вимоги до статі
чи віку потенційних працівників.
Вищезгадане дослідження показало, що, на жаль, переважна
більшість респондентів (85,9%) не звертаються за оголошеннями про
працевлаштування, де вони не підходять за статтю чи віком. Тобто
розміщення таких вимог в оголошеннях відштовхує переважну більшість зацікавлених потенційних працівників. Цю ситуацію законодавці намагаються врегулювати у Законі України “Про забезпечення
рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей їх реалізації”.
Шкода, що реальних механізмів стягнень за розміщення таких
оголошень цей закон не містить.
Іншою проблемою, існування якої підтвердив цей моніторинг,
є підтримка в оголошеннях професійної ґендерної сегрегації на
ринку праці Львова та області. Переважна більшість робочих місць,
запропонованих в оголошеннях жінкам, стосуються таких професій і
посад: секретарі, офіс-менеджери, помічники.
Ми вважаємо, що викорінення практики розміщення дискримінаційних оголошень у друкованих ЗМІ є дуже важливим кроком у
напрямку подолання дискримінації на ринку праці та сприяння
рівним можливостям у доступі до вакансій різним групам громадян.
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Вважаємо за необхідне покласти відповідальність за розміщення дискримінаційних оголошень, крім працедавців, і на редакцію
видання, яке розмістило таке оголошення. Необхідним, на наш
погляд, є також розроблення реального та дієвого механізму стягнень за розміщення дискримінаційних вимог до працівника, що
суперечить законодавству. У зв’язку з цим пропонуємо внести відповідні зміни до Закону “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.
Хочемо звернути також увагу громадських організацій на
необхідність проведення просвітницької діяльності серед журналістів щодо пропагування ґендерної рівності в українському
суспільстві.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Проведений Західноукраїнським центром “Жіночі перспективи” та ПП “Стратегічні маркетингові технології” моніторинг преси
мав на меті виявити, яке місце ЗМІ приділяють проблемам ринку
праці, наскільки широко висвітлюється проблема дискримінації на
ринку праці у друкованих ЗМІ, у якому контексті подається
інформація, що стосується дискримінації за віком та ґендером.
Дослідженням було охоплено:
 5 всеукраїнських видань;
 8 обласних засобів масової інформації;
 3 районні видання (м. Радехів, м. Стрий, та міжрайонне
видання, що охоплює Стрий, Моршин, Сколе, Жидачів,
Новий Розділ, Дрогобич, Трускавець, Борислав).
Серед аналізованих видань 13 були суспільно-політичні та 3 –
рекламно-інформаційні, в т. ч. спеціалізоване рекламне видання про
вакансії на ринку праці Львівщини.
Сім видань є кольоровими ( в т.ч. частково). Видання мали
різну періодичність: від 7 разів на тиждень до 1 разу на місяць.
Кількість сторінок від 12 до 96. Формат видання від А5 до А3.
Назва ЗМІ
Високий Замок
Гомін волі
Дзеркало тижня
Довідник кадровика
Експрес
Запрошуємо на роботу
Корреспондент
Львівська реклама

Львівські оголошення
Молода Галичина
Народна справа
Персонал
Поступ
Соціальна політика
Фортуна
Шанс

Проаналізовано рекламно-інформаційні та суспільно-політичні видання загальноукраїнські, міста Львова та Львівської області
стосовно ґендерної та вікової дискримінації за період з 1 січня 2005
року до 30 квітня 2005 року. В аналізованих виданнях до уваги
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взято всі короткі інформаційні повідомлення, статті та оголошення,
що містили інформацію про ринок праці.
Фіксувалось, яким особам працедавці надають перевагу при
пошуку кандидатів на ту чи іншу посаду, на які посади найбільше є
попит на ринку праці сьогодні, стосовно кого і які форми
дискримінації застосовуються, яким чином відстоюють свої права
дискриміновані особи, тощо. Також фіксувалась площа та кількість
знаків у таких повідомленнях.

Детальну інформацію про характеристики аналізованих
видань подано у наведеній нижче таблиці:

Назва
газети
1
Дзеркало
тижня
Довідник
кадровика
(Справочник кадровика)
Корреспондент

Тип
видання

2
3
суспільно- 1 раз на
політичне тиждень

суспільнополітичне
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ПлоК-сть ща Площа
К-сть Територія
сто- сто- газети, Колір
№
поширення
2
рінок рінки, см
2
см
4
5
6
7
8
9
Всеук24 2520 60480
16
раїнська

64032

-

4

Всеукраїнська

82 623,50

51127

+

16

Всеукраїнська

96

570

54620

+

4

8

1285

10285

-

17

12

2166

25992

+

79

Обласна

20

1276

25520

+

48

Обласна

2 рази на
тиждень

24

609

14616

-

36

Обласна

1 раз на
тиждень

28

1176

32928

+

17

Обласна

суспільнощомісячна
політичне

суспільнополітичне
Соціальна суспільнополітика політичне
Високий суспільнозамок
політичне
суспільноЕкспрес
політичне
Запрорекламно/
шуємо на інфорроботу
маційне
Львівська рекламно/
реклама
інфорПерсонал

Періодичність

Січень–лютий –3 рази
на тиждень,
березень –
квітень
5 раз./тижд.
1 раз на
місяць
1 раз на
тиждень
5 разів на
тиждень
7 раз. на
тиждень

96

667

Всеукраїнська
Всеукраїнська

маційне
2
3
рекламно/
1 раз на
інфортиждень
маційне
Січень–березень 2 рази
Молода
суспільнона тиждень,
Галичина політичне
квітень 1 раз
на тиждень
суспільно- 6 разів на
Поступ
політичне тиждень
суспільно- 1 раз на
Шанс
політичне 3 тижні
суспільно- 1 раз на
Фортуна
політичне тиждень
Народна суспільно- 1 раз на
справа
політичне тиждень
суспільно- 2 рази на
Гомін волі
політичне тиждень

1
Львівські
оголошення

4

5

6

7

8

9

74

725

53650

-

16

Обласна

24
32

1276

35728

+

28

Обласна

20

1247

24940

+

96

Обласна

8

1380

11040

-

7

Обласна

24

600

14400

-

17

Районна

8

1275

10200

-

17

Районна

8

1320

10560

-

32

Районна

Всього було проаналізовано 48 006 статей, оголошень та
коротких інформаційних оголошень, що стосувалися ринку праці.

РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ВИДАННЯ
Особливу увагу при здійсненні моніторингу друкованих ЗМІ
ми приділили рекламно-інформаційним виданням, в яких містяться
оголошення про вакантні посади на ринку праці. Значна частина
цих оголошень містить вимоги до віку та статі, що є дискримінацією
стосовно потенційних кандидатів. З 1 січня 2006 року вступає в дію
Закон “Про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та рівних
можливостей їх реалізації”, що забороняє вказувати вимоги за віком
та статтю при пошуку працівників.
Із рекламно-інформаційних видань було проаналізовано
спеціалізовану газету “Запрошуємо на роботу”, газету “Львівські
оголошення” та газету “Львівська реклама”.
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Разом у цих виданнях було зареєстровано 46 497 оголошень,
що стосувались ринку праці. З них у згаданих виданнях було
зареєстровано таку кількість оголошень:
 Запрошуємо на роботу
 Львівські оголошення
 Львівська реклама

31 572 оголошення
14 704 оголошення
221 оголошення

Слід зазначити, що у спеціалізованій газеті про вакансії на
ринку праці “Запрошуємо на роботу” ці 31 572 оголошення
становлять 94,3% від всіх оголошень у цій газеті.
Загалом у цих виданнях за період аналізу зареєстровано 13 977
оголошень щодо пошуку працівників, які містили вікову чи ґендерну
дискримінацію, що склало 30,1% від усіх оголошень, які стосувалися
ринку праці. У зазначених виданнях було виявлено оголошень, що
містили ознаки дискримінації:
 Запрошуємо на роботу
 Львівські оголошення
 Львівська реклама

