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Методологія опитування

Обсяг вибірки:  
1027 респондентів  
старше 14 років

Географія:  
вся Україна за винятком АР Крим  
та непідконтрольних територій 
Донецької і Луганської областей

Вибірка  
є репрезентативною 
населенню старше 14 років  
за статтю, віком, розміром населеного 
пункту та областю проживання згідно даних 
Державної служби статистики України щодо 
складу населення України станом на 1 січня 
2019 року

Метод опитування –  
особисте інтерв’ю вдома  
у респондента

Максимальна 
теоретична похибка 
складає 3,2%

Польовий етап 
опитування:
15 січня – 1 лютого 
2021 року
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56% опитаних погоджуються з тим, що є професії, які підходять 
виключно для чоловіків і виключно для жінок, а 30% не 
погоджуються. Чоловіки з цим погоджуються частіше (59%), ніж 
жінки (53%) 

Загалом

Чоловіки

Жінки

Так

Ні

Cкладно сказати

Чи вважаєте ви, що є професії, які підходять виключно для чоловіків і виключно для жінок?

56%

59%

53%

30%

27%

33%

14%

13%

14%
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Молодь рідше погоджується з тим, що є професії, які підходять 
виключно для чоловіків і виключно для жінок, ніж старше покоління

Загалом

14-24

25-39

40-59

60+

Так

Ні

Cкладно сказати

Чи вважаєте ви, що є професії, які підходять виключно для чоловіків і виключно для жінок?

14% 30% 56%

17% 33% 50%

14% 32% 54%

13% 29% 58%

13% 28% 59%
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50% населення віком 14-24 погоджуються з тим, що є професії, які 
підходять виключно для чоловіків і виключно для жінок, а 30% 
не погоджуються. Хлопці з цим погоджуються частіше (52%), ніж 
дівчата (48%)

Загалом

Чоловіки

Жінки

Так

Ні

Cкладно сказати

Чи вважаєте ви, що є професії, які підходять виключно для чоловіків і виключно для жінок? 
(Серед респондентів віком 14-24, n=139)

33% 50%17%

17% 31% 52%

17% 36% 48%
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58% чоловіків віком 18-59 погоджуються з тим, що є професії, які 
підходять виключно для чоловіків і виключно для жінок, а 28% не 
погоджуються

Загалом

Чоловіки

Жінки

Так

Ні

Cкладно сказати

Чи вважаєте ви, що є професії, які підходять виключно для чоловіків і виключно для жінок? 
(Серед респондентів віком 18-59, n=1007)

15% 30% 55%

14% 28% 58%

15% 32% 53%
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73% опитаних вважають, що поділ на «жіночі» та «чоловічі» 
професії пояснюється фізіологічними відмінностями між жінками та 
чоловіками. Водночас 79% зазначили хоча б один гендерний чинник*, 
найчастіше – традиційну суспільну думку та виховання
Як ви вважаєте, з якими чинниками пов’язано те, що в суспільстві є так звані «жіночі»  
і «чоловічі» професії?

З  фізіологічними відмінностями (фізична сила, витривалість тощо)

З традиційною суспільною думкою про те, якими мають бути жінки і чоловіки,  
та їхні обов’язки*

З різним вихованням дівчат і хлопців у родині*

З різними професійними орієнтаціями дівчат і хлопців, які дають вчителі у школі*

З недостатньою представленістю жінок і чоловіків у традиційно усталених для 
певної статі професіях*
Зі стереотипним формуванням такого розподілу в ЗМІ, фільмах, книжках тощо, 
де відтворюється традиційний поділ на «жіночі» та «чоловічі професії»*

Інше

З недостатньою обізнаністю про різноманіття та специфіку професій*

Важко відповісти

Загалом Чоловіки Жінки

73% 72% 73%

38% 39% 37%

29% 27% 31%

25% 26% 24%

23% 22% 25%

23% 22% 24%

20% 18% 21%

1% 1% 1%

0% 0% 1%

*Гендерні чинники
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Молодь рідше пов’язує поділ на «чоловічі» та «жіночі» професії  
з фізіологічними відмінностями між статями, ніж старше покоління

Як ви вважаєте, з якими чинниками пов’язано те, що в суспільстві є так звані «жіночі»  
і «чоловічі» професії?

