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РЕФЕРАТ 

 

Звіт з НДР 156 стор.; 2 рис.;13 табл.; 55 джерел, 5 додатків. 

Об’єкт дослідження – соціально-економічні ризики та небезпеки у трудовій 

сфері в умовах пандемії COVID-19. 

Предмет дослідження – процеси інформаційного та організаційно-

управлінського забезпечення подолання ризиків у сфері праці за умов коронокризи.  

Мета дослідження – подолання негативних наслідків впливу пандемії  

COVID-19 на сферу праці та зайнятості України. 

Методи дослідження – загально-наукові: діалектичний, абстрактно-логічний, 

методи системного та комплексного аналізу; спеціальні: економіко-статистичні та 

експертно-аналітичні. 

Основними результатами дослідження є: аналіз наслідків пандемії COVID-19 

для ринку праці України та ЄС, стратегії адаптації кращого міжнародного досвіду 

протипандемійної політики до умов України; розробка та апробація методики оцінки 

соціально-економічних ризиків та небезпек на ринку праці; стратегічні напрями та 

антикризові заходи з мінімізації ризиків та небезпек у сфері праці та зайнятості в 

умовах пандемії COVID-19. 

Наукова новизна дослідження полягає у: розробці та апробації методики 

оцінки ризиків та небезпек внаслідок пандемії у трудовій сфері на засадах 

Європейської системи соціальних показників; можливостях розробки сценарних 

підходів при зміні карантинних обмежень; в обґрунтуванні пріоритетів розвитку 

соціально-відповідального партнерства, адаптованої до рекомендацій МОП та 

протипандемійної політики України; розробці стратегічних напрямів та 

антикризових заходів з подолання коронокризи та її наслідків.  

Практичне значення та сфера застосування наукових результатів полягає у 

можливостях використання в практиці управління науково-методичних положень з 

оцінки ризиків та небезпек у сфері праці, обумовлених пандемією COVID-19; у 

співставленні оцінок для порівняння стану в Україні та з іншими країнами світу, а 

також у підвищенні ефективності державної політики з подолання коронокризи при 

реалізації стратегічних напрямів та адресних антикризових заходів. Сфера 

застосування наукових результатів є можливою при внесенні змін та доповнень в 

правові документи стратегічної спрямованості у соціально-економічній, трудовій, 

соціальній та цифровій сферах.  

Ключові слова: соціально-економічні ризики, пандемія COVID-19, сфера праці 

та зайнятості, стратегічні напрями, антикризові заходи, державне управління.  
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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ 

 

ВЕД – види економічної діяльності 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я  

ВПО – внутрішньо переміщені особи  

ДСЗУ – Державна служба зайнятості України  

ДССУ –- Державна служба статистики України 

ЄС – Європейський Союз  

ЄССП – Європейська система соціальних показників  

ЖКП – житлово-комунальні послуги  

ІВБГ – індекс зміни виробництва базових галузей 

ІЕН – індикатор економічних настроїв  

IT – інформаційні технології  

ІКТ – інформаційно-комунікативні технології  

КТС(к) – колективні трудові спори (конфлікти)  

МКП – Міжнародна конфедерація профспілок  

МОП – Міжнародна організація праці  

МОР – Міжнародна організація роботодавців  

МпВ – меморандум про взаємопорозуміння  

МСБ – малий та середній бізнес  

МСП – мале та середнє підприємництво  

МФД – макрофінансова допомога  

НДР – науково-дослідна робота  

НСПП – Національна служба посередництва і примирення України  

НТСЕР – Національна тристороння соціально-економічна рада України 

ОГС, НДО – інститути громадянського суспільства  

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку  

ООН – Організація об’єднаних націй  

СВП – соціально-відповідальне партнерство  

СТВ – соціально-трудові відносини  

ЦЕС – центр економічних стратегій   



7 

 

ВСТУП 

Пандемія коронавірусу COVID-19, яка протягом кількох місяців поширилася 

майже на усі континенти і охопила 80% країн світу – це перевірка людства на 

здатність протидіяти загальноцивілізаційним загрозам, мобілізуватися для 

вирішення нагальних проблем і активно цілеспрямовано діяти. Тому активне й 

оперативне реагування кожної країни на ці виклики й загрози, розбудова 

колективної системи безпеки стають запорукою безпеки життя і здоров’я населення 

кожної держави, людства в цілому. Особливостями негативних наслідків пандемії 

COVID-19 є одночасний вплив та сполучення глобальних і національних ризиків та 

небезпек, різке загострення ситуації на світовому і національному ринках праці та 

зайнятості. 

В Україні пандемія COVID-19 та карантинні обмеження значно посилили 

економічну кризу, наслідки якої зразу відбилися на сфері праці та зайнятості. Різко 

знизилась економічна активність населення, припинилася й загальмувалася 

діяльність значної кількості секторів економіки, зросло безробіття, поширилася 

бідність, погіршились умови для повноцінної, якісної освіти. Суттєво зросло 

навантаження на медичні заклади, державні соціальні служби, правоохоронні органи 

тощо. Соціально-психологічний стан населення погіршився через посилення загроз 

втрати життя та здоров’я, обмежень свободи переміщення, умов життєдіяльності та 

життєзабезпечення тощо. Одночасно поглибилися внутрішні негативні явища через 

поширення часткової, неформальної та тіньової зайнятості, падіння продуктивності 

та ефективності зайнятості, зростання незахищеності оплати праці, втрат джерел 

життєзабезпечення, зниження рівня використання трудового потенціалу. 

Такий стан соціально-економічних ризиків та небезпек у сфері праці та 

зайнятості в умовах пандемії COVID-19 обумовив необхідність розробки ефективної 

державної протипандемійної політики з використанням кращого світового досвіду. 

Перш за все це – рекомендації міжнародних організацій – Організації об’єднаних 

націй (ООН) та Міжнародної організації праці (МОП), а також позитивний досвід 
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країн Європейського Союзу (ЄС), які є запорукою інтеграції національної 

протипандемійної політики в міжнародну. Такий підхід потребує розробки науково-

методичної оцінки ризиків та небезпек в сфері праці у зв’язку з коронокризою, яка 

повинна сполучатись з аналізом протидії негативному впливу пандемії на сферу 

зайнятості та здійсненню порівняльної оцінки реагування на ризики та загрози 

пандемії COVID-19 в Україні з країнами ЄС. Більш змістовно та розширено 

розкриваються рекомендації МОП через залучення ресурсів цифровізації. Такий 

підхід дозволив обґрунтувати доцільність переходу на платформу соціально 

відповідального партнерства (СВП) суб’єктів соціально-трудових відносин (СТВ) з 

обґрунтуванням та визначенням пріоритетних напрямів розбудови такої платформи 

(СВП) в Україні.  