13 122 оголошення
783 оголошення
72 оголошення

З наведеного вище видно, що у “Запрошуємо на роботу”
(спеціалізованому виданні про робочі вакансії) є найбільший
відсоток оголошень, що містили ознаки дискримінації за віком чи
статтю (41,6%). У газеті “Львівські оголошення” серед оголошень,
що стосуються ринку праці, такі оголошення становили 5,3%, а в
газеті “Львівська реклама” їх було 32,6%.
Загальна площа оголошень, що містили ознаки дискримінації в рекламно-інформаційних виданнях – 08714,55 см2.
Загальна кількість знаків у цих оголошеннях в рекламноінформаційних виданнях – 2 520 482 знаки.
Середнє
Львівські оголошення
Загальна площа оголошення / реклами,
см2
Кількість знаків в оголошенні / рекламі
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Сума

4,06

3182,35

158,44

124061

Запрошуємо на роботу
Загальна площа оголошення / реклами,
см2
Кількість знаків в оголошенні / рекламі
Львівська реклама
Загальна площа оголошення / реклами,
см2
Кількість знаків в оголошенні / рекламі

7,97

104587,20

182,55

2395476

13,13

945,00

190,72

13732

Найбільша загальна площа оголошень з працевлаштування,
що містять ознаки вікової чи ґендерної дискримінації, було виявлено
у спеціалізованому виданні “Запрошуємо на роботу” (104587,20 см2),
що становить 19,9% від загальної площі цього видання. У
“Львівських оголошеннях” було розміщено таких оголошень
площею 3182,35 см2, що становить всього 0,4% від загальної площі
цього видання. А найменше було таких оголошень у “Львівській
рекламі” – площею 945,00 см2, що становить 0,2% від загальної
площі цього видання.
У середньому одне оголошення займало 4,06 см2 у “Львівських оголошеннях”, 7,97 см2 в “Запрошуємо на роботу” та 13,13 см2
у “Львівській рекламі”. Причому в середньому на 1 см2 таких
оголошень у “Львівських оголошеннях” припадало 39,0 знаків, в
“Запрошуємо на роботу” – 22,9 знаки, у “Львівській рекламі” – 14,5
знаків. Це пояснюється тим, що у “Львівських оголошеннях” та
“Запрошуємо на роботу” значно переважають стрічкові оголошення,
а у “Львівській рекламі” більшою мірою використовуються блочні
графічні оголошення.
Різноманітні вакансії було згруповано у п’ять основних груп
працівників, яких потребують працедавці. Це:
 Керівники всіх рівнів та адмінперсонал
 Робітники, обслуговий персонал
 Кваліфіковані спеціалісти
 Менеджери з реклами, з продажу та ін.
 Секретарі, офіс-менеджери, помічники

9

Аналіз показав розподіл за групами працівників серед
оголошень, в яких містились вимоги до статі чи віку. У “Львівських
оголошеннях” та “Запрошуємо на роботу” серед оголошень, що
містили ознаки дискримінації, найчастіше зустрічалися оголошення
про пошук працівників на посади, пов’язані з рекламою та продажем
(продавці, рекламні агенти, торгові агенти та ін.) – 34,7% та 30,8%
оголошень відповідно. У “Львівських оголошеннях” у інших трьох
груп зафіксовані приблизно однакові показники: керівники всіх
рівнів та адмінперсонал – 19,7% оголошень (серед них: керівники
вищої ланки – 5,5%, керівники середньої ланки – 10,9%,
адміністративний персонал – 3,3%); робітники, обслуговий персонал
– 19,3% оголошень; кваліфіковані спеціалісти – 21,1% оголошень).
Найменше у цій газеті було зафіксовано оголошень про пошук
секретарів, офіс-менеджерів, помічників – 3,1% оголошень. У газеті
“Запрошуємо на роботу” чверть оголошень (25,9%) становлять
оголошення про набір робітників та обслугового персоналу, дещо
менше є оголошень про пошук керівників усіх рівнів та
адмінперсоналу – 19,5% оголошень (серед них: керівники вищої
ланки – 6,2%, керівники середньої ланки – 11,2%, адміністративний
персонал – 2,1%) та кваліфікованих спеціалістів – 17,4% оголошень.
Як і в “Львівських оголошеннях”, найменше у “Запрошуємо на
роботу” було зафіксовано оголошень про пошук секретарів, офісменеджерів, помічників – 3,8% оголошень.
У газеті “Львівська реклама” найбільше було оголошень про
набір робітників та обслугового персоналу – 62,3% оголошень,
майже третина (31,1%) – це оголошення про набір менеджерів з
реклами, з продажу та ін., та 6,6% оголошень – про пошук
секретарів, офіс-менеджерів, помічників.

ПРАЦІВНИКИ,
ЯКИХ ШУКАЮТЬ
1
Керівники всіх рівнів
та адмінперсонал
Робітники, обслуговий

10

% оголошень
Львівські
ЗапроЛьвівоголошуємо на
ська
шення
роботу
реклама
2
3
4
19,7

19,5

-

19,3

25,9

62,3

персонал
Кваліфіковані спеціалісти
1
Менеджери з реклами,
з продажу та ін.
Секретарі, офіс-менеджери,
помічники
Інше
Разом

21,1
2

17,4
3

4

34,7

30,8

31,1

3,1

3,8

6,6

2,2
100,0

2,6
100,0

100,0

Аналізуючи площі оголошень та кількість знаків у цих
оголошеннях за типом працівників, яких шукають, відмітимо те, що
найбільшу середню площу та найбільшу кількість знаків містять
оголошення, в яких працедавці шукають керівників різних рівнів та
адмінперсонал. Так, у газеті “Львівські оголошення” такі
оголошення в середньому займають 4,70 см2, тоді як оголошення про
набір менеджерів з реклами, з продажу та ін. чи секретарів, офісменеджерів, помічників у середньому займають 4,16 см2. Середня
площа оголошень про набір кваліфікованих спеціалістів 4,06 см2, а
оголошень про набір робітників та обслугового персоналу – 3,34 см2.
У газеті “Запрошуємо на роботу” оголошення, в яких
працедавці шукають керівників різних рівнів та адмінперсонал у
середньому займають площу 10,46 см2. Оголошення про набір
кваліфікованих спеціалістів в цій газеті в середньому займають 8,10
см2, оголошення про набір робітників та обслугового персоналу –
6,88 см2, секретарів, офіс-менеджерів, помічників – 6,73 см2, а
оголошення про набір менеджерів з реклами, з продажу та ін. в
середньому займають 6,68 см2.
У газеті “Львівська реклама” за період аналізу оголошень з
набору керівного та адміністративного персоналу, а також
кваліфікованих працівників не було. Найбільші ж площі у цьому
виданні мали оголошення про набір робітників та обслугового
персоналу – 14,10 см2. Оголошення про набір менеджерів з реклами,
з продажу та ін. в середньому займають 8,50 см2, оголошення про
набір секретарів, офіс-менеджерів, помічників – 8,33 см2.
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Моніторинг ще раз підтвердив: що вища посада, на яку
шукають працівника, то детальніше описані вимоги до майбутнього
кандидата.

ВІКОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ
У “Львівській рекламі” усі 100% дискримінаційних оголошень
містили вимоги до віку, що становило 32,6% від усіх оголошень, які
стосувалися ринку праці у цій газеті. У “Запрошуємо на роботу”
таких оголошень було 39,1% від загальної кількості оголошень, що
стосуються ринку праці, у “Львівських оголошеннях” – 5,1%
оголошень.
Потреба у працівниках на певну посаду певного віку
переважно виражалась у віковому діапазоні. Найчастіше зустрічались такі діапазони:
% оголошень
Віковий
діапазон
до 35 років
до 45 років
до 40 років
25–45 років
до 30 років

Львівські
оголошення
12,5
8,5
6,5
5,6
5,5

Запрошуємо на
роботу
12,6
8,3
11,3
3,7
7,8

Віковий
діапазон
19–35 років
до 26 років
до 27 років
до 35 років

% оголошень
Львівська
реклама
50,0
5,6
33,3
11,1

При аналізі враховувався віковий діапазон від 18 до 60 років.
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Львівські оголошення

Запрошуємо на роботу

Львівська реклама

100
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% оголошень

80
70
60
50
40
30
20
10
0
18

21

24
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30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

вік працівників, яких шукають

На графіку відображено відсотки оголошень по аналізованих
газетах, в яких зафіксовано потребу в працівниках певного віку.
Помітно, що розподіл газет “Львівські оголошення” та “Запрошуємо
на роботу” значною мірою збігається, а саме – крива розподілу
зростає від 18 років до 25 років, сягаючи там першого свого піку,
потім до 30 років практично не змінюється, набуваючи в цій точці
максимального значення, і потім починає спадати. У “Львівській
рекламі” крива стрімко зростає до 19 років, де набуває свого
максимального значення і не змінюється до точки 26 років, потім
стрімко падає до точки 28 років і залишається на цьому рівні до
точки 35 років. У цій газеті оголошень, в яких би шукали
працівників у віці понад 35 років, за період аналізу не
зафіксовано.

ҐЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ
У “Львівській рекламі” оголошень, що містять вимоги до
статі, зафіксовано не було.
2,8% оголошень у “Львівських оголошеннях” та 20,5%
оголошень у “Запрошуємо на роботу”, що стосуються ринку праці,
мають ознаки дискримінаційних за ґендером, що становить 53,5% та
49,2% від усіх дискримінаційних оголошень у вказаних газетах
відповідно.
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Львівські оголошення

Запрошуємо на роботу
46,5

50
45

50

35
30

% оголошень

% оголошень

50,8

60

34,4

40

19,2

25
20
15
10

40

34,4

30
14,8
20
10

5
0
Чоловіки

Жінки

Дискримінації за
гендером немає

0
Чоловіки

Жінки

Дискримінації за
гендером немає

Потреба у працівниках певної статі.

З них у 34,4% оголошень, як у “Львівських оголошеннях”, так
і в “Запрошуємо на роботу”, надають перевагу чоловікам при
пошуку працівників, таким чином дискримінуючи жінок. У 19,2%
оголошень у “Львівських оголошеннях” та в 14,8% оголошень у
“Запрошуємо на роботу” спостерігається протилежна ситуація, де
надають перевагу жінкам і таким чином дискримінують чоловіків.
Далі ми будемо говорити лише про оголошення, що містять
ознаки ґендерної дискримінації.
На графіку відображено залежність кількості оголошень, в
яких запрошують на роботу, від віку і статі потенційних працівників.
Так, щодо газети “Львівські оголошення”, то крива, яка
відображає кількість оголошень, які запрошували на роботу жінок,
різко йде вгору від показника 18 років до 25 років, сягаючи там
першого свого піку, потім до 30 років практично не змінюється,
набуваючи в цій точці максимального значення, і потім поступово
спадає до 35 років, а далі різко спадає. Оголошень для жінок,
старших 56 років у цій газеті не зафіксовано.
Крива, яка відображає оголошення, у яких на роботу шукали
чоловіків певного віку, поводиться подібно. Однак помітно, що на
ділянці від 36 до 45 років вона спадає не так різко, як у жінок, тобто
кількість оголошень для чоловіків такого віку більша, ніж для жінок.
Щодо газети “Запрошуємо на роботу”, то відповідна “жіноча”
крива різко зростає від показника 18 років до 25 років і сягає у цій
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точці найвищого рівня, потім дещо спадає до 30 років, згодом до 35
років, після чого різко падає вниз.
Щодо чоловіків ситуація подібна. Відмінність полягає у тому,
що від 25 до 30 років крива не різко, але все ще йде вгору, потім на
рівні 35 років падає до рівня позначки 25 років, і лише після цього
різко падає вниз. При цьому на ділянці від 36 до 40 років вона
стабільна і не падає.
Таким чином, здебільшого оголошення, в яких пропонується
робота жінкам, містять вимоги до віку – від 25 до 30 років. Жінки
молодші (від 18 до 24 років) та старші (від 36 до 59 років) у таких
оголошеннях дискримінуються. Найбільш бажаними претендентами
серед чоловіків є особи від 25 до 35 років, дещо менше оголошень,
які запрошують чоловіків від 36 до 40 років.

“Львівські оголошення”
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З наведених графіків видно, що віковий діапазон вакантних
посад для чоловіків є майже завжди більшим, ніж для жінок.
Наступні два графіки дозволяють наочно показати співвідношення кількості оголошень, які запрошують на роботу чоловіків
та жінок різного віку.
“Львівські оголошення”
“Запрошуємо на роботу”
Чоловіки

Жінки

Чоловіки

100

90

80

80

70

% оголошень

% оголошень

Жінки

100

90

60
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30
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20

10

10

0

0
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22
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вік

Працівники, яких шукають
Керівники всіх рівнів
та адмінперсонал
Робітники, обслуговуючий
персонал
Кваліфіковані спеціалісти
Менеджери з реклами, з
продажу та ін.
Секретарі, офіс-менеджери,
помічники

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

вік

% оголошень, дискримінаційних
за ґендером
Львівські
Запрошуємо
оголошення
на роботу
46,1

39,1

72,2

69,5

51,5

40,2

48,2

42,8

62,5

80,4

У газеті “Львівські оголошення” найбільший відсоток
оголошень, які містили ознаки ґендерної дискримінації, становили
такі, в яких запрошували на роботу робітників або обслуговий
персонал (72,2%), дещо менше оголошень, де запрошували
секретарів (офіс менеджерів, помічників) – 62,5%, кваліфікованих
спеціалістів – 51,5%, менеджерів з реклами (з продажу та ін.) –
48,2%, керівників усіх рівнів – 46,1%.
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У “Запрошуємо на роботу” найчастіше ґендерну дискримінацію містили оголошення про роботу для секретарів, офісменеджерів, помічників (80,4%), трохи менше – для робітників,
обслугового персоналу (69,5%). Серед оголошень на інші посади
таких, що містили ознаки дискримінації, було менше: для менеджерів з реклами, з продажу та ін. – 42,8%, для кваліфікованих
спеціалістів – 40,2%, для керівників усіх рівнів та адмінперсоналу –
39,1%.
Працівники, яких
шукають
Керівники всіх рівнів
та адмінперсонал
Робітники,
обслуговий персонал
Кваліфіковані спеціалісти
Менеджери з реклами, з
продажу та ін.
Секретарі, офісменеджери, помічники

Львівські
оголошення

Запрошуємо
на роботу
ЧолоЖінки
віки

Чоловіки

Жінки

83,1

16,9

79,3

20,7

83,5

16,5

86,3

13,7

48,2

51,8

67,6

32,4

56,5

43,5

54,2

45,8

0,0

100,0

26,7

73,3

У таблиці вказані відсотки усередині конкретного типу працівників.