З  фізіологічними відмінностями (фізична сила, витривалість тощо)

З традиційною суспільною думкою про те, якими мають бути жінки і 
чоловіки, та їхні обов’язки

З різним вихованням дівчат і хлопців у родині

З різними професійними орієнтаціями дівчат і хлопців, які дають вчителі у 
школі
З недостатньою представленістю жінок і чоловіків у традиційно усталених 
для певної статі професіях

Зі стереотипним формуванням такого розподілу в ЗМІ, фільмах, книжках 
тощо, де відтворюється традиційний поділ на «жіночі» та «чоловічі професії»

Інше

З недостатньою обізнаністю про різноманіття та специфіку професій

Важко відповісти

Загалом 14-24 25-39 40-59 60+

73% 69% 71% 73% 77%

38% 38% 37% 40% 36%

29% 35% 28% 29% 28%

25% 28% 24% 25% 23%

23% 26% 23% 25% 20%

23% 28% 24% 24% 18%

20% 29% 21% 18% 15%

1% 0% 1% 1% 1%

0% 1% 0% 0% 1%
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Дівчата 14-24 років рідше пов’язують поділ на «чоловічі» та «жіночі» 
професії з фізіологічними відмінностями між статями, ніж хлопці

Як ви вважаєте, з якими чинниками пов’язано те, що в суспільстві є так звані «жіночі»  
і «чоловічі» професії? (Серед респондентів віком 14-24, n=139)

З фізіологічними відмінностями (фізична сила, витривалість тощо)

З традиційною суспільною думкою проте, якими мають бути жінки і чоловіки,  
та їхні обов’язки

З різним вихованням дівчат і хлопців у родині

З недостатньою обізнаністю про різноманіття та специфіку професій

Зі стереотипним формуванням такого розподілу в ЗМІ, фільмах, книжках, тощо, де 
відтворюється традиційний поділ на «жіночі» та «чоловічі» професії

З різними професійними орієнтаціями дівчас і хлопців, які дають вчителі у школі 

Інше

З недостатньою представленістю жінок і чоловіків у традиційно усталених для певної 
статі професіях

Важко відповісти

Загалом Чоловіки Жінки

69% 75% 62%

38% 40% 36%

35% 32% 38%

29% 27% 32%

28% 22% 35%

28% 23% 33%

26% 21% 32%

0% 0% 0%

1% 2% 0%

«жіночі»  
і «чоловічі»
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Відносна більшість населення вважає, що деякі професії не підходять 
для жінок через те, що вони фізично слабші, ніж чоловіки. Водночас 47% 
висловили хоча б один гендерний стереотип щодо традиційної ролі жінки*: 
найчастіше – що жінці треба більше часу на дім та родину

Чи вважаєте ви, що деякі професії не підходять для жінок?

Так, тому що жінки фізично слабші за чоловіків

Так, тому що жінка повинна мати більше часу на піклування, дім і родину*

Так, тому що чоловіки не такі дисципліновані, як жінки

Так, тому що жінки повинні працювати на високооплачуваній роботі, щоб 
утримувати родину

Так, тому що жінка не може бути хорошим керівником*

Так, тому що жінки менш інтелектуально розвинені, ніж чоловіки*

Так, тому що деякими професіями негідно займатися жінці*

Ні, не вважаю. Жінки і чоловіки можуть однаково виконувати професійні 
обов’язки

Інше

Важко відповісти

Загалом Чоловіки Жінки

56%56%

35% 35% 34%

16% 17% 15%

5% 5% 5%

4% 4% 4%

4% 5% 3%

3% 4% 2%

0% 0% 0%

5% 6% 5%

23% 22% 24%

56%

*Гендерні чинники
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Молодь рідше вважає, що деякі професії не підходять для жінок 
через те, що вони фізично слабші, ніж чоловіки, і що жінки повинні 
мати більше часу на дім і родину, ніж чоловіки

Чи вважаєте ви, що деякі професії не підходять для жінок?
Загалом 14-24 25-39 40-59 60+

