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Щепілова О. І., Король М. В. Застосування засобів моделювання для аналізу гендерної нерівності у сфері 
інформаційних технологій в Україні та світі

Сьогодні інформаційно-технологічна галузь є однією з найбільш чоловічих та асиметричних на світовому ринку праці. Доведено 
факт наявності чоловіків на більш престижних і високооплачуваних посадах, у той час як жінки більше представлені в малопри-
буткових секторах економіки (охорона здоров’я, освіта, соціальні послуги тощо). Метою статті є дослідження стану гендерної 
нерівності в ІТ-сфері на ринку праці як України, так і світу за допомогою засобів моделювання. У роботі проаналізовано сучасний 
стан гендерної сегрегації праці у сфері інформаційних технологій у світі та в Україні. Обґрунтовано актуальність дослідження 
процесу для функціонування компаній, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. З використанням статистичних даних 
найбільш технологічних компаній світу (Amazon, Microsoft та ін.) доведено, що середня частка жінок у компаніях складає 30–40% 
від усіх працівників. Гендерна нерівність, як це було доведено, шкодить бізнесу компаній усіх країн світу. Заміна працівників-жінок, 
що звільняються через неможливість побудувати кар’єру, збільшує витрати для бізнесу та уповільнює діяльність окремих про-
ектів та/або компанії в цілому. На теперішній час більшість великих міжнародних компаній свідомо сприймають необхідність 
досягнення гендерної рівноваги серед своїх працівників. Але попри численні заходи, що позитивно впливають на залучення жінок на 
ІТ-ринок, на світовому ринку праці наявні чинники, що посилюють гендерну дискримінацію, на що акцентовано у статті. Побудо-
вано економіко-математичні моделі процесу з використанням множинної регресії з панельними даними. За допомогою відповідних 
критеріїв доведено якість побудованих моделей. Надано економічну інтерпретацію отриманих результатів. Описано перспекти-
ви подальших досліджень у даному напрямі.
Ключові слова: ІТ-галузь, гендерна нерівність, гендерна сегрегація, дискримінація, математичне моделювання, моделі панельних 
даних.
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Shchepilova O. I., Korol M. V. Applying the Data Modeling Tools for the Gender Inequality Analysis in the IT-industry in Ukraine and Worldwide
Nowadays, the information-technology industry is one of the most masculine and asymmetrical in the world labor market. The fact of having 
male workers in more prestigious and highly paid positions is proved, while female workers are more represented in low-profitable sectors of 
the economy (healthcare, education, social services, etc.). The article is aimed at researching the status of gender inequality in the IT sphere 
in the labor market of both Ukraine and the world by means of modeling tools. The publication analyzes the current status of gender segrega-
tion of labor in the sphere of information technology worldwide and in Ukraine. The relevance of the research on the process of functioning of 
companies engaged in foreign economic activity is substantiated. Using statistics of the most technological companies in the world (Amazon, 
Microsoft, etc.) it is proved that the average share of women in the companies comprises 30-40% of all employees. Gender inequality, as it 
has been proven, harms the business of companies around the world. Replacing female employees who resigned from a job because of the 
inability to build a career increases business costs and slows down the activities of individual projects and/or companies in general. At present, 
most large international companies deliberately perceive the need to achieve gender equilibrium among their employees. Despite numerous 
measures that have a positive impact on the involvement of women in the IT market, there are factors in the global labor market that increase 
gender discrimination, as emphasized in the article. Economic-mathematical models of the process are built up using multiple regression with 
panel data. With the help of the appropriate criteria, the quality of the built up models has been proven. Economic interpretation of the results 
is provided. Prospects for further research in this direction are described.
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Одним із чинників, що суттєво впливають 
на нерівномірну організацію ринку пра-
ці України та світу, є гендерна сегрегація, 

яка зосереджує чоловіків і жінок у різних профе-
сійних сферах. Існування гендерної дискримі-
нації сприяє тому, що чоловіки займають більш 
високооплачувані та престижні посади, у той час 
як жінки представлені в малоприбуткових дер-
жавних секторах економіки (охорона здоров’я, 
освіта, соціальні послуги).