На посади секретарів у “Львівських оголошеннях” запрошували виключно жінок (100,0%). Також оголошень на посаду
кваліфікованих спеціалістів для жінок було дещо більше (51,8%).
Дещо менше оголошень для жінок було на посади менеджерів з
реклами, з продажу та ін. (43,5%). В оголошеннях інших категорій
значна перевага надавалася чоловікам: керівники всіх рівнів та
адмінперсонал – 83,1%, робітники, обслуговий персонал – 83,5%.
У газеті “Запрошуємо на роботу” у 73,3% на роботу секретарів, офіс-менеджерів, помічників запрошували жінок. У решті
категорій посад перевага надавалася чоловікам: робітники,
обслуговий персонал – 86,3%; керівники всіх рівнів та адмінперсонал – 79,3%; кваліфіковані спеціалісти – 67,6%; менеджери з
реклами, з продажу та ін. – 54,2%.
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Таким чином, найчастіше дискримінаційними є оголошення
про набір керівників усіх рівнів та адмінперсоналу, робітників та
обслугового персоналу, а також секретарів, офіс менеджерів,
помічників. На роботу останньої категорії переважно запрошують
жінок. Щодо інших професій, то в оголошеннях дискримінуються
зазвичай жінки, оскільки робота пропонується переважно особам
чоловічої статі.
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ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПО “ЛЬВІВСЬКИХ ОГОЛОШЕННЯХ“
ТА “ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ”
Зважаючи на те, що разом оголошення про набір персоналу у
“Львівських оголошеннях” та “Запрошуємо на роботу” складають
понад 90,0% від усіх оголошень про набір персоналу в аналізованих
друкованих засобах масової інформації, ми проаналізували зведений
масив по цих двох виданнях.
Загалом у цих виданнях за період аналізу зареєстровано 46 276
оголошень, що стосуються ринку праці, з них 13 905 оголошень
щодо пошуку працівників, які містили вікову та ґендерну
дискримінацію. Тобто майже третина (30,0%) оголошень, що
стосуються ринку праці, містили ознаки вікової і/або ґендерної
дискримінації.
Загальна площа проаналізованих дискримінаційних за віком
чи ґендером оголошень у цих виданнях – 107 769,55 см2. Це
становить 7,8% від загальної сумарної площі проаналізованих
номерів цих видань. Загальна кількість знаків таких оголошень у цих
виданнях – 2 519 537 знаки.
У середньому одне оголошення займало 7,75 см2 та містило
181,20 знака. Причому в середньому на 1 см2 припадало 23,4
друкованого знака.
Найменші стрічкові оголошення були площею 0,80 см2, одне в
газеті “Львівські оголошення” стосовно набору плиточників, а інше
в газеті “Запрошуємо на роботу” стосовно пошуку маклерів та
ріелторів. Найбільшу площу – 108,75 см2, мало оголошення в газеті
“Запрошуємо на роботу”, в якому працедавець оголошував про
наявність вільних вакансій для працівників віком від 23 до 40 років.
Найкоротше оголошення про пошук працівників, яке містило
вікову чи ґендерну дискримінацію, було в газеті “Запрошуємо на
роботу” і складалось лише з 30 знаків. У ньому запрошували на
роботу штукатура:

“Штукатур, чол, д/р, з/п від 600 грн”
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Найбільшу кількість знаків містило оголошення про вакантну
посаду
адміністративного
директора
деревообробного
виробництва в газеті “Запрошуємо на роботу” – 759 знаків:

“Адміністративний директор (деревообробне вир-во), чол.,
27–40 р., в/о (юридична+економічна – бажано), знання юридичних та економічних основ виробничої та ЗЕД, досвід адміністративно-керівної роботи, координація роботи підрозділів
п-ва та стосунків з діловими партнерами, досвідчений
користувач ПК, Інтернет, досконале володіння англійською
мовою, досвід спілкування з контролюючими органами та
органами місцевого самоврядування, діловий етикет. Лідерські
та організаторські здібності, комунікабельність, професійність, енергійність, ініціативність, вміння керувати колективом, відстоювати власні переконання та інтереси компанії,
відповідальність, самоорганізованість, креативність і ін.
Оплата: висока (по результатах співбесіди+бонусна система
винагород). Контакти кадрового агентства: адреса, телефон,
ел. Пошта”.
Львівські оголошення + Запрошуємо на роботу
Загальна площа
Кількість знаків
оголошення /
в оголошенні / рекламі
2
реклами, см
Середнє
7,75
181,20
Мінімум
0,80
30
Максимум
108,75
759
Сума
107769,55
2519537

За групами працівників отримали такі розподіли. Найбільше
оголошень, що містили ознаки вікової чи ґендерної дискримінації,
було про пошук працівників на посади, пов’язані з рекламою та
продажами (продавці, рекламні агенти, торгові агенти та ін.) – 31,0%
оголошень. Чверть оголошень (25,5%) становлять оголошення про
набір робітників та обслугового персоналу, дещо менше було
оголошень про пошук керівників усіх рівнів та адмінперсоналу –
19,5% оголошень (серед них: керівники вищої ланки – 6,2%,
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керівники середньої ланки – 11,2%, адміністративний персонал –
2,1%) та кваліфікованих спеціалістів – 17,6% оголошень. Найменше
було зафіксовано оголошень про пошук секретарів, офіс-менеджерів,
помічників – 3,8% оголошень. Також було зафіксовано 2,6%
оголошень про набір персоналу без уточнення, яких конкретно
працівників шукають.
%
оголошень

ПРАЦІВНИКИ, ЯКИХ ШУКАЮТЬ
Керівники всіх рівнів та адмінперсонал:
Керівники вищої ланки
Керівники середньої ланки
Адмінперсонал
Робітники, обслуговий персонал
Кваліфіковані спеціалісти
Менеджери з реклами, з продажу та ін.
Секретарі, офіс-менеджери, помічники
Інше
Разом

6,2
11,2
2,1

19,5

25,5
17,6
31,0
3,8
2,6
100,0

Проаналізувавши площі оголошень та кількість знаків у цих
оголошеннях за типом працівників, яких шукають, відзначимо те,
що найбільшу середню площу мають оголошення, в яких працедавці
шукають керівників різних рівнів та адмінперсонал – 10,13 см2.
Оголошення з добору кваліфікованих спеціалістів у середньому
займають 7,83 см2, оголошення з добору робітників та обслугового
персоналу – 6,73 см2, секретарів, офіс-менеджерів, помічників – 6,61
см2, а оголошення з добору менеджерів з реклами, з продажу та ін. в
середньому займають 6,52 см2.
В оголошеннях про набір керівників різних рівнів та
адмінперсоналу в середньому містилось 241,29 друкованого знака. В
оголошеннях про набір кваліфікованих спеціалістів було в
середньому по 194,19 знака. 165,76 знака в середньому містили
оголошення про набір менеджерів з реклами, з продажу та ін.
Найменші середні кількості знаків містили оголошення з підбору
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секретарів, офіс-менеджерів, помічників та робітників і обслугового
персоналу – 153,82 та 150,57 знака відповідно.

ВІКОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ
28,3% від загальної кількості оголошень у номерах газет
“Запрошуємо на роботу” та “Львівські оголошення”, що стосуються
ринку праці, містили ознаки вікової дискримінації. Це склало 94,1%
від усіх дискримінаційних оголошень по цих двох виданнях за
проаналізований період.
Потреба у працівниках на певну посаду певного віку
переважно виражалась у віковому діапазоні. Найчастіше зустрічались такі діапазони:
Віковий діапазон

% оголошень

18–35 років
18–40 років
18–45 років
18–30 років

12,5
11,0
8,3
7,7

При аналізі враховувано віковий діапазон від 18 до 60 років.
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На графіку відображено відсотки оголошень по аналізованих
газетах, в яких зафіксовано потребу в працівниках певного віку.
Помітно, що крива розподілу зростає від 18 років до 25 років,
сягаючи там першого свого піку, потім до 30 років практично не
змінюється, набуваючи в цій точці максимального значення, далі
починає спадати.
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вік працівників, яких шукають
Керівники всіх рівнів та адмінперсонал

Робітники, обслуговуючий персонал

Менеджери з реклами, з продажу та ін.