56% 50% 50% 57% 64%Так, тому що жінки фізично слабші за чоловіків

Так, тому що жінка повинна мати більше часу на піклування, дім, родину

Так, тому що чоловіки не такі дисципліновані, як жінки

Так, тому що жінки повинні працювати на високооплачуваній роботі, щоб 
утримувати родину

Так, тому що жінка не може бути хорошим керівником

Так, тому що жінки менш інтелектуально розвинені, ніж чоловіки

Так, тому що деякими професіями негідно займатися жінці

Ні, не вважаю. Жінки і чоловіки можуть однаково виконувати професійні 
обов’язки

Інше

Важко відповісти

35% 31% 31% 36% 39%

16% 15% 14% 16% 17%

5% 9% 5% 6% 2%

4% 7% 3% 4% 3%

4% 7% 4% 3% 2%

3% 3% 3% 4% 2%

5% 4% 7% 6% 4%

0% 0% 1% 0% 0%

23% 29% 27% 23% 17%
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Дівчата 14-24 років рідше за хлопців цього віку вважають, що деякі 
професії не підходять для жінок через те, що вони фізично слабші, 
ніж чоловіки, і що жінки повинні мати більше часу на дім і родину, 
ніж чоловіки

Чи вважаєте ви, що деякі професії не підходять для жінок? (Серед респондентів віком 14-24, n=139)

Так, тому що жінки фізично слабші за чоловіків

Так, тому що жінка повинна мати більше часу на піклування, дім, родину

Так, тому що чоловіки не такі дисципліновані, як жінки

Так, тому що жінки повинні працювати на високооплачуваній роботі, щоб 
утримувати родину

Так, тому що жінка не може бути хорошим керівником

Так, тому що жінки менш інтелектуально розвинені, ніж чоловіки

Так, тому що деякими професіями негідно займатися жінці

Ні, не вважаю. Жінки і чоловіки можуть однаково виконувати професійні 
обов’язки

Інше

Важко відповісти

Загалом Чоловіки Жінки

50% 51% 48%

31% 37% 25%

29% 24% 35%

15% 23% 7%

9% 5%

7% 6% 8%

7% 13% 0%

3% 5% 0%

4% 7% 1%

0% 0% 0%

14%
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38% населення (40% чоловіків і 37% жінок) вважають, що чоловіки мають 
працювати на високооплачуваній роботі, щоб утримувати родину – і тому їм 
не підходять низькооплачувані професії. Загалом 48% висловили хоча б один 
гендерний стереотип щодо традиційної ролі чоловіка*

Чи вважаєте ви, що деякі професії не підходять для чоловіків?

Так, тому що чоловіки повинні працювати на високооплачуваній роботі, 
щоб утримувати родину*

Так, тому що деякими професіями негідно займатися чоловіку*

Так, тому що чоловіки не такі дисципліновані, як жінки

Так, тому що чоловік повинен мати більше часу на піклування, дім, 
родину
Так, тому що чоловіки менш інтелектуально розвинені, ніж жінки

Так, тому що чоловік не може бути хорошим керівником

Так, тому що чоловіки не мають певних фізичних якостей, які притаманні 
жінкам

Ні, не вважаю. Чоловіки та жінки можуть однаково виконувати 
професійні обов’язки

Інше

Важко відповісти

Загалом Чоловіки Жінки

38% 40% 37%

20%

12%

13%

6%

4%

3%

2%

1%

30%

23%

15%

12%

7%

4%

2%

3%

0%

28%

18%

9%

15%

5%

4%

4%

2%

2%

32%

*Гендерні чинники
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Молодь рідше вважає, що чоловікам не підходять деякі професії, 
бо вони мають працювати на високооплачуваній роботі, щоб 
утримувати родину 

Чи вважаєте ви, що деякі професії не підходять для чоловіків?
Загалом 14-24 25-39 40-59 60+

38% 33% 35% 38% 44%

20% 18% 21% 20% 21%

12% 10% 12% 11% 14%

6% 10% 5% 5% 6%

4% 5% 2% 3% 7%

3% 3% 2% 4% 3%

2% 3% 3% 2% 2%

13% 11% 13% 16% 11%

1% 1% 1% 0% 2%

30% 38% 32% 31% 23%

Так, тому що чоловіки повинні працювати на високооплачуваній роботі, 
щоб утримувати родину