Стрімкий науково-технічний прогрес остан-
ніх років породжує величезну потребу у фахівцях 
інформаційно-технологічної галузі, яка вважа-
ється однією з найбільш перспективних і високо-
оплачуваних по всьому світу. Працевлаштування 
в ІТ-сфері відкриває широкі можливості віддале-
но виконувати завдання, у будь-якому місці, де є 
доступ до мережі Інтернет, самостійно організо-
вувати свій робочий процес, усього за декілька 
років зробити кар’єру та багато іншого. Подібні 
умови праці є досить прийнятними для жінок, 
беручи до уваги можливість вдало поєднувати 
робочі та сімейні обов’язки, бути фінансово не-
залежними, а також не залишати роботу на час 
декретної відпустки. Але в дійсності інформа-
ційно-технологічна галузь є однією з найбільш 
чоловічих та асиметричних на ринку праці з точ-
ки зори гендерної рівності.

Метою роботи є дослідження стану гендер-
ної нерівності в ІТ-сфері як ринку праці України 
та світу за допомогою засобів моделювання.

О. П. Шестаковський серед причин неба-
жання наймати на роботу жінок репродуктив-
ного віку називає ризик можливого перериван-
ня робочого процесу декретною відпусткою та 
ризик накладання державою обмежень щодо 
залучення жінок з дітьми до певних видів робіт. 
Науковець впевнений, що відповідно до цьо-
го жінки молодого віку є вразливими на ринку 

праці та часто вимушені погоджуватися на менш 
високооплачувані посади та гірші кар’єрні мож-
ливості [3].

І. В. Єфанова та Т. О. Марценюк у своєму до-
сліджені підтвердили наявність горизонтальної 
та вертикальної гендерної сегрегації, гендерних 
патернів поведінки та позиції IT-галузі в Україні, 
превалювання чоловіків у сфері інформаційних 
технологій. З’ясувалося, що чоловіки займають 
більш престижні посади, які передбачають вищу 
заробітну плату, більшу технічну компетенцію та 
виконання більш складних завдань. Натомість 
жінки більшою мірою виконують обов’язки, що 
пов’язані з комунікаціями та людськими ресур-
сами. Крім цього, виявлено певний розрив у за-
робітних платах та очікуваннях чоловіків і жінок. 
Автори пояснюють це необхідністю особистої 
мотивації до кар’єрного зростання (за свідчен-
нями респондентів-жінок), наявністю гендерної 
сегрегації цієї сфери, а також стереотипами по-
ведінки, через що жінки зазначають значно ниж-
чу заробітну плату у своїх резюме [1].

На сьогодні більша частина великих між-
народних компаній свідомо сприймають 
необхідність досягнення гендерної рів-

новаги серед своїх працівників (організовуються 
тренінги з лідерства та проводяться заходи для 
залучення жінок в ІТ-індустрію, формуються 
гранти для жінок на опанування технічних спе-
ціальностей), серед виконавчих директорів ІТ-
бізнесу зустрічаються також і жінки.

Але попри вищезгадані заходи, що пози-
тивно впливають на залучення жінок у ІТ-ринок, 
існує багато чинників, які провокують гендерну 
сегрегацію в ІТ, а саме:
 соціальне конструювання IT-сфери як до-

мінантно чоловічої;
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 організаційні чинники: компанії вису-
вають гендеровані вимоги до можливих 
кандидатів і створюють внутрішній клі-
мат, у якому складно знаходитися жінкам;

 наявність вертикальної гендерної сегре-
гації (ефекту «скляної стелі»), що зосе-
реджує жінок на позиціях середнього рів-
ня та не дозволяє їм просуватися вище по 
кар’єрних щаблинах;

 нерівномірна винагорода за виконання 
однакових обов’язків;

 відсутність рольових моделей і культу-
ри професійного розподілу в технічних 
освітніх програмах;

 психологічний дискомфорт, пов’язаний 
з частою появою сексуального контенту 
(толерування жінкою сексизму);

 конфлікт сім’я – робота, соціальні очіку-
вання;

 чинники персонального рівня (особли-
вості індивідуальних преференцій чолові-
ків та жінок).