Секретарі, офіс-менеджери, помічники

Кваліфіковані спеціалісти

Наступний графік відображає, як змінюється крива типу
працівників із зміною віку. А саме, особи якого віку мають найбільший попит у працедавців на ту чи іншу посаду. Як бачимо, для
всіх типів працівників характерно те, що, починаючи від 18 років,
крива попиту на них зростає, потім у певному віковому періоді
набуває своїх максимальних значень, і потім спадає. У менеджерів з
реклами, з продажу та ін., робітників та обслугового персоналу,
кваліфікованих спеціалістів крива спочатку стрімко зростає і досягає
початку періоду максимальних значень в точці 25 років. Період
максимальних значень триває до точки 35 років і починає стрімко
спадати до точки 45 років, після чого крива набуває мінімальних
значень. Причому спадання кривої в менеджерів з продажу, з
реклами та ін. є стрімкішим, ніж у інших двох типів працівників.
Дещо відрізняються від кривих цих трьох типів працівників криві
попиту на керівників різних рівнів та адмінперсонал і секретарів,
офіс-менеджерів, помічників. Так, крива, що характеризує попит на
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керівників різних рівнів та адмінперсонал, спочатку із зростанням
віку до точки 25 років практично не змінюється, потім плавно
зростає до точки 30 років, де починається період максимальних
значень. Період максимальних значень для кривої, що відображає
попит на керівників різних рівнів та адмінперсонал, триває до точки
35 років, після якої крива починає свій спад. Крива попиту на
секретарів, офіс-менеджерів, помічників з точки 18 років набуває
великих значень і плавно зростає до точки 20 років, де починається
період максимальних значень, який триває до точки 25 років. Потім
крива плавно спадає до точки 30 років, в якій починається стрімкий
спад.
Наступний графік відображає, яку частку займають оголошення про пошук працівників певного типу серед оголошень із
зазначенням потреби в працівниках певного віку. Як бачимо,
найменшу частку серед оголошень про пошук працівників будь-яких
вікових категорій мають оголошення про набір секретарів, офісменеджерів, помічників. Їхня частка із віком працівників, котрих
шукають, змінюється незначно і не перебільшує 6,0% оголошень в
точці 19 років, де набуває свого максимального значення, а
оголошень про пошук таких працівників віком поза 50 років не було
зареєстровано взагалі.
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Робітники, обслуговуючий персонал
Менеджери з реклами, з продажу та ін.

Незначними коливаннями частки із зміною віку працівників,
яких шукають, характеризуються оголошення про набір
кваліфікованих спеціалістів. Так, значення частки таких працівників
коливаються в межах 16,1% – 21,1%. Оголошення про пошук
менеджерів з реклами, з продажу та ін. мають найбільші частки
серед оголошень, в яких вік працівників не перевищує 35 років
(близько третини всіх оголошень про пошук працівників цього віку).
Після цієї точки частка таких працівників із віком стрімко падає.
Частка оголошень про пошук робітників та обслугового персоналу
серед оголошень, в яких вік працівників не перебільшує 35 років, є
трохи меншою за частку менеджерів і складає близько 25,0%. Проте,
на відміну від менеджерів, частка робітників та обслугового
персоналу із зростанням віку працівників, яких шукають, після 35
років зростає, і до точки 45 років є найбільшою (близько 35,0%).
Частка оголошень про набір керівників різних рівнів та
адмінперсоналу із зростанням віку працівників, яких шукають,
зростає і набуває найбільших значень від 45 до 55 років (близько
38,0%).
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ҐЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ
14,9% оголошень у газетах “Львівські оголошення” та
“Запрошуємо на роботу” містили дискримінацію за ґендером, що
склало 49,5% усіх дискримінаційних оголошень у газетах “Львівські
оголошення” та “Запрошуємо на роботу”. Порівнявши ці цифри з
даними про вікову дискримінацію, можна побачити, що майже
45,0% оголошень у цих газетах містять ознаки як вікової, так і
ґендерної дискримінації одночасно.
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Дискримінації за
гендером немає

Потреба у працівниках певної статі.

У 34,4% оголошень надають перевагу чоловікам при пошуку
працівників, таким чином дискримінуючи жінок. У 15,1% оголошень
спостерігається протилежна ситуація, коли надають перевагу жінкам
і таким чином дискримінують чоловіків.
Якщо ж брати до уваги лише оголошення, які містять ознаки
ґендерної дискримінації, то більше двох третин (69,6%) таких
оголошень дискримінують жінок і трохи менше третини (30,4%) –
чоловіків.
Жінки
69,6%

Чоловіки
30,4%
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Проаналізовані оголошення, які не містять ознак ґендерної
дискримінації, мають і найбільші середні розміри одного
оголошення – 8,28 см2. Дещо менша середня площа оголошень, в
яких надають перевагу чоловікам – 7,75 см2, і ще менша тих, в яких
надають перевагу жінкам – 5,98 см2. Тобто, можна узагальнити, що
до “чоловічих” вакансій висувають більші вимоги, ніж до “жіночих”.
Значно меншою є середня кількість знаків (148,36) в
оголошеннях, в яких надають перевагу жінкам порівняно з
чоловіками (187,96). Незважаючи на це, інформативність тих
оголошень, що надають перевагу жінкам, є приблизно такою ж, як і
інформативність оголошень, що надають перевагу чоловікам (24,8
знака/см2 та 24,3 знака/см2 відповідно). Цей показник оголошень, в
яких немає ознак ґендерної дискримінації, є менший і складає 22,5
знака/см2.
На поданому нижче графіку відображено залежність кількості оголошень про вакансії від віку і статі потенційних працівників.
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Жінки

Щодо зведеного масиву, то відповідна “жіноча” крива різко
зростає від показника 18 років до 25 років і досягає у цій точці
найвищого рівня, потім дещо спадає до 30 років, згодом до 35 років,
після чого різко падає вниз.
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У чоловіків ситуація подібна. Відмінність полягає у тому, що
від 25 до 30 років крива не різко, але все ще йде вгору і в точці 30
років набуває максимального значення, потім до точки 35 років
падає до рівня позначки 25 років, і лише після цього різко падає
вниз. При цьому на ділянці від 36 до 40 років вона стабільна і не
падає.
Таким чином, здебільшого оголошення, які пропонують
роботу, адресовані жінкам віком від 25 до 30 років. Жінки
молодшого (від 18 до 24 років) та старшого (від 36 до 59 років)
такими оголошеннями дискримінуються. Найбільш бажаними
претендентами серед чоловіків є особи від 25 до 35 років, дещо
менше оголошень, які потребують чоловіків від 36 до 40 років.
Наступний графік дозволяє наочно показати співвідношення
частки оголошень, які запрошують на роботу чоловіків та жінок
різного віку.
Чоловіки

Жінки
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Дані наступної таблиці показують відсоток оголошень, що
містять ознаки дискримінації за ґендером залежно від вакансій,
запропонованих на ринку праці:
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Працівники, яких шукають
Керівники всіх рівнів та адмінперсонал
Робітники, обслуговий персонал
Кваліфіковані спеціалісти
Менеджери з реклами, з продажу та ін.
Секретарі, офіс-менеджери, помічники
Інше

% оголошень, що
містять ґендерну
дискримінацію
39,5
69,6
40,9
43,1
79,5
17,3

Серед таких оголошень у 74,3% випадків на роботу секретарів, офіс-менеджерів, помічників запрошували жінок. У решті
категорій посад перевага надавалася чоловікам: робітники,
обслуговий персонал – 86,1%; керівники всіх рівнів та
адмінперсонал – 79,5%; кваліфіковані спеціалісти – 66,0%; менеджери з реклами, з продажу та ін. – 54,3%.
Таким чином, найчастіше ознаки дискримінації містять
оголошення про набір робітників та обслугового персоналу,
керівників усіх рівнів та адмінперсоналу, а також секретарів, офісменеджерів, помічників. При цьому на роботу останньої категорії
переважно запрошують жінок. Щодо інших професій, то в
оголошеннях дискримінуються зазвичай жінки, оскільки робота
пропонується переважно особам чоловічої статі.

Працівники, яких шукають
Керівники всіх рівнів та адмінперсонал
Робітники, обслуговий персонал
Кваліфіковані спеціалісти
Менеджери з реклами, з продажу та ін.
Секретарі, офіс-менеджери, помічники
Інше

% оголошень, що
містять ґендерну
дискримінацію
Чоловіки Жінки
79,5
20,5
86,1
13,9
66,0
34,0
54,3
45,7
25,7
74,3
50,0
50,0

У таблиці вказані відсотки серед певного типу працівників.
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Серед оголошень, в яких при пошуку певних працівників
надають перевагу чоловікам, найбільшу частку займають оголошення про набір на роботу робітників та обслугового персоналу. А
серед оголошень, в яких при пошуку певних працівників надають
перевагу жінкам, найбільшу частку займають оголошення про набір
на роботу менеджерів з реклами, з продажу та ін.