Так, тому що деякими професіями негідно займатися чоловіку

Так, тому що чоловіки не такі дисципліновані, як жінки

Так, тому що чоловік повинен мати більше часу на піклування, дім, родину

Так, тому що чоловіки менш інтелектуально розвинені, ніж жінки

Так, тому що чоловік не може бути хорошим керівником

Так, тому що чоловіки не мають певних фізичних якостей, які притаманні 
жінкам

Ні, не вважаю. Чоловіки та жінки можуть однаково виконувати професійні 
обов’язки

Інше

Важко відповісти
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Дівчата 14-24 років рідше за хлопців цього віку вважають,  
що чоловікам не підходять деякі професії, бо вони мають працювати 
на високооплачуваній роботі, щоб утримувати родину 

Чи вважаєте ви, що деякі професії не підходять для чоловіків? (Серед респондентів віком 14-24, n=139)

Так, тому що чоловіки повинні працювати на високооплачуваній роботі, 
щоб утримувати родину

Так, тому що деякими професіями негідно займатися чоловіку

Так, тому що чоловіки не такі дисципліновані, як жінки

Так, тому що чоловік повинен мати більше часу на піклування, дім, родину

Так, тому що чоловіки менш інтелектуально розвинені, ніж жінки

Так, тому що чоловік не може бути хорошим керівником

Так, тому що чоловіки не мають певних фізичних якостей, які притаманні 
жінкам

Ні, не вважаю. Чоловіки та жінки можуть однаково виконувати професійні 
обов’язки

Інше

Важко відповісти

Загалом Чоловіки Жінки

33% 39% 26%

18% 23% 13%

10% 13% 8%

11% 12% 10%

10% 12%

5% 5% 5%

3% 2% 5%

3% 3% 4%

1% 3%

38% 31% 46%

7%

0%
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Найбільш «чоловічі» галузі – це авіація та силові структури, найбільш 
«жіночі» – прибирання та виховання дітей

Із наведених нижче професійних напрямків зазначте ті, що підходять для обох статей або є 
скоріше «чоловічими» чи «жіночими»: загалом

Авіація

Бізнес та приватне підприємство

Біотехнології, інженерія, робототехніка

Фінанси, економіка

Освіта та педагогіка

Силові структури та органи порядку

Веб та 3D дизайн

Хірургія

Спорт

Мода та шоу-бізнес

Архітектура і будівництво

Наука

Інформаційні технології, програмування

Маркетинг, медіа, комунікації

Прибирання

Агропромисловість та сільське господарство

Юриспруденція

Культура, мистецтво

Державне управління

Телебачення

Виховання дітей

1%37%
1%38%
1%59%
1%66%
1%67%
1%69%
1%72%
1%76%
1%85%
5%82%
2%86%
1%89%
6%85%
1%93%
6%90%
6%93%
13%85%
32%67%
28%71%
51%48%

62%
61%

40%
32%
31%

30%
27%
23%
14%
13%
12%
9%
8%
6%
4%
2%
1%
1%
1%
1%
1% 51%49%

Напрямок скоріше 
«чоловічий»

Напрямок рівною мірою 
підходить до обох статей

Напрямок скоріше 
«жіночий»
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7% населення знають ініціативи, спрямовані проти професійної 
дискримінації жінок

Які із наведених нижче програм\ініціатив в освіті ви знаєте чи про які із них чули раніше?

Антидискримінаційна експертиза шкільних підручників

Важко відповісти

Не знаю жодної

Знаю інші ініціативи

Дівчата СТЕМ

Skills Lab (Скілз лаб)

Пакт заради молоді

Загалом Чоловіки Жінки

85% 85% 86%

3% 3% 3%

2% 3% 2%

2% 3% 2%

2% 1% 2%

0% 0% 0%

8% 8% 7%
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Серед молоді віком 14-24 років 17% знають ініціативи, спрямовані 
проти професійної дискримінації жінок

Які із наведених нижче програм\ініціатив в освіті ви знаєте чи про які із них чули раніше?