Суттєвими є зміни в економічній та трудовій сферах. Внаслідок економічної 

рецесії та пандемії COVID-19 реальні негативні тенденції економічного спаду в світі 

виявилися гіршими, ніж за попередніми оцінками. Шоковий вплив пандемії з 

одночасним поширенням міжнародної економічної кризи створює для національної 

економіки негативний синергетичний ефект, що супроводжується суттєвим падінням 

реального ВВП (-12,6% за перше півріччя 2020 р.), поглибленням соціально-

економічної кризи та має серйозні наслідки на ринку праці. 

Основні негативні тенденції в системі соціально-трудових відносин та на 

ринку праці в цілому відповідають світовим та європейським трендам, але за 

об’єктивних причин мають більш інтенсивний рівень прояву та негативні наслідки 

такого прояву. 

На сьогодні в Україні цілісна оцінка впливу пандемії COVID-19 на трудову 

сферу є вкрай складною. Методологія збору даних Державною службою статистики 

та Державною службою зайнятості не забезпечує можливості одержати повну 

оперативну інформацію. За цих умов для експрес-оцінки та аналізу ситуації 

необхідно додатково використовувати інформацію державних і недержавних 
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онлайн-ресурсів, соціологічних опитувань, експертних оцінок та інших джерел. 

Очікувані зміни на ринку праці в Україні на кінець 2020 року є невтішними.  

Одночасно прогнози Світового банку, МВФ, а також прогноз Уряду України, 

консенсус–прогноз та усереднений прогноз від Мінекономіки визначають позитивні 

очікування як макроекономічних, так і соціальних показників у 2021 році, але вони 

побудовані при відсутності достовірної інформації та з використанням методів, які 

характеризуються високим рівнем суб’єктивності чи застосуванням даних, що не 

передбачені чинними розрахунковими моделями.  

Попри підвищеної уваги до проблем ринку праці як на національному, так і 

глобальному рівнях потребують аспекти оцінки соціально-економічних ризиків і 

небезпек в умовах впливу пандемії COVID-19, зокрема, науково-методичного 

забезпечення. Такий стан обумовлює розробку методики оцінки соціально-

економічних ризиків і небезпек в сфері праці та зайнятості в умовах впливу пандемії 

COVID-19 та її апробацію.  

За результатами проведеної науково дослідної роботи (НДР), розроблена 

методика оцінки соціально-економічних ризиків у сфері праці під впливом пандемії 

COVID-19, яка базується на основних принципах розробки Європейської системи 

соціальних показників (ЄССП) і може бути використана як практичний 

інструментарій безперервного спостереження та аналізу змін в трудовій сфері, 

співставлення та порівняння рівня відповідних ризиків на національному ринку 

праці та в Європейському Союзу або в цілому в світі. Алгоритм методики дозволяє 

оцінити не тільки рівень конкретного ризику, а його зміни за період дослідження та 

здійснити порівняння з окремими країнами ЄС, а також в цілому по країнам світу. 

Внутрішня структура субіндексів ризиків трудової сфери надає можливість 

здійснити ранжування основних чинників їх зміни, що обумовлює науково-

методичне обґрунтування розробки стратегій, програм, механізмів та управлінських 

рішень з попередження ризиків і мінімізації негативних наслідків їх прояву. 
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Унікальність запропонованого науково-методичного забезпечення оцінки 

соціально-економічних ризиків і небезпек в умовах впливу пандемії COVID-19 з 

використанням кількісних методів оцінки соціальних ризиків в трудовій сфері 

визначається його відповідністю до основних принципів побудови Європейської 

системи соціальних показників, можливостями розробки сценарних підходів за 

умови зміни карантинних обмежень, аналізом змін в трудовій сфері України при 

співставленні та порівнянні рівня соціально-економічних ризиків на національному 

ринку праці з показниками країн Європейського Союзу й інших країн світу. А 

головне на підставі об’єктивної оцінки достовірної інформації приймати та 

реалізовувати в стратегіях, програмах, планах заходів управлінські рішення, 

спрямовані на подолання економічної кризи та соціально-економічних втрат, 

пов’язаних з пандемією COVID-19. 

Будь-які ефективні науково-обґрунтовані рішення можуть залишатися 

нереалізованими через незастосування механізмів їх запровадження. Саме 

платформа соціально-відповідального партнерства суб’єктів соціально-трудових 

відносин, стає інновацією у протидії ризикам і загрозам пандемії у сфері праці та 

зайнятості.  

При формуванні перспективних напрямів мобілізації ресурсів для протидії 

наслідкам пандемії необхідно акцентувати увагу на залученні ресурсів цифровізації, 

інформаційно-комунікативних технологіях (ІКТ) для забезпечення ефективності 

всієї системи заходів, спрямованих на подолання негативних наслідків пандемії, а 

також зміцненню і удосконаленню системи соціального діалогу в системі соціально-

трудових відносин (СТВ) через розбудову платформи соціально-відповідального 

партнерства (СВП).  

Запропоновано платформу соціально-відповідального партнерства, яка може 

стати інноваційним підґрунтям виведення системи соціального діалогу на якісно 

новий рівень, адекватний гостроті та значущості викликів, що постали перед 

Україною внаслідок коронакризи. 



11 

 

Ці можливості підтверджуються розвитком платформної зайнятості в Україні. 

Так, за даними досліджень, цифрова робота доступна в Україні через більш ніж 40 

різних платформ. Очікується, що їх кількість і надалі зростатиме. При цьому в 

Україні загальноприйнятим є визначення “платформної економіки” як економічної 

діяльності, заснованої на платформах, під якими розуміються он-лайн системи, які 

надають комплексні типові рішення для взаємодії між користувачами, включаючи 

комерційні транзакції. Зростає кількість працівників які регулярно знаходять роботу 

через соціальні мережі. Державною службою зайнятості України створено 

Платформу з профорієнтації та розвитку кар'єри (її мета - надання безкоштовних 

послуг з профорієнтації у дистанційному режимі (он-лайн форматі). 