Працівники, яких шукають
Керівники всіх рівнів та адмінперсонал
Робітники, обслуговий персонал
Кваліфіковані спеціалісти
Менеджери з реклами, з продажу та ін.
Секретарі, офіс-менеджери, помічники
Інше

% оголошень,
дискримінаційних
за ґендером
Чоловіки
Жінки
17,8
10,5
44,4
16,3
13,8
16,3
21,1
40,5
2,3
14,9
0,6
1,5

У таблиці вказані відсотки серед оголошень, де надають перевагу особам
різної статі.
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ІНШІ ВИДАННЯ
“ФОРТУНА”
Аналізуючи статті, оголошення та повідомлення в інших газетах, слід окремо виділити районну газету “Фортуна”. У цьому
виданні ознаки ґендерної дискримінації суттєво відрізняються від
ознак ґендерної дискримінації в інших виданнях, що аналізувались.
Тому наведемо результати аналізу цього видання окремо.
Загалом у цьому виданні за період аналізу зареєстровано 867
оголошень, що стосуються пошуку працівників на ринку праці, з них
124 оголошення (14,3%) містять ознаки ґендерної і/або вікової
дискримінації.
Загальна площа проаналізованих оголошень у цьому виданні,
що містять ознаки ґендерної чи вікової дискримінації, – 1 978,75 см2.
Це становить 0,8% від загальної сумарної площі проаналізованих
номерів цього видання. У середньому одне оголошення займало
15,96 см2 та містило 180,68 знака.
Причому, в середньому на 1 см2 припадало 11,32 друкованого знака. Найменше стрічкове оголошення було площею 2,40
см2, а найбільше – 54,00 см2. Найкоротше оголошення про пошук
працівників містило всього 58 знаків, а найбільше – 364 знаки.
За групами працівників ми отримали такі розподіли. Найбільше було оголошень про пошук робітників та обслугового
персоналу – 52,4% оголошень. Майже третину оголошень (32,3%)
становлять оголошення про набір працівників на посади, пов’язані з
рекламою та продажами (продавці, рекламні агенти, торгові агенти
та ін.). Значно менше було оголошень про пошук секретарів, офісменеджерів, помічників – 8,9% оголошень, керівників усіх рівнів та
адмінперсоналу – 4,0% (серед них: керівники вищої ланки – 1,6%,
керівники середньої ланки – 2,4%). Також було зафіксовано 2,4%
оголошень про набір персоналу без уточнення, яких конкретно
працівників шукають.
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%
оголошень

ПРАЦІВНИКИ, ЯКИХ ШУКАЮТЬ
Керівники всіх рівнів та адмінперсонал:
Керівники вищої ланки
Керівники середньої ланки
Робітники, обслуговий персонал
Менеджери з реклами, з продажу та ін.
Секретарі, офіс-менеджери, помічники
Інше
Разом

1,6
2,4

4,0
52,4
32,3
8,9
2,4
100,0

Аналізуючи площі оголошень та кількість знаків у цих
оголошеннях за типом працівників, яких шукають, відзначимо, що
найбільшу середню площу мають оголошення, в яких працедавці
шукають секретарів, офіс-менеджерів, помічників – 44,20 см2,
керівників різних рівнів та адмінперсонал – 36,12 см2. Більш ніж
вдвічі меншу середню площу оголошень займають оголошення про
набір робітників та обслугового персоналу (15,73 см2). Оголошення
про набір менеджерів з реклами, з продажу та ін. в середньому
займають 6,79 см2.

ВІКОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ
“ФОРТУНА”
9,3% оголошень, що стосуються ринку праці (65,3% від
загальної кількості проаналізованих оголошень, що містили ознаки
вікової чи ґендерної дискримінації) у проаналізованих номерах
газети “Фортуна” містили ознаки ґендерної дискримінації.
Потреба у працівниках на певну посаду певного віку
переважно виражалась у віковому діапазоні. Найчастіше
зустрічались такі діапазони:
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Віковий діапазон

% оголошень

до 30 років
30–60 років
30–50 років
до 50 років

11,3
10,5
8,1
6,5

При аналізі враховувався віковий діапазон від 18 до 60 років.
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На графіку відображено відсотки оголошень по аналізованих
числах газети “Фортуна”, в яких зафіксовано потребу в працівниках
певного віку. Помітно, що крива розподілу зростає від 18 років до 25
років, сягаючи там першого свого піку, потім до 30 років різко
зростає, набуваючи в цій точці максимального значення, і потім
починає повільно спадати до точки 50 років. Після 50 років крива
стрімко падає.
Наступний графік відображає, як змінюється крива попиту на
тип працівників із зміною віку. А саме, особи якого віку мають
найбільший попит у працедавців на ту чи іншу посаду.
Цікаво, що крива попиту на секретарів, офіс-менеджерів,
помічників починає свій рух з точки 20 років і до точки 29 років не
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змінюється, а в точці 30 років набуває максимальних значень, які
тривають до точки 60 років, тобто в оголошеннях про набір
секретарів, офіс-менеджерів, помічників не було верхньої межі
обмеження щодо віку.
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45

48
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Керівники всіх рівнів та адмінперсонал

Робітники, обслуговуючий персонал

Менеджери з реклами, з продажу та ін.

Секретарі, офіс-менеджери, помічники
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Наступний графік відображає, яку частку проаналізованих
оголошень займають оголошення про пошук працівників певного
типу серед оголошень із зазначенням потреби в працівниках певного
віку.
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Керівники всіх рівнів та адмінперсонал

Робітники, обслуговуючий персонал

Менеджери з реклами, з продажу та ін.

Секретарі, офіс-менеджери, помічники

60

Як бачимо, до точки 50 років найбільшу частку становлять
оголошення про пошук робітників та обслугового персоналу.
Незначними коливаннями частки із зміною віку працівників, яких
шукають, характеризуються оголошення про набір менеджерів з
реклами, з продажу та ін. Значення частки таких працівників
коливаються в межах 16,7% – 33,3%. Частка оголошень про пошук
керівників різних рівнів є незначною і коливається в межах 2,3% –
12,1%.
Частка оголошень про набір секретарів, офіс-менеджерів,
помічників із зростанням віку працівників, яких шукають, постійно
зростає і для працівників віком від 50 до 60 років є найбільшою, а в
точці 56 років набуває найбільшого значення – 68,8%.

ҐЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ
“ФОРТУНА”
7,8% оголошень, що стосуються ринку праці (54,8%
оголошень, що містять ознаки дискримінації) у газеті “Фортуна”,
містять дискримінацію за ґендером. У 2,0% оголошень (13,7% всіх
оголошень, що містять ознаки дискримінації) надають перевагу
чоловікам при пошуку працівників, таким чином дискримінуючи
жінок. У 5,8% оголошень (41,1% всіх оголошень, що містять ознаки
дискримінації) спостерігається протилежна ситуація, де надають
перевагу жінкам і таким чином дискримінують чоловіків.
Якщо ж брати до уваги лише оголошення, які містять ознаки
ґендерної дискримінації, то три чверті (75,0%) таких оголошень
дискримінують чоловіків, і чверть (25,0%) – жінок. Як бачимо,
ситуація у даній газеті є оберненою до попередньо проаналізованих
видань.
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Дискримінації за
гендером немає