Антидискримінаційна експертиза шкільних підручників

Важко відповісти

Не знаю жодної

Знаю інші ініціативи

Дівчата СТЕМ

Skills Lab (Скілз лаб)

Пакт заради молоді

Загалом 14-24 25-39 40-59 60+

91%86%85%73%85%

1%3%4%5%3%

2%2%2%7%2%

0%2%2%6%2%

1%1%2%6%2%

0%0%0%0%0%

5%9%8%10%8%
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Тільки половина населення керувалась або керується власними 
знаннями та інтересами при виборі професії. Чоловіки частіше 
керувалися рівнем оплати праці, перспективою працевлаштування 
та попитом на професію, ніж жінки

Якими пріоритетами ви керувались\керуватиметесь при виборі майбутньої професії?
Загалом Чоловіки Жінки

48% 48% 48%

35% 38% 32%

28% 27% 28%

25% 27% 23%

21% 25% 18%

15% 14% 17%

12% 10,8% 13%

11% 11% 11%

9% 7% 11%

1% 1% 1%

6% 7% 6%

Власними знаннями, зацікавленостями, хистом до певної справи

Рівнем оплати професії на ринку праці

Власними можливостями вступити в університет чи інший навчальний заклад на цю спеціальність

Перспективою працевлаштування у своєму регіоні або неподалік від місця проживання

Попитом на дану професію на ринку праці загалом (як в Україні, так і закордоном)

Безпечними та комфортними умовами праці

Бажаннями батьків або інших важливих людей

Бажанням принести користь суспільству

Гнучким графіком роботи для балансування «робота-дім»

Інше

Важко сказати
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Молодь частіше керувалась рівнем оплати та можливостями вступу  
в університет при виборі професії, ніж старше покоління

Якими пріоритетами ви керувались\керуватиметесь при виборі майбутньої професії?

Загалом 14-24 25-39 40-59 60+
Власними знаннями, зацікавленостями, хистом до певної справи

Рівнем оплати професії на ринку праці

Власними можливостями вступити в університет чи інший навчальний заклад на цю 
спеціальність

Перспективою працевлаштування у своєму регіоні або неподалік від місця проживання

Попитом на дану професію на ринку праці загалом (як в Україні, так і закордоном)

Безпечними та комфортними умовами праці

Бажаннями батьків або інших важливих людей

Бажанням принести користь суспільству

Гнучким графіком роботи для балансування «робота-дім»

Інше

Важко сказати

48% 50% 47% 49% 48%

35% 44% 38% 34% 28%

28% 35% 32% 25% 23%

25% 27% 27% 26% 20%

21% 22% 20% 24% 20%

15% 17% 17% 14% 14%

12% 13% 12% 11% 13%

11% 12% 10% 9% 14%

9% 8% 8% 11% 8%

1% 0% 0% 1% 1%

6% 4% 4% 8% 8%
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Хлопці 14-24 років частіше, ніж дівчата цього віку, керувались  
або планують керуватись власними знаннями, зацікавленостями, 
хистом до певної справи при виборі майбутньої професії

Якими пріоритетами ви керувались\керуватиметесь при виборі майбутньої професії?
(Серед респондентів віком 14-24, n=139)

Загалом Чоловіки Жінки

50% 57% 43%

44% 43% 46%

35% 31% 39%

27% 32% 22%

22% 24% 19%

17% 11% 23%

13% 12% 14%

12% 10% 15%

8% 6% 9%

1% 1% 0%

4% 5% 3%

Власними знаннями, зацікавленостями, хистом до певної справи

Рівнем оплати професії на ринку праці

Власними можливостями вступити в університет чи інший навчальний заклад 
на цю спеціальність
Перспективою працевлаштування у своєму регіоні або неподалік від місця проживання

Попитом на дану професію на ринку праці загалом (як в Україні, так і закордоном)

Безпечними та комфортними умовами праці

Бажаннями батьків або інших важливих людей

Бажанням принести користь суспільству

Гнучким графіком роботи для балансування «робота-дім»

Інше

Важко сказати
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Чоловіки частіше керуються власним бажанням при виборі професії, 
ніж жінки

Чия думка найбільше вплинула на вибір вашої майбутньої професії?