У дослідженні Британської ради міжнарод-
ної організації Великобританії з питань 
культурних відносин та освітніх можли-

востей «Стан та просування рівних можливос-
тей для жінок та чоловіків у культурних та креа-
тивних індустріях в Азербайджані, Вірменії, Гру-
зії та Україні» від 2018 р. [2] наведено дані щодо 
гендерного представництва в різних підгалузях.

«Зазвичай в основних командах розроб-
ників програмного забезпечення більше чоло-
віків, а в клієнтській підтримці – жінок. Жінки 
обирають роботу, де є важливими комунікативні 
навички. Опитувані розповідали, що серед пра-
цівників із забезпечення якості (тестерів) біль-
ше жінок. Зважаючи на розрив у зарплатнях між 
розробниками програмного забезпечення та до-
поміжним персоналом (включно з QA), жінки та 
чоловіки в українській ІТ-індустрії мають дуже 
різні заробітки», – йдеться про стан гендерного 
представництва в IT-галузі України [2].

«В Азербайджані ця галузь має найшвид-
ше зростання, і в ній домінують чоловіки. На-
віть аналізуючи загальні списки студентів на 
ІТ-спеціальностях, легко побачити чітке перева-
жання чоловіків» [2]. 

«У Вірменії жінок в ІТ сприймають серйоз-
но, бо вважається, що якщо вони вже пройшли 
цей шлях в індустрії, де домінують чоловіки, то 
вони достатньо розумні. Наші опитувані знали 

лише декількох жінок-тімлідів (керівниць про-
єктних команд) або тих, хто посідає вищі керівні 
посади в ІТ. ІТ сприймається як справжня та до-
бре оплачувана робота» [2].

«Наші опитувані не змогли назвати жод-
ної жінки на високій посаді в грузинських ІТ-
компаніях. Більшість персоналу на відповідаль-
них посадах – чоловіки, у той час як жінки ро-
блять для них аналіз і приймають рішення на се-
редньому рівні. Відсутність жінок-програмісток 
є результатом стереотипів, що не дають жінкам 
навіть замислитися про роботу в галузі» [2].

Отже, аналізуючи результати представле-
ного дослідження, можна зробити ви-
сновок, що у країнах пострадянського 

простору у сфері IT спостерігається загально-
світова тенденція превалювання чоловіків над 
жінками.

Хоча сфера високих технологій може пи-
шатися тим, що має вагомий вплив на світовий 
ринок праці, сама ж технологічна галузь, як ми 
вже згадували раніше, ще далека від досягнення 
гендерної рівності між IT-робітниками.

За останні десятиліття в Америці відсоток 
жінок серед усіх робітників зріс до 46,8%, проте 
частка жінок в IT-галузі все ще залишається най-
нижчою серед інших наявних у країні сфер ді-
яльності. За даними найбільших американських 
технологічних компаній (група GAFAM) пра-
цівники-жінки складають від 28% (Microsoft) до 
42% (Amazon) від загальної кількості працюючих 
у компанії. Серед технічних спеціалістів жінки 
складають менше четвертої частини (рис. 1).

Згідно з останніми доступними даними 
жінки в американських компаніях займають 
26,5% керівних посад на всіх рівнях ієрархії. На-
віть 5% усіх компаній Fortune 500 (щорічний спи-
сок журналу Fortune п’ятиста найбільших амери-
канських корпорацій, впорядкованих за валовим 
доходом) не мають жінок на керівних посадах. 
Станом на 2017 р. 32 жінки займали керівні поса-
ди у 500 компаніях Fortune. У травні 2018 р. лише 
24 жінки залишили за собою місце лідера [16]. 
Частка жінок у радах директорів найбільших пу-
блічних українських компаній за 2019 р. складає 
10,6% [6]. 

У останньому звіті Всесвітнього економіч-
ного форуму за 2019 р. йдеться про неможли-
вість подолати розрив у гендерній рівності що-
найменше ще 100 років [7]. Так, Україна опини-
лася на 59 місці зі 153 країн світу в рейтингу за 
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Рис. 1. Частка працівників-жінок у найбільших американських технологічних компаніях, %
Джерело: складено на основі [5].