Попит на працівників певної статі.
Дискримінація за гендером
Чоловіків
75,0%

Жінок
25,0%

На графіку відображено залежність кількості оголошень, у
яких запрошують на роботу, від віку і статі потенційних працівників.
Щодо газети “Фортуна”, то відповідна “жіноча” крива різко
зростає від показника 18 років до 25 років і досягає у цій точці
найвищого рівня, потім дещо спадає до 26 років, а в точці 30 років
знов сягає піку. Згодом до точки 50 років крива залишається на
одному рівні, після чого різко падає вниз.
У чоловіків ситуація подібна. Відмінність полягає у тому,
що від 18 до 30 років крива відразу набуває максимальних
значень, і після цієї точки падає до точки 31 рік, де набуває рівня
50,0% оголошень, і залишається на цьому рівні до точки 55 років,
після чого різко падає вниз.
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Чоловіків

Жінок

Наступний графік дозволяє наочно показати співвідношення
частки оголошень, які запрошують на роботу чоловіків та жінок
різного віку.
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Жінки
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Серед оголошень про набір на посади керівників усіх рівнів та
секретарів, офіс-менеджерів, помічників дискримінаційних за
ґендером оголошень не було.
Найчастіше ґендерну дискримінацію містили оголошення про
роботу для менеджерів з реклами, з продажу та ін. – 67,5%
оголошень; трохи менше – для робітників, обслугового персоналу –
60,0%.
Працівники, яких шукають
Керівники всіх рівнів
Робітники, обслуговий персонал
Менеджери з реклами, з продажу та ін.
Секретарі, офіс-менеджери, помічники
Інше

% оголошень,
дискримінаційних
за ґендером
60,0
67,5
66,7

Серед таких оголошень у 92,6% випадків на роботу
менеджерів з реклами, з продажу та ін. запрошували жінок. У доборі
робітників та обслугового персоналу перевага також надавалася
жінкам – 64,1% оголошень.
Таким чином, у газеті “Фортуна” дискримінаційними є оголошення про набір робітників та обслугового персоналу, менеджерів
з реклами, з продажу та ін. При цьому на роботу переважно
запрошують жінок. Наведемо найчастіше повторювані приклади
таких оголошень:
 “AVON – робота жінкам”;
 “Запрошуємо на роботу дівчину-кравця у весільний салон
“Фортуна”;
 “Запрошуємо жінок в цех на підприємство по виготовленню напівфабрикатів з тіста”;
 “Продавець на промисловий ринок. Жінки”.
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Працівники, яких шукають
Робітники, обслуговий персонал
Менеджери з реклами, з
продажу та ін.
Інше

% оголошень,
дискримінаційних за ґендером
Чоловіки
Жінки
35,9
64,1
7,4

92,6

50,0

50,0

У таблиці вказані відсотки серед конкретного типу працівників.

Серед оголошень, в яких при пошуку певних працівників
надають перевагу чоловікам, найбільшу частку займають
оголошення про набір на роботу робітників та обслугового
персоналу, а серед оголошень, в яких при пошуку певних працівників надають перевагу жінкам, частки оголошень про набір на
роботу менеджерів з реклами, з продажу та ін. та робітників і
обслугового персоналу є однаковими і становлять 49,0%.

Працівники, яких шукають
Робітники, обслуговий персонал
Менеджери з реклами,
з продажу та ін.
Інше

% оголошень,
дискримінаційних за ґендером
Чоловіки
Жінки
82,4
49,0
11,8

49,0

5,9

2,0

У таблиці вказані відсотки серед оголошень, де надають перевагу особам
тієї чи іншої статі.

Як було вказано вище, “Фортуна” є виданням, що поширюється на декілька районних центрів – Стрий, Моршин, Сколе,
Жидачів, Новий Розділ, Дрогобич, Трускавець, Борислав. Тому
одним із пояснень більшої дискримінації чоловіків в оголошеннях,
що стосуються ринку праці, може бути розміщення саме у районах
Львівської області харчових, швейних та інших підприємств легкої
промисловості, де переважно задіяні жінки. Іншою причиною
більшого попиту на працівниць жіночої статі може бути велика
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міграція саме жіночого населення районів на заробітки, і через це
брак жіночої робочої сили на ринку праці. Як показало інше
дослідження, проведене ЗУЦ “Жіночі перспективи” щодо трудової
міграції українців за кордон, найбільше осіб, які перебувають на
заробітках в інших державах (зокрема в Італії), походять саме з
районів Західної України і є представницями жіночої статі.

40

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ВИДАННЯ
Моніторингом були охоплені такі суспільно-політичні
видання: “Високий Замок”, “Експрес”, “Шанс”, “Поступ”, “Соціальна політика”, “Гомін волі” (Стрий), “Молода Галичина”,
“Народна справа” (Радехів), “Корреспондент”, “Дзеркало тижня”,
“Персонал”. В них аналізувались статті, короткі інформаційні
повідомлення та рекламні оголошення (набір працівників), що
стосувалися ринку праці.
Найбільше у цих виданнях було оголошень / реклами – 442
записи, що стосуються ринку праці. Статей, що торкалися проблем
ринку праці, було проаналізовано 136, а коротких інформаційних
повідомлень – 60.

НАЗВА
ВИДАННЯ
Високий Замок
Експрес
Шанс
Поступ
Соціальна
політика
Гомін волі
(Стрий)
Молода
Галичина
Народна
справа
(Радехів)
Корреспондент
Дзеркало
тижня
Персонал
Разом

ТИП ПОВІДОМЛЕННЯ
Короткі
Оголошення /
інформаційні Статті
реклама
повідомлення
15
26
109
3
5
112
4
33
64
4
5
72

Разом у
виданні
150
120
101
81

29

33

0

62

1

9

42

52

2

1

25

28

2

10

10

22

0

11

0

11

0

2

8

10

0
60

1
136

0
442

1
638
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Загальна площа всіх повідомлень (коротких інформаційних
повідомлень, статей, оголошень / реклами) 66963,61 см2. В
середньому це становило 104,96 см2 на одне повідомлення. Якщо ж
відняти графічні зображення (фотографії), які містились у
повідомленнях, то загальна площа тексту повідомлень 59953,20 см2,
а середня площа тексту на одне повідомлення 93,97 см2.
За типами повідомлень найбільшу площу займали статті
(38654,66 см2), трохи менше оголошення / реклама (23870,69 см2) і
найменшу – короткі інформаційні повідомлення (4438,26 см2).
Середня кількість знаків у таких повідомленнях – 776,27
знака. Найменшу кількість знаків містили короткі інформаційні
повідомлення в газетах “Народна справа”, “Експрес”, “Молода
Галичина” – 72,0 знаки, а найбільшу кількість знаків містило
коротке інформаційне повідомлення в газеті “Високий Замок” –
3480,0 знаків. Найменші повідомлення були надруковані в газетах
“Народна справа” та “Експрес” площею 2,80 см2, а найбільше в
газеті “Соціальна політика” – 600,00 см2.
Середній розмір статті був 284,23 см2, в тому числі текст у них
в середньому займав 235,69 см2.
Середня кількість знаків у статтях – 3147,34 знака, найменшу
кількість знаків містили статті в газетах “Високий Замок”,
“Експрес”, “Шанс” – 102,0 знаки, а найбільшу кількість знаків
містила стаття в газеті “Соціальна політика” – 49920,0 знаків.
Найменшою була стаття в газеті “Народна справа” площею 8,20 см2,
а найбільша в газеті “Соціальна політика” – 2667,50 см2.
У середньому оголошення / реклама займали 53,88 см2, в тому
числі текст у них в середньому займав 53,73 см2.
Середня кількість знаків у таких оголошеннях / рекламі –
369,40 знака, найменшу кількість знаків містило оголошення /
реклама в газеті “Шанс” – 23,0 знаки, а найбільшу кількість знаків
містило оголошення / реклама в газеті “Високий Замок” – 5332,0
знаки. Найменшим було повідомлення в газеті “Експрес” площею
1,50 см2, а найбільше в газеті “Високий Замок” – 612,50 см2.
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Через те, що суспільно-політичні видання містять небагато
рекламних оголошень, за середніми показниками площі та кількості
знаків такі оголошення значно перевищують середні значення
оголошень спеціалізованих рекламних видань.
Площа тексту
статті / оголошення / реклами, см2