Провідну роль у подоланні загроз та небезпек, пов’язаних з коронокризою, 

відіграє держава. Вона несе відповідальність за вибір управлінських рішень, які 

дають ефект від їх реалізації для життя та здоров’я населення та будуть сприяти 

м’якому виходу з економічних та пандемічних загроз. Державна антикризова 

політика в умовах пандемії COVID-19 має бути сприйнятою суспільством, 

узгодженою з основними суб’єктами управління та господарювання та 

забезпечувати консолідацію дій при її запровадженні. Формування цілісного бачення 

ситуації із COVID-19 не повинна обмежуватись виключно сферою праці та 

зайнятості, а формувати бачення всієї системи в більш широкому, стратегічному 

контексті щодо питань забезпечення національної безпеки України. Це дозволить 

суб'єктам взаємодії більш чітко розуміти свою роль в реалізації державної 

протипандемійної політики, мати зону власної відповідальності, вибудовувати 

ефективні моделі узгодженої взаємодії з іншими суб'єктами, враховувати вплив своєї 

діяльності на суміжні сфери. За результатами науково-дослідної роботи проведена 

оцінка можливостей захисту національних інтересів України, забезпечення 

соціальної та економічної безпеки при формуванні та реалізації державної політики, 

спрямованої на подолання пандемії COVID-19. Виявлено недоліки правового та 

організаційно-управлінського забезпечення формування та реалізації держаної 

політики національної безпеки.  
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За результатами дослідження визначено стратегічні напрями та антикризові 

заходи щодо мінімізації, попередження та подолання соціально-економічних ризиків 

та небезпек у сфері праці та зайнятості України в умовах пандемії COVID-19. Він 

містить цілісний комплекс ключових засад формування державної протипандемійної 

політики, які спрямовані на системне подолання негативних наслідків впливу 

пандемії COVID-19 у трудовій сфері України. Унікальність системи запропонованих 

стратегічних напрямів та заходів щодо їх реалізації полягає у їх універсальному 

характері й можливостях застосування не тільки в соціальній, трудовій сферах, а й у 

стратегіях національної та економічної безпеки; цифрового та економічного 

розвитку, адресному соціальному захисті внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в 

умовах пандемії, а також у стратегіях і програмах охорони здоров’я взагалі та у 

період коронакризи зокрема. 

Високою практичною значущістю відрізняється матеріал звіту, представлений 

адресними рекомендаціями органам виконавчої та законодавчої влади, сторонам 

соціального діалогу сфери праці, як ключовим суб’єктам формування та реалізації 

державної політики, щодо мінімізації соціально-економічних ризиків та небезпек у 

сфері праці та зайнятості в Україні в умовах пандемії COVID-19.  

Таке викладення та подання матеріалу дозволить суб'єктам державного 

управління більш змістовно визначити пріоритетні напрями діяльності та необхідні 

практичні заходи при одночасному розумінні всієї сукупності концептуальних, 

стратегічних та програмних напрямів, реалізація яких потребує формування 

(становлення) державної політики мінімізації соціально-економічних ризиків та 

небезпек у сфері праці та зайнятості в Україні в умовах пандемії COVID-19.  

Отже, результати проведеного дослідження підтверджують, що поставлена 

мета за грантовим проєктом, спрямованого на вироблення ефективних 

управлінських рішень для подолання соціально-економічних ризиків та небезпек у 

сфері праці та зайнятості України в умовах впливу пандемії COVID-19 досягнута. Це 

наглядно представлено на запропонованій авторами моделі виконання дослідження 

(Рис. 1.). 
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Рисунок 1 – Модель проведення НДР за грантовим проєктом 2020.01/0253 та 

послідовність досягнення мети проєкту  

Стратегічні напрями в сфері праці та зайнятості 

України з протидії пандемії COVID-19 

 Збереження трудового потенціалу країни як чинника 
національного багатства та економічного зростання 

 Дотримання балансу соціальної та економічної безпеки в 
надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з реалізацією 
пріоритетного інтересу – збереження здоров’я та життя 
населення України  

 Створення умов для укріплення стану здоровя людини та 
системи його охорони в умовах пандемії COVID-19 

 Забезпечення регулювання міграційних процесів під час 
пандемії COVID-19 

 Розвиток соціального діалогу, укріплення національної 
єдності щодо подолання ризиків та небезпек у сфері праці та 
зайнятості в умовах пандемії COVID-19 

 Захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в 

умовах пандемії COVID-19 

 Використання переваг цифрового розвитку для 
пом’якшення ризиків та небезпек у трудовій сфері 

 Забезпечення культури безпеки та безпеки 

життєдіяльності  

Рекомендації державним органам виконавчої та 

законодавчої влади, громадським об’єднанням: 

Верховна Рада України (ВРУ);  

Кабінет міністрів України (КМУ);  

Рада національної безпеки та оборони України;  

Міністерство з питань стратегічних галузей 

промисловості;  

Комітет ВРУ з питань цифрових трансформацій; 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства; 

Державний центр зайнятості; 

Державна служба України з праці; 

Міністерство охорони здоров’я України;  

Національна служба здоров’я України;  

Федерація профспілок України; 

Конфедерація вільних профспілок України; 

Федерація роботодавців України; 

Український союз промисловців і підприємців; 

Національна тристороння соціально-економічна Рада; 

Національна служба посередництва і примирення 

України.  

 

Завдання 4. 

Розробити та обґрунтувати систему антикризових заходів, пропозицій та рекомендацій щодо попередження та 

мінімізації соціально-економічних ризиків та небезпек у сфері праці та зайнятості України для подолання 

негативних наслідків впливу пандемії COVID-19. 

Науковий результат 

Розробка концептуальних та стратегічних напрямів формування державної політики з мінімізації ризиків та небезпек 

у сфері праці та зайнятості України в умовах пандемії COVID-19. Науково-доповідна записка. Наукові публікації – 6.  

Завдання 3. 

Розробити методику оцінки секторальних соціально-економічних ризиків та небезпек в умовах впливу пандемії 

COVID-19 та надзвичайних ситуацій, здійснити апробацію методики. 