Керувався/керувалася власним бажанням, виходячи  
із особистих інтересів та вмінь

Радився/радилася із друзями (або обрав/обрала таку  
ж професію, як мої друзі)

Інше

Важко відповісти

Прислухався/прислухалася до думки зірок та блогерів

Радився/радилася із вчителями

Надихаючий приклад людини у цій професії

Радився/радилася із батьками

Загалом Чоловіки Жінки

54% 50%56%

39% 42%36%

12% 11%14%

11% 11%10%

7% 6%7%

2% 2%1%

10% 11%8%

1% 1%1%
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Молодь частіше керується власним бажанням при виборі професії, 
ніж старше покоління

Чия думка найбільше вплинула на вибір вашої майбутньої професії?

Керувався/керувалася власним бажанням, виходячи  
із особистих інтересів та вмінь

Радився/радилася із друзями (або обрав/обрала таку  
ж професію, як мої друзі)

Інше

Важко відповісти

Прислухався/прислухалася до думки зірок та блогерів

Радився/радилася із вчителями

Надихаючий приклад людини у цій професії

Радився/радилася із батьками

Загалом 14-24 25-39 40-59 60+

54% 59% 55% 55% 48%

39% 47% 42% 31% 42%

12% 14% 15% 12% 8%

11% 14% 9% 12% 9%

6% 6% 8% 5% 8%

2% 2% 1% 1% 3%

10% 7% 7% 11% 12%

1% 0% 0% 2% 1%
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Хлопці 14-24 років частіше, ніж дівчата цього віку, керувались 
власним бажанням у виборі майбутньої професії

Чия думка найбільше вплинула на вибір вашої майбутньої професії?
(Серед респондентів віком 14-24, n=139)

Керувався/керувалася власним бажанням, виходячи  
із особистих інтересів та вмінь

Радився/радилася із друзями (або обрав/обрала таку  
ж професію, як мої друзі)

Інше

Важко відповісти

Прислухався/прислухалася до думки зірок та блогерів

Радився/радилася із вчителями

Надихаючий приклад людини у цій професії

Радився/радилася із батьками

Загалом Чоловіки Жінки

59% 63% 53%

47% 47% 48%

14% 12% 17%

14% 12% 16%

6% 6% 6%

2% 1% 2%

7% 5% 9%

0% 0% 0%
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Жінки при виборі професії частіше відчували підтримку батьків  
та інших родичів, ніж чоловіки

Хто підтримує чи підтримував вас у виборі професії та під час навчання?

Батьки чи інші родичі

Важко відповісти

Ніхто не підтримував взагалі та говорив про неправильність вибору

Вчителі чи викладачі

Мої друзі

Ніхто не підтримував, але і не забороняв

Загалом Чоловіки Жінки

59% 55% 63%

25% 27% 23%

20% 21% 18%

9% 8% 10%

7% 8% 6%

4% 4% 4%
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Молодь частіше зазначає підтримку батьків у виборі професії та під 
час навчання, ніж старше покоління

Хто підтримує чи підтримував вас у виборі професії та під час навчання?

Загалом 14-24 25-39 40-59 60+

59% 66% 55% 52%71%

25% 23% 27% 29%17%

20% 20% 16% 14%39%

9% 9% 7% 9%16%

7% 5% 9% 9%3%

4% 3% 5% 4%2%

Батьки чи інші родичі

Важко відповісти

Ніхто не підтримував взагалі та говорив 
про неправильність вибору

Вчителі чи викладачі

Мої друзі

Ніхто не підтримував, але і не забороняв
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Дівчата 14-24 років при виборі професії частіше відчували підтримку 
батьків та інших родичів, ніж хлопці цього віку

Хто підтримує чи підтримував вас у виборі професії та під час навчання?  
(Серед респондентів віком 14-24, n=139)

Батьки чи інші родичі

Важко відповісти

Ніхто не підтримував взагалі та говорив про неправильність вибору

Вчителі чи викладачі

Мої друзі

Ніхто не підтримував, але і не забороняв

Загалом Чоловіки Жінки

71% 65% 76%

39% 43% 34%

17% 18% 16%

16% 13% 19%

4% 4% 3%

2% 3% 2%
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Жінки рідше працюють за спеціальністю, ніж чоловіки