рівнем гендерного розриву. У нашій країні дуже 
низьке представництво жінок у політиці й у сфе-
рі керівництва та прийняття рішень.

Ісландія, Норвегія та Фінляндія – країни, 
що, за підрахунками Всесвітнього економічно-
го форуму, найбільше наблизилися до повного 
«гендерного паритету», тоді як Пакистан, Ірак та 
Ємен вважаються найбільш віддаленими (рис. 2).

Відсутність різноманітності в американ-
ському технологічному секторі – явище не 
нове. Технологічні компанії всіх розмірів 

визнають, що їхня робоча сила продовжує прибу-
вати в основному з невеликого сегмента талантів –  
переважно білих та азійських чоловіків з еліт-
них навчальних закладів. Щоб зрозуміти масш-
табність проблеми, слід врахувати той факт, що 

серед усіх студентів лише 23% жінок складають 
іспити з інформатики в середній школі, 19% здо-
бувають ступінь бакалавра з комп’ютерних та 
інформаційних наук і 26% пов’язують свою про-
фесійну діяльність з обчислювальною технікою.

Ситуація гірша для жінок з кольором шкіри, 
відмінним від білого: незважаючи на приблизно 
16% загальної сукупності, такі жінки займають 
лише близько 4% технічних позицій у технічних 
компаніях і майже повністю відсутні на рівні ви-
щого керівництва, з нульовим показником чор-
ношкірих або латиноамериканок, керівників тех-
нічних компаній Fortune 500.

Отже, аналізуючи сучасні тенденції гендер-
ної нерівності на ринку праці, можна дійти ви-
сновку, що вона є одним із найсуттєвіших чин-
ників, що шкодить бізнесу компаній усіх країн 
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Рис. 2. Рейтинг країн за рівнем гендерного розриву
Джерело: складено на основі [7].
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світу. Зокрема, жінкам у технологічних компа-
ніях важче будувати свою кар’єру. Саме через 
брак кар’єрних можливостей вони можуть зали-
шити своє місце роботи. Заміна цих працівників 
збільшує витрати для бізнесу, оскільки компанії 
змушені залучати інформаційні технології для 
пошуку нових спеціалістів, що, своєю чергою, 
потребує часу та уповільнює діяльність окремих 
проєктів, у які була залучена колишня співробіт-
ниця, та/або компанії в цілому. Тому існує необ-
хідність дослідити процес гендерної нерівності 
для функціонування організацій, що здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність, за допомогою 
засобів моделювання.

Побудуємо економіко-математичну мо-
дель процесу з використанням множин-
ної регресії з панельними даними за до-

помогою статистичного пакета EViews [4].
Основними джерелами релевантної ста-

тистичної інформації щодо обраного процесу 
виступили офіційний сайт Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку (Organisation 
for Economic Co-operation and Development) [6] та 
офіційні публічні звіти Всесвітнього економіч-
ного форуму (World Economic Forum) за 2011– 
2018 рр. [8–15].

Статистичні дані було обрано за 8 років 
(2011–2018 рр.) за 37 країнами світу, де залеж-
ною змінною (y) виступає частка зайнятих жінок, 
що є керівниками, % (MAN(w)). Незалежними 
змінними виступають показники:

x1 – зайнятість, % жінок від усіх зайнятих, 
EMP(w);

x2 – рівень безробіття (чоловіки, %), 
UNM(m);

x3 – частка зайнятих чоловіків, що є керів-
никами, %, MAN(m);

x4 – середня тривалість безробіття (чолові-
ки, місяців), D.UNM(m);

x5 – середня кількість годин на тиждень, 
відпрацьованих жінками на основній роботі (ч), 
H(w); 

x6 – середня кількість годин на тиждень, 
відпрацьованих чоловіками на основній роботі 
(ч), H(m);

x7 – відсоток жінок, які зазнали фізичного 
та/або сексуального насильства з боку інтимно-
го партнера в певний час свого життя (%), VLN;

x8 – співвідношення середнього часу жінки 
та чоловіка, витраченого на неоплачувану хатню 
роботу, догляд і волонтерську роботу протягом 
доби, HR;

x9 – частка самозайнятих жінок, що є робо-
тодавцями (%), SLF.EMP(w).