Науковий результат 

Методика оцінки соціально-економічних ризиків та небезпек, що обумовлені впливом пандемії COVID-19 на 

вітчизняний ринок праці та зайнятості та результати її апробації. Науково-доповідна записка. Наукові публікації – 3.  

Завдання 1. 

Провести аналіз змін вітчизняного ринку праці та зайнятості, які 

відбулися внаслідок впливу пандемії COVID-19 та карантинних 

обмежень; визначити диспропорції за секторами економіки. 

Науковий результат 

Систематизований комплекс наслідків пандемії COVID-19 для 

ринку праці України, диференційованих за рівнем впливу на 

соціально-економічну захищеність працюючих. Науково-

доповідна записка. Наукові публікації: 2 статті. 

Завдання 2. 

Дослідити кращий міжнародний досвід 

протидії негативним наслідкам впливу 

пандемії COVID-19 на сферу праці та 

зайнятості та визначити можливості його 

адаптації до національних умов.  

Науковий результат 

Науково-доповідна записка, наукові 

публікації – 6.  

Мета проєкту – подолання негативних наслідків впливу пандемії COVID-19 на сферу праці та зайнятості України 

шляхом визначення соціально-економічних ризиків та небезпек; розробки та апробації методики їх оцінювання, 

встановлення їх гостроти та вагомості; обґрунтування рекомендацій щодо подолання соціально-економічних 

ризиків, небезпек та негативних наслідків впливу пандемії COVID-19 на вітчизняний ринок праці та зайнятості. 
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Розділ 1. БАЗОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ РИЗИКАМ ТА ЗАГРОЗАМ ПАНДЕМІЇ 

COVID-19 В СФЕРІ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ В МІЖНАРОДНІЙ 

ПОЛІТИЦІ 

 

1.1 Базові засади політики Міжнародної організації праці (МОП)  

щодо протидії ризикам та загрозам пандемії COVID-19 

 

Для розв’язання проблем, надання гідних відповідей на виклики сучасності, 

що постали перед країнами світу через поширення пандемії COVID-19 та протидії її 

негативним наслідкам, Міжнародна організація праці рекомендувала національним 

урядам врахувати в державні політиці такі стратегічних пріоритети [1]:  

 пошук правильного балансу та послідовності заходів в галузі охорони 

здоров’я та економічної й соціальної політики в світлі поширення пандемії CОVID-

19 і зростання кількості заражень у багатьох країнах; 

 посилення ролі національних урядів при виробленні політичних рішень, 

забезпечення умов для прийняття узгоджених ефективних та дієвих заходів, 

спрямованих на протидію поширенню пандемії; 

 посилення міжнародної солідарності для підвищення ефективності заходів 

стимулювання економіки й підтримки країн, що розвиваються;  

 формування стратегічних пріоритетів політики щодо підтримки 

малозахищених і найбільш постраждалих від пандемії соціальних груп - трудових 

мігрантів, неформально зайнятих, жінок, медиків, молоді; 

 протидія зростаючій нерівності в умовах пандемії COVID-19, наслідками 

якої є не тільки зростання ризиків зараження коронавірусом для окремих груп 

населення, а й наростання проблеми достатності ресурсів для подолання 

захворювання та здатності впоратися з серйозними економічними наслідками 

хвороби в подальшому; 
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 застосування механізмів соціального діалогу як ефективної платформи 

вироблення дієвої політики реагування на кризу. 

Політика МОП акцентує увагу на тому, що національним урядам необхідно 

дотримуватися збалансування пріоритетів при прийнятті антикризових планів дій, 

зважаючи на те, що боротьба з пандемією і відновлення економіки не є 

конкуруючими пріоритетними завданнями. Захист здоров’я і життя працівників, 

забезпечення життєдіяльності підприємств і безперервності бізнесу для захисту 

зайнятості мають стати головними пріоритетами ефективних антикризових політик. 

Результатом співпраці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 

Міжнародної організації праці (МОП) та Міжнародної організації роботодавців 

(МОР) є розробка і впровадження ефективних безпечних стратегій (з використанням 

кращого міжнародного досвіду) і успішних практик забезпечення безперервності 

виживання бізнесу, життєдіяльності підприємств, а також ефективне управління 

ризиками для збереження здоров'я і безпеки працівників в умовах поширення 

пандемії COVID-19. 

Фахівці МОП орієнтують національні уряди, організації роботодавців та 

працівників на мобілізацію ресурсів та ефективне їх поєднання для боротьби із 

довгостроковими негативними економічними та соціальними наслідками пандемії, 

на відновлення повноцінних робочих місць та максимальне забезпечення захисту 

працівників на робочому місці [2]. 

Міжнародні трудові норми стануть міцною основою стратегічних заходів 

реагування, при яких відновлення після пандемії буде носити стійкий і справедливий 

характер. Вони втілюють орієнтований на інтереси людей підхід до економічного 

розвитку і сприяють підтримці необхідного балансу між стимулюванням попиту, 

підтримкою підприємств і захистом працівників. Тому МОП пропонує 4-х 

секторальну модель мобілізації ресурсів для ефективної протидії ризикам та 

загрозам пандемії COVID-19 на глобальному та національних ринках праці [3] саме 

на основі міжнародних трудових норм (табл. 1.1).  
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Таблиця 1.1 – Базові засади політики МОП щодо мобілізації ресурсів для 

ефективної протидії ризикам та загрозам пандемії COVID-19 для 

глобального та національних ринків праці 

Сфера 1.  

СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ  

ТА ЗАЙНЯТОСТІ: 

 Активна фінансова політика, зокрема 

фіскальна політика 

 Ефективна монетарна політика 

 Кредитування та фінансова 

підтримка окремих секторів, включаючи 

сферу охорони здоров'я 

Сфера 2. ПІДТРИМКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ, ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧИХ 

МІСЦЬ ТА ДОХОДІВ: 

 Розширення соціального захисту на всіх 

 Запровадження заходів щодо збереження 

зайнятості, поширення форм нестандартної 

зайнятості 

 Надання фінансових / податкових та інших 

пільг для підприємств (перш за все для мікро-, 

малого та середнього бізнесу), субсидій 
 

Сфера 3. ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ 

ПРАЦІВНИКІВ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ: 

 Посилення протиепідеміологічних 

заходів з безпеки, гігієни та охорони праці 

 Зміни в процесах організації праці – 

поширення форм дистанційної зайнятості, 

запровадження режимів віддаленої роботи) 

 Запобігання дискримінації та 

виключенню (ексклюзії) 

 Забезпечення доступу до медичних 

послуг для всіх 

 Розширення механізмів надання 

оплачуваних відпусток 

Сфера 4. ОПОРА НА СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ 

ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УЗГОДЖЕНИХ РІШЕНЬ: 

 Зміцнення спроможності та стійкості 

організацій роботодавців та працівників 

 Зміцнення спроможності національних 

урядів 

 Зміцнення інститутів соціального діалогу, 

механізмів його забезпечення через колективні 

переговори, домовленості та трудові відносини 

 

Ця базова 4-х секторальна модель МОП є системною і її доцільно застосувати як 

рамкову основу для аналізу та узагальнення міжнародного досвіду щодо реагування 

національних урядів на ризики та загрози пандемії COVID-19 в трудовій сфері та 
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врахувати для сучасної системи управління і практик державного антикризового 

регулювання в Україні. 

 

Сфера 1. Стимулювання економіки та зайнятості. 

Стимулювання економіки і попиту на робочу силу. Активна фінансова і 

ліберальна кредитно-грошова політика: в Австралії, Канаді, Новій Зеландії, 

Сполученому Королівстві і США центральні банки знизили процентні ставки. Уряд 

Південної Кореї оголосив про введення спеціального пакета заходів підтримки з 

бюджетом на 2020 рік в розмірі 20 трильйонів вон. В Італії введено податкові пільги 

і звільнення від внесків на соціальне забезпечення, а також продовжені терміни 

виплати іпотечних кредитів. Фінансово-кредитна підтримка певних секторів, в тому 

числі охорони здоров'я: У багатьох країнах оголошено про фінансову підтримку 

певних секторів; у Китаї уряд надав можливості субсидувати кредитну лінію на 300 

мільярдів юанів для виробників захисних масок та інших медичних товарів. У 

Сполученому Королівстві на Національну службу охорони здоров'я виділено 5 

мільярдів фунтів стерлінгів, в Ірландії уряд виділив службі охорони здоров'я 435 

мільйонів євро. У Південній Кореї туристична індустрія та інші найбільш 

постраждалі галузі увійшли до переліку одержувачів підвищених субсидій, і 

підтримка їм буде надана на довгостроковій основі. У Франції та Німеччині 

прийнятий широкий підхід – підтримка буде надана всім секторам, уражених 

кризою. У Німеччині підприємствам обіцяна «необмежена» підтримка. 

Інспекція праці Іспанії створила спеціальний адміністративний підрозділ, який 

займається питанням впливу COVID-19 у сфері праці. Завдання цього підрозділу — 

посилювати превентивні заходи, захищати індивідуальні та колективні права 

працівників, які у період пандемії можуть ігноруватися чи обмежуватися. Крім того, 

цей підрозділ здійснює координацію та узагальнює критерії у звітах за результатами 

інспекційних відвідувань на основі тимчасових положень про регулювання 

зайнятості. Він установив оперативний критерій щодо заходів і дій Інспекції праці та 
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соціального забезпечення щодо ситуацій, які виникають через новий коронавірус 

(SARS-CoV-2) [4]. 

 

Сфера 2. Підтримка життєдіяльності підприємств,  

збереження робочих місць та доходів. 

Фінансові та податкові пільги (у тому числі підприємствам): фінансові і 

податкові пільги вводяться в цілому ряді країн. У Сполученому Королівстві створена 

система, яка гарантує малому та середньому підприємництву (МСП) 80% розмірів 

позик при кредитуванні та перевищенні кредитного ліміту, а місцевим органам 

влади буде виділено додаткове фінансування в розмірі 2,2 млрд фунтів стерлінгів на 

підтримку малих підприємств. У Південній Кореї оголошено про зниження ставки 

ПДВ для підприємств, чий річний дохід не перевищує 60 млн вон, а також про 

розширення програми спеціальної фінансової підтримки дрібних торговців і МСП. У 

Франції податкові пільги дозволяють компаніям відкласти «без обґрунтування, 

дотримання формальностей і санкцій» оплату податків і зборів за березень 2020 

року. Постраждалим компаніям може також бути надана відстрочка по соціальним і 

податкових виплат, а в особливо важких ситуаціях - і податкові знижки. 

Домовленості щодо скорочення робочого часу і виплаті компенсацій: у Франції, 

Німеччині, Італії та Нідерландах були збільшені і / або видаються за спрощеною 

схемою допомоги по частковому безробіттю (скорочення робочого часу), за рахунок 

яких працівникам компенсуються невідпрацьовані години. Збереження робочих 

місць гарантується (забезпечується) і іншими засобами. У Китаї уряд випустив 

повідомлення про те, що в разі захворювання або ізоляції контракти з трудовими 

мігрантами не розривати. У ряді країн розширені виплати допомоги по безробіттю. 

На Філіппінах система соціального забезпечення готова виплачувати допомогу по 

безробіттю тим, хто втратить роботу через можливі звільнень або закриття 

підприємств. Таких працівників, за прогнозами, може виявитися від 30 000 до  

60 000. У деяких країнах для зміцнення гарантії доходів і підвищення сукупного 
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попиту використовуються соціальні допомоги та інші форми виплати грошових 

коштів. У Гонконзі (Китай) повнолітні громадяни отримають одноразову виплату в 

розмірі 1280 доларів, і це, як очікується, забезпечить зростання економіки на 1 

відсоток. 

 

Сфера 3. Посилення захисту працівників на робочому місці. 

Оптимізація робочого графіка, включаючи перехід на віддалену роботу. У 

багатьох країнах на національному рівні та на рівні підприємств вводиться віддалена 

робота і змінний графік. Щоб стимулювати перехід на віддалену роботу, в Італії і 

Японії застосовують надання фінансової підтримки і спрощення процедур. 

Розширення доступу до оплачуваних відпусток через хворобу. У багатьох 

країнах працівникам, які захворіли або перебувають на карантині, надається 

можливість взяти оплачувану відпустку через хворобу. У Китаї уряд розпорядився 

виплачувати заробітну плату працівникам, які не мають можливості працювати 

через карантин або хвороби. В Ірландії, Сінгапурі та Південній Кореї оплачувана 

відпустка через хворобу була поширена на самозайнятих працівників, а в 

Сполученому Королівстві обов'язкові виплати через хворобу будуть надаватися 

особам, які мають на них право, та у яких діагностовано захворювання або які 

самоізолювались на карантині, починаючи з першого, а не з четвертого дня. 