Чи працюєте ви зараз за спеціальністю, яку отримали в навчальному закладі? 
(Серед респондентів віком 18-59, n=710)

Так

Не працюю взагалі

Важко сказати

Ні

Практично так (працюю за схожою 
чи суміжною спеціальністю)

Загалом Чоловіки Жінки

36% 36%36%

17% 12%22%

37% 41%32%

1% 1%2%

9% 10%9%
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Жінки частіше незадоволені своєю професією, ніж чоловіки

Чи задоволені ви зараз своєю професією?  
(Серед респондентів віком 16+ без урахування «важко сказати», оскільки цю відповідь давали переважно пенсіонери та студенти, n=855)

Так, дуже задоволений

Не задоволений

Скоріше не задоволений

Скоріше задоволений

Загалом Чоловіки Жінки

24%25%25%

56%60%58%

12%11%11%

8%4%6%
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10% населення хотіли б здобути іншу професію

Якби у вас була можливість зараз змінити власний фах, яку б професію ви б обрали? 
(Серед респондентів віком 18+, n=1007)

Підприємництво, власний бізнес

Робітничі професії (водій, будівельник, механік, технік тощо)

IT технології

Фінанси та облік

Лікарська справа

Менеджмент та продажі

Юриспруденція

Інше

Важко відповісти

Не змінювали б свій фах

Загалом Чоловіки Жінки

2% 2% 1%

1% 3% 0%

1% 1% 0%

1% 0% 1%

1% 0% 1%

1% 0% 1%

1% 1% 0%

3% 2% 4%

3% 1% 5%

87% 89% 86%
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Найчастіше хотіли б змінити професію українці у віці 25-39 років

Якби у вас була можливість зараз змінити власний фах, яку б професію ви б обрали? 
(Серед респондентів віком 18+, n=1007)

Підприємництво, власний бізнес

Робітничі професії (водій, будівельник, 
механік, технік тощо)

IT технології

Фінанси та облік

Лікарська справа

Менеджмент та продажі

Юриспруденція

Інше

Важко відповісти

Не змінювали б свій фах

Загалом 14-24 25-39 40-59 60+

2% 2% 2% 1% 1%

1% 1% 2% 2% 0%

1% 1% 1% 2% 0%

1% 0% 2% 0% 1%

1% 1% 1% 1% 0%

1% 0% 1% 1% 0%

1% 2% 1% 0% 0%

3% 3% 4% 4% 2%

3% 4% 3% 5% 2%

87% 85% 83% 85% 93%
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21% батьків схиляють дітей до вибору професії, яка «підходить 
хлопцю/дівчині»  

Яка ваша роль у виборі майбутньої професії дитини? Нас цікавить як нинішня роль, так і 
минула, якщо дитина вже обрала професію. Якщо дитина ще замала, уточніть, будь ласка, 
як ви уявляєте свою майбутню роль
(Серед тих, хто має дітей, n=766)

Загалом Чоловіки Жінки

78% 77% 79%

27% 31% 24%

21% 22% 20%

8% 8% 9%

0% 1% 0%

2% 1% 2%

2% 2% 2%

1% 1% 1%

Раджу обирати за інтересами

Пропоную ті професії, де зможу допомогти з працевлаштуванням

Схиляю до вибору професії, яка більше підійде саме хлопцеві\дівчині

Наполягаю на навчанні поруч з домом

Забороняю або відраджую від вибору певної професії або місця 
навчання (зазначте чому)

Інше 

Інше: не втручаюсь у вибір дитини

Важко відповісти \ще не думаю над цим
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Опитування проведено дослідницькою компанією Info Sapiens на замовлення UNFPA Україна в рамках 
проєкту «Трамплін до рівності: Проєкт зі зміни соціальних норм та викорінення гендерних стереотипів задля 
сталого розвитку та добробуту жінок та чоловіків в Україні», що реалізується за фінансової підтримки Швеції. 
Висновки належать авторам і можуть не відповідати офіційній позиції Швеції чи UNFPA.