Побудована модель панельних даних з фік-
сованими ефектами дає нам змогу зробити ви-
сновок, що для залежної змінної MAN(w) (частка 
зайнятих жінок, що є керівниками, %) у моделі з 
фіксованими ефектами значущими факторами є: 
x2 (рівень безробіття (чоловіки, %)), x3 (частка за-
йнятих чоловіків, що є керівниками), x9 (частка 
самозайнятих жінок, що є роботодавцями), адже 
значення їх ймовірностей (probability value) мен-
ше за 0,05.

Модель з випадковими ефектами свідчить 
про наявність п’яти значущих факторів моделі: 
x2, x3, x4, x8, x9.

Проведемо тест Хаусмана (Hausman Test), 
який допоможе виявити, яку з двох моделей слід 
використовувати. Нульова гіпотеза: модель з 
випадковими ефектами є оптимальною. Аль-
тернативна гіпотеза: модель панельних даних 
з фіксованими ефектами є оптимальною. 

Отже, оскільки wфакт > x2
крит (α, m), 23,27 > 9  

(0,05,10) та PV моделі з випадковими ефектами 
становить 0,0056, що менше за 5%, нульова гіпо-
теза про оптимальність моделі з випадковими 
ефектами відхиляється.

Отримані результати свідчать про опти-
мальність моделі з фіксованими ефектами.

Аналізуючи коефіцієнти детермінації отри-
маних моделей, можна зробити висновок, що  
R2 = 0,98 моделі панельних даних з фіксованими 
ефектами є значущим за критерієм Фішера, що 
свідчить про доцільність використання даної 
моделі.

Дамо економічну інтерпретацію отриманих 
результатів за моделлю з фіксованими ефектами. 
Модель з фіксованими ефектами має вигляд: 

y = 1,13 – 0,049x2 + 0,427x3 + 0,357x9.

Отже, як не дивно, зі збільшенням без-
робіття серед чоловіків на 1% частка за-
йнятих жінок, що є керівниками, перед-

бачувано зменшується в середньому на 0,049% за 
умови незмінності інших незалежних змінних, і 
навпаки, зі збільшенням частки зайнятих чоло-
віків, що є керівниками, на 1%, частка зайнятих 
жінок, що є керівниками, також збільшується на 
0,427%. Це пояснюється тим, що науково доведе-
но, що в збалансованій за статтю команді легше 
та більш продуктивно працювати, а оскільки ста-
тистичні дані було взято з найбільших компаній 
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усього світу, не дивно, що вони використовують 
найкращі практики для підвищення своєї резуль-
тативності.

Зі збільшенням частки самозайнятих жінок, 
що є роботодавцями, частка зайнятих жінок, що 
є керівниками, безумовно, збільшується. У наяв-
ній моделі цей показник зі збільшенням на 1%, 
збільшує результативну ознаку на 0,357% за умо-
ви незмінності інших незалежних змінних.

ВИСНОВКИ
Отже, проблемою світового, зокрема укра-

їнського ринку праці, є гендерна асиметричність: 
зосередження жінок у малоприбуткових секторах 
економіки та обмеження їхньої висхідної профе-
сійної мобільності. Гендерна нерівність, як це було 
доведено, шкодить бізнесу компаній усіх країн 
світу. Заміна працівників-жінок, що звільняють-
ся через неможливість побудувати кар’єру, збіль-
шує витрати для бізнесу та уповільнює діяльність 
окремих проєктів та/або компанії в цілому.

Тому існує необхідність продовжувати до-
слідження процесу гендерної нерівності для 
функціонування організацій, що здійснюють зо-
внішньоекономічну діяльність, оскільки подо-
лання гендерної нерівності на ринку праці:
 забезпечить вищу ефективність ринків 

праці; 
 збільшить кількість зайнятих жінок, що 

сприятиме підвищенню конкуренції; 
 зумовить зростання основи для оподат-

кування прибутковим податком;
 сприятиме збільшенню показників наро-

джуваності.                  
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