Консультації з питань охорони праці. Для консультацій з питань охорони праці 

на робочих місцях, а також відповідей на питання роботодавців і працівників 

відкриваються телефонні «гарячі лінії», створюються спеціальні сайти, 

поширюються інформаційні матеріали. Японська федерація бізнесу направила 

компаніям, які входять в її структуру, перелік питань, пов'язаних з прийнятими на 

робочих місцях заходами проти поширення COVID19, а японська конфедерація 

профспілок відкрила спеціальні "гарячі лінії». 

Недопущення дискримінації і соціального відчуження. Проблеми соціальної 

ізоляції, дискримінації та відчуження в різних країнах вирішуються по-різному. В 
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Японії, де медичні працівники розповідали про випадки, коли через COVID-19 люди 

піддавалися ворожим діям, міністерство юстиції відкрило сайт з посиланнями на 

«гарячі лінії», куди можна поскаржитися на дискримінацію та утиски. 

Серед інших заходів захисту варта уваги допомога по догляду за дітьми 

працюючим батькам, яка надається майже у всіх країнах, де закриті школи і дитячі 

сади. В Японії Конфедерація профспілок у зв'язку з закриттям шкіл допомагає 

працюючим батькам влаштовувати дітей в групи продовженого дня, а 

підприємствам, чиї працівники змушені наймати вихователів для дітей, обіцяна 

допомога. В Італії в цих цілях на період закриття дитячих садків в якості 

альтернативи відпустці батьками видають ваучери на отримання відповідних послуг. 

У деяких районах Німеччини влада надає матеріальну підтримку людям, що 

пропонують разові послуги з догляду за дітьми. 

 

Сфера 4. Опора на соціальний діалог для прийняття узгоджених рішень 

Проблему такого масштабу, як та, яку спричинила пандемія COVID-19, можна 

подолати завдяки соціальному діалогу та співробітництву між урядами, соціальними 

партнерами, об’єднаннями, міжнародними організаціями, фінансово-економічними 

інституціями на всіх рівнях [5]. Ефективний соціальний діалог на всіх рівнях має 

важливе значення для реалізації сталих заходів, які захищають фізичне та психічне 

здоров’я всіх працівників, а також пом’якшують вплив пандемії на всю економіку і 

на сферу праці. 

У процесі реагування на кризи урядам країн слід, на основі консультацій із 

найбільш представницькими організаціями роботодавців і працівників, 

забезпечувати, щоб усі передбачені заходи розроблялися або заохочувалися через 

ґендерно орієнтований соціальний діалог. Ця пропозиція — наведена у Рекомендації 

МОП № 205 — має велике значення у контексті пандемії, тому що вона повинна 

забезпечити ефективність і доречність екстрених заходів, здійснюваних урядами. 

Може статися так, що уряди самі будуть змушені вжити серйозних – але 
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обов’язкових — заходів для приборкання інфекції або вповільнення її поширення. 

Такі виняткові заходи можуть застосуватися ефективно лише за умови, що соціальні 

партнери з самого початку залучені до прийняття рішень і рішуче налаштовані 

виконувати їх. 

Міжнародна організація роботодавців (МОР), Міжнародна конфедерація 

профспілок (МКП) закликають до негайних дій у ключових сферах – таких, як: 

забезпечення безперебійної діяльності, гарантування доходів і солідарність задля 

запобігання поширенню хвороби і захисту життя та засобів до існування, розбудова 

стійкої економіки та стійких суспільств; координація та узгодженість політики; 

сильні та працездатні системи охорони здоров’я для боротьби з пандемією. 

Розбудова платформи Global Deal [6] – це система глобального партнерства, 

метою якого є спільне розв’язання проблем глобального ринку праці й надання 

працівникам країн світу можливостей користуватися перевагами глобалізації. На 

міжнаціональному рівні провідну роль в діяльності платформи відіграють структури 

МОП – Бюро МОП щодо діятельності в інтересах роботодавців – Bureau for 

Employers’ Activities; Бюро МОТ щодо діятельності в інтересах працівників – Bureau 

for Workers’ Activities. Міжнародна конфедерація профспілок, мережа її глобальних 

представницьких об'єднань (МКП), Міжнародна організація роботодавців 

(МОР)(IOE) активно мобілізує свою мережу для пом'якшення впливу Covid-19, 

забезпечення безперервності і виживання бізнесу, а також управління ризиками для 

забезпечення здоров'я і безпеки на робочих місцях. 

Фахівці МОП обґрунтовують, що для розбудови ефективної і стійкої платформи 

соціального діалогу необхідні такі стартові умови: 

1) розвиненість в державі демократичних основ, свобода асоціацій,  

2) сильні та незалежні представництва (представницькі об’єднання організацій 

роботодавців; представницькі об’єднання організацій профспілок, спільні 

представницькі органи);  
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3) організовані соціальні партнерства (державно-приватне партнерство; спілка 

промисловців та підприємців); 

4) політична воля уряду та інституційна підтримка забезпечення 

тристороннього соціального діалогу (держава – організації роботодавців – 

організації профспілок). Найефективнішим є соціальний діалог, однією із сторін 

якого є держава в особі найвищого керівництва країни. «Якщо у переговорах окрім 

представників працівників та роботодавців беруть участь президент, прем’єр-

міністр, це є ознакою того, що домовленості між державою, роботодавцями і 

працівниками будуть виконані. Участь уряду сприяє подальшому успішному 

двосторонньому діалогу між роботодавцями та працівниками», – зазначає Лео 

Сіббель - головний спеціаліст з міжнародних трудових норм Бюро МОП [7]. 

5) відхід від формальної позиції національних урядів відносно участі в 

соціальному діалозі на вищому рівні, перехід до вироблення та реалізації спільних 

узгоджених рішень, виконання домовленостей із забезпечення протидії ризикам та 

загрозам пандемії в сфері праці. 