Загальна
площа статті /
оголошення /
реклами, см2

Коротке інформаційне повідомлення
Середнє
69,40
Мінімум
2,80
Максимум
600,00
Сума
4094,51
Статті
Середнє
235,69
Мінімум
8,20
Максимум
2677,50
Сума
32054,45
Оголошення/реклама
Середнє
53,73
Мінімум
1,50
Максимум
612,50
Сума
23804,24

Кількість
знаків у статті
/ оголошенні /
рекламі,
одиниці

75,22
2,80
600,00
4438,26

776,27
72
3480
45800

284,23
8,20
2677,50
38654,66

3147,34
102
49920
428038

53,88
1,50
612,50
23870,69

369,40
23
5332
163643

Найбільші площі під матеріали, що стосуються ринку праці,
було виділено в газетах “Шанс” (16190,43 см2), “Соціальна політика”
(15367,00 см2), “Високий Замок” (9925,89 см2).
6,8% коротких інформаційних повідомлень, 0,9% оголошень /
реклами та 43,4% статей містили фотографії чи інші графічні
зображення.
Всі статті у журналі “Корреспондент” були ілюстровані
фотографіями та іншими графічними зображеннями. У газеті
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“Соціальна політика” було 33,9% статей, коротких інформаційних
повідомлень, що містили фотографії чи інші графічні зображення, у
газеті “Шанс” – 20,8%, у “Дзеркалі тижня” – 10,0%, у “Високому
Замку” – 5,3%, у газеті “Народна справа” – 4,5%, у “Експресі” –
2,5%, у газеті “Гомін волі” – 1,9%. В інших виданнях статті, короткі
інформаційні повідомлення та оголошення / реклама були у
текстовому вигляді без графічних зображень.

ҐЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ
Загалом у зазначених суспільно-політичних виданнях було
зафіксовано 19 повідомлень, що містили ґендерну дискримінацію, 8
випадків стосовно чоловіків та 11 стосовно жінок. З них 18 випадків
такої дискримінації зафіксовано в оголошеннях про вакансії (8
дискримінували чоловіків, а 10 жінок). Причому в одному з них
дискримінація була пов’язана із сімейним станом та віком
(дискримінували неодружених осіб віком до 30 років).

“ЛМКП “Львівтеплоенерго” запрошує на роботу інженерапрограміста віком від 30 років, одруженого (заміжню)”.
Інформація про дискримінацію була зафіксована в одному
короткому інформаційному повідомленні. У ньому головний
держінспектор праці Львівської області повідомляє про численні
звільнення вагітних жінок з роботи, а також про те, що серед тих,
хто у 2003 році звертався для захисту прав до територіальної
державної інспекції праці, 80% – жінки.
За час проведення моніторингу жодне суспільно-політичне
видання не містило статей, які б торкалися проблем ґендерної
дискримінації. На тлі масової дискримінації за ґендером в
оголошеннях про вакансії на ринку праці (описаної у попередніх
розділах) таке “замовчування” питання ґендерної дискримінації у
друкованих виданнях не дає можливості привернути увагу
громадськості до цієї проблеми.
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У статті газети “Поступ” була інформація про випадок
порушення прав працівників з боку працедавців, унаслідок чого
працівники зверталися до державних органів для захисту своїх
прав. Це порушення було пов’язане з невиплатою заробітної
плати. Потерпілі звернулися до суду для захисту своїх прав і
домоглися позитивного для себе вирішення справи.
ВІКОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ
У суспільно-політичних виданнях вікової дискримінації у
коротких інформаційних повідомленнях не було зафіксовано.
Вікова дискримінація у статтях зафіксована у трьох
випадках, з них у двох йшлося про дитячу працю і в одному – про
дискримінацію молодих працівників (до 24 років).
Також моніторингом виявлено 113 оголошень, які містили
вимоги до віку, що становить 25,6% від усіх оголошень у цих
виданнях. Найчастіше (у 4,7% оголошень) такі переваги надавались
особам до 27 років, особам до 30 років – у 2,3% оголошень, особам
від 22 до 32 років – у 2,0% оголошень, особам до 35 років – у 1,8%
оголошень.

Віковий діапазон
до 27 років
до 30 років
від 22 до 32 років
до 35 років

% оголошень
4,7
2,3
2,0
1,8

Як бачимо, спочатку крива розподілу із віком зростає,
досягаючи свого піку в точці 25 років, а після точки 27 років
починає спадати. Таким чином, зауважимо, що у більш ніж 50 %
оголошень шукають працівників віком від 20 до 32 років:
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ВИСНОВОК
Моніторинг друкованих ЗМІ показав поширену практику
ґендерної та вікової дискримінації в оголошеннях про вакансії, як з
боку державних, так і приватних установ. Переважна більшість
оголошень про вакансії в аналізованих виданнях спрямована на
чоловіків, таким чином відображається тенденція до дискримінації
жінок при прийомі працівників (винятком є газета “Фортуна”, де у
більшості випадків дискримінувалися чоловіки). Більшість
оголошень про добре оплачувані та керівні посади спрямовано на
чоловіків, і це не дає можливості жінкам спробувати влаштуватися
на добре оплачувану та престижну роботу, хоча вони мають
відповідну освіту, досвід та навички.
Оголошення про вакансії з вимогами до статі можна знайти в
усіх категоріях робіт, хоча спостерігаємо окремі види робіт, в яких
вимоги до статі є частішими, ніж в інших. Моніторинг показав, що
особливо поширена дискримінація за статтю в оголошеннях на
керівні посади. Чоловіків, як правило, запрошують на посади
керівників усіх рівнів та адмінперсонал, обслуговий персонал та
робітників, кваліфікованих спеціалістів, менеджерів з реклами та
продажу, і тільки серед секретарів, офіс-менеджерів та помічників
більшість вакантних посад розраховані на жінок. Такий розподіл
відображає переконання та існуючі стереотипи, нібито чоловіки та
жінки фізично чи інтелектуально надаються для роботи тільки в
певних галузях або тільки на певних посадах.
Аналіз оголошень показав, що найбільше вакантних посад
пропонується на ринку праці для вікової категорії 23–35 років,
причому, знову-таки, для чоловіків віковий діапазон є ширшим, ніж
для жінок. Кількість вакантних посад після 45–50 років різко падає,
хоча людей саме такого віку найбільше проживає в Україні.
Більшість оголошень, що містять обмеження за віком, на певні
посади, нічим не обґрунтовані, тобто в них не вказані будь-які інші
суттєві вимоги до працівників, через які на них не могли б
працювати люди після 45 років.
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Незначна кількість статей у суспільно-політичних виданнях,
що стосуються ринку праці, не відображає проблеми дискримінації
на ринку праці належним чином. Потребують більшого висвітлення
як приклади випадків потерпання від дискримінації за віком чи
статтю на ринку праці, для привернення уваги громадськості до
таких випадків, так і позитивні ситуації з вирішення таких проблем.
Норма Закону “Про забезпечення рівних прав жінок і
чоловіків та рівних можливостей їх реалізації”, що вступає в дію з 1
січня 2006 року, забороняє роботодавцям: “в оголошеннях (рекламі)
про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам,
за винятком специфічної роботи, яка може виконуватись виключно
особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній
із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу,
відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження
дітей”.
Крім цього, проект Трудового кодексу містить також заборону
“проведення тестування, формулювання питань на співбесідах,
вчинення при цьому інших дій, що є дискримінаційними за будьякою ознакою, визначеною цим Кодексом та іншими законами, або
такими, що зачіпають честь і гідність людини та не стосуються
роботи чи посади”.
Сподіваємося, що механізми практичного застосування цих
норм та притягнення до відповідальності за їх порушення будуть
дієвими і дозволять зменшити рівень дискримінації за статтю та
віком на етапі прийняття на роботу.
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