Адаптація кращого міжнародного досвіду реалізації соціального діалогу для 

протидії негативних наслідків та ризиків пандемії. Одна з перших країн світу, яка ще 

в березні 2020 р. через механізми соціального діалогу відреагувала на загрози 

пандемії і уклала тристоронню Угоду по сектору охорони здоров'я про заходи 

реагування, спрямовані на збереження зайнятості, захист медичних працівників, 

безпеку та охорону здоров'я пацієнтів, профілактиці фізичній виснаженості у 

медпрацівників є Південна Корея.  

Доцільним є систематичне проведення заходів (вебінарів, формумів, круглих 

столів тощо), присвячених зміцненню платформи соціального діалогу всередині 

країни, у т.ч. узгодження політики реагування на підґрунті дотримання міжнародних 

трудових норм, рекомендацій МОП, інших профільних міжнародних організацій для 

ефективного застосування інструментів соціального діалогу під час кризи Covid-19 і 

в період виходу з неї. Систематизація інформаційних, веб-ресурсів, матеріалів, 
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посібників і Бюро МОП, розроблених для сторін соціального діалогу з метою 

реагування на коронакризу представлено на pис.1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Добірка актуальних інформаційних ресурсів, посібників, 

матеріалів, підготовлених МОП для сторін соціального діалогу з 

метою реагування на ризики та загрози пандемії COVID-19 [5, 

с.38] 

 

 Отже на підґрунті базової 4-х секторальної моделі реагування на ризики та 

загрози пандемії у сфері праці, розробленою МОП, ми проаналізували міжнародний 
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досвід щодо реагування національних урядів на ризики та загрози пандемії COVID-19 

в трудовій сфері. Така систематизація дозволяє вибрати кращі практики державного 

антикризового реагування для України. Проте досвід країн ЄС для України є 

особливо цінним в контексті укладання та імплементації Угоди Україна – ЄС. 

 

1.2. Реагування на ризики та загрози пандемії  

у країнах Європейського Союзу 

 

Європейська спільнота, приєднання до якої прагне Україна, досить рішуче 

відреагувала на загрози пандемії, в тому числі – і в сфері праці та зайнятості. На 

порядку денному ЄС – активна політика протидії загрозам коронакризи. Протидія 

спрямована на впровадження спільної для країн ЄС процедури моніторингу та 

врегулювання соціально-трудових дисбалансів, вже дано старт проєктуванню єдиної 

Європейської схеми виплат по безробіттю (European Unemployment Benefit Scheme), 

активізовано політику підтримки соціальних інвестицій та інновацій [8]. На засадах 

спадкоємності європейської політики зі стимулювання розвитку сфери зайнятості та 

посилення соціального захисту працівників відповідні пріоритети закріплено 

політичними директивами [9] нині діючої Єврокомісії (2019–2024 рр.). Сучасні 

підходи ЄС до забезпечення стійкості сфери праці та зайнятості, до збалансування 

європейських ринків праці є системними та корельованими як з рекомендаціями 

МОП, глобальними Цілями сталого розвитку, так і з викликами, ініційованими 

процесами цифровізації, міграції, демографічних змін, європейської інтеграції тощо. 

Оперативними, дієвими і конструктивними кроками для ефективної протидії 

негативним наслідкам COVID-19 в ЄС стали: 

 оперативне ухвалення Єврокомісією Інвестиційної ініціативи щодо 

коронавірусного реагування (Coronavirus Response Investment Initiative) для 

підтримки систем охорони здоров'я, ринків праці, малого та середнього бізнесу, а 

також інших вразливих сфер європейської економіки;  
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 ухвалення Єврокомісією для країн-членів ЄС Тимчасової рамки щодо заходів 

державної допомоги для підтримки економіки в умовах спалаху COVID-19 [10]; 

 тимчасова відміна Євросоюзом усіх заходів бюджетної економії, а також 

діючих жорстких правил надання державної допомоги європейським компаніям. 

національні уряди країн ЄС зможуть “влити в економіку” необхідний обсяг коштів. 

Фінансування заходів державної допомоги здійснюватиметься переважно за рахунок 

коштів національних бюджетів держав Європейського Союзу; 

 прискорення Єврокомісією підготовки законодавчої пропозиції щодо 

впровадження єдиної Європейської схеми вторинного страхування 

(перестрахування) на випадок безробіття, спрямованої на підтримку політики 

держав-членів ЄС щодо збереження робочих місць і професійних навичок 

працівників; 

 ухвалення Єврокомісією антикризових ініціатив щодо зайнятості, які мають 

на меті захистити працівників від безробіття та втрати трудових доходів, у тому числі 

шляхом активного впровадження схем роботи на короткий час, а також програм 

підвищення кваліфікації та перекваліфікації, – інструментів, ефективність яких вже 

доведена попереднім досвідом ЄС. 

 Такі кроки є важливими, своєчасними і системними, адже нове дослідження 

ETUC показало, що безробіття в ЄС може майже подвоїтися до 30 мільйонів без 

розширення заходів підтримки роботи в надзвичайних ситуаціях в ЄС і на 

національному рівні в зв'язку з COVID. Інформація, отримана ETUC від своїх 

членських організацій, охоплює 88% населення ЄС (і Великобританії) і була перевірена 

на відповідність даним ОЕСР. В ЄС налічується 15,9 мільйона безробітних, кількість 

яких зросла на 2 мільйони з початку кризи Covid-19 в березні 2020 р. [11]. Ситуація 

була б значно гіршою без національних схем переходу на режим тимчасової та 

короткочасної роботи (за підтримки програми ЄС SURE), що певним чином захищає 

робочі місця і заробітну плату як мінімум 39,6 млн. робітників. Раптова відмова від цих 

заходів поставить під загрозу як мінімум 14 млн. робочих місць, а мільйони інших 
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зіткнуться з падінням доходів. Рівень безробіття збільшується в значній мірі через 

завершення строків термінових контрактів, що буде збільшувати показники безробіття. 

ETUC зробив попередження, засноване на інформації, отриманої від національних 

членських організацій, і направив відповідні листи міністрам фінансів і зайнятості всіх 

країн-членів ЄС. 

На рівні окремих країн-членів ЄС також розробляються та реалізуються заходи 

протидії негативному впливу пандемії COVID-19 на сферу праці та зайнятості, в 

першу чергу – відповідними національними службами (агентствами, бюро праці, 

центрами) зайнятості. Хоча кожна з країн має власну програму протидії, вони мають 

і багато спільного – завдяки однотипності проблем та викликів, а також завдяки 

координації на рівні ЄС. Зокрема, типовими для багатьох країн заходами стали [12]: 

1) розробка та розповсюдження пам’яток клієнтам про небезпеку COVID-19; 

2) впровадження дистанційних форм обслуговування – через переорієнтацію 

клієнтів на реєстрацію безробітних та їх спілкування з агентствами зайнятості через 

електронні облікові записи, електронну пошту та телефонні лінії обслуговування; 

3) надання інформації про можливості для безробітних і роботодавців щодо 

короткочасного працевлаштування; 

4) відміна штрафних санкцій для безробітних за неявку на зустрічі з 

фахівцями агентств зайнятості та центрів робочих місць; 

5) впровадження різноманітних форм та механізмів фінансових компенсацій 

роботодавцям з тим, щоб вони не вдавалися до звільнення працівників, – на період, 

поки триватиме пандемія COVID-19 та долатимуться її наслідки; 

6) впровадження пільг для самозайнятих, наприклад – надання дозволу 

самозайнятим особам протягом певного періоду не сплачувати соціальні внески при 

збереженні для них страхового стажу на цей період; 

7) перехід на дистанційні форми в сфері навчання та перекваліфікації, 

переведення навчальних курсів на електронне, дистанційне або самостійне навчання 

без додаткових фінансових витрат для клієнтів. 
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В той же час відзначається, що «пандемія COVID-19 і супутні їй обмежувальні 

заходи перекреслили оптимістичні перспективи розвитку ринків праці. На час дії 

карантину багато національних урядів ввели спеціальні заходи підтримки зайнятості, 

в їх числі: різні схеми короткострокової зайнятості, субсидії на виплату зарплати для 

самозайнятих, надання додаткової ліквідності компаніям. Є надія, що вони 

допоможуть зберегти частину робочих місць, нехай за рахунок великих втрат 

робочого часу. Проте вже зараз вплив пандемії на зайнятість оцінюється як «стійко 

негативний». Більше за інших постраждають найбільш вразливі групи працівників: 

прекаріат (звільняються в першу чергу працівники з тимчасовими контрактами) і 

молоді люди, які вперше шукають роботу» [13]. 

Попри величезний економічний потенціал (другий у світі після США) 

Європейський Союз лише формує ефективні механізми єдиної зовнішньої і 

протипандемійної та безпекової політики. Коронакриза та вихід Великої Британії з 

Євросоюзу збільшили конфліктність усередині ЄС, розхитуючи перспективи 

подальшої інтеграції та розширення. Пандемія COVID-19 поглиблює існуючі 

суперечності, посилює ризики та загрози, формує нові виклики і небезпеки, змінює 

реальність для всіх і кожного. Тому наскрізним принципом європейської 

внутрішньої та зовнішньої політики на сьогодні стає європейська солідарність - 

взаємоузгоджені консолідовані дії, здатні протистояти викликам пандемії.  

Розуміння необхідності солідарних дій та взаємодопомоги розповсюджується 

також і на країн – сусідів ЄС. Так, незважаючи на існуючі протиріччя, Європейська 

Комісія в межах активної протидії негативним економічним наслідкам пандемії 

COVID-19 в серпні 2020 р. підписала меморандуми про взаємопорозуміння 

(скорочено МпВ) для реалізації програм макрофінісової допомоги (МФД) з 8-ма 

партнерами серед країн Сусідства ЄС. Макрофінісова допомога (МФД) – це дієвий 

інструмент реагування ЄС на коронакризу для пом’якшення ризиків і загроз від її 

впливу. До восьми країн Сусідства з ЄС увійшли три Східних країни-партнера: 

Грузія, Республіка Молдова та Україна. Для України в межах програми МФД 
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виділено 1,2 млрд. євро, які в умовах впливу загроз пандемії COVID-19 мають бути 

спрямовані на посилення управління державними фінансами, на забезпечення 

верховенства права, на реформи судової системи, покращення ділового клімату та 

управління державними підприємствами [14].  

Поточний порядок денний політики ЄС будується у парадигмі Четвертої 

промислової революції (національні програми “Індустрія 4.0”, “Зайнятість 4.0” та 

ін.), цифровізації, суспільства знань, соціальної інклюзії. В нинішній ситуації впливу 

ризиків та небезпек пандемії COVID-19 запит на залучення і широке використання 

ресурсів цифровізації є затребуваним і актуальним як для країн ЄС, так і для 

України, інших країн-сусідів Східного партнерства, усіх без винятку країн світу.  

Таким чином, розумна та збалансована цифровізація економіки та суспільства 

не просто сприятиме стабілізації та відновленню сфери праці та зайнятості в світі та 

в Україні, а є необхідною умовою їх подальшого розвитку. Залучення потенціалу 

цифровізації дозволяє суттєво знизити негативні соціально-економічні наслідки 

впливу пандемії на глобальний та національні ринки праці, долати обмеження в 

процесі взаємодії ключових суб’єктів суспільних та соціально-трудових відносин 

для ефективного узгодженого реагування, створювати сприятливі умови для 

поширення дистанційної роботи та інших гнучких форм зайнятості, а також більш 

ефективно дотримуватись міжнародних трудових норм і рекомендацій при підтримці 

життєдіяльності підприємств і бізнесу, забезпеченні захисту і безпеки працівників у 

форс-мажорних обставинах
1
.  

                                                           
1  Зміст наведених наукових результатів розділу 1 міститься у науково-доповідній записці 

«Політика протидії негативним наслідкам впливу пандемії COVID-19 на сферу праці та зайнятості: 

міжнародний досвід та пріоритети для України». 
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Розділ 2. ОЦІНКА ЗМІН В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ТРУДОВІЙ СФЕРАХ В 

УКРАЇНІ В УМОВАХ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

2.1 Основні тенденції економічного розвитку в умовах економічної кризи  

та наслідків коронавірусної пандемії 

 

Основні ризики в системі соціально-трудових відносин та на ринку праці, які 

сформувалися протягом 2020 року, обумовлені діями двох процесів, що фактично 

співпали за часом свого прояву. Мова йде про міжнародну фінансово-економічну 

кризу, яка визначилась в кінці 2019 та на початку 2020 років, і одночасно 

супроводжувалась економічною рецесією та світовою пандемію коронавірусу.  

За прогнозами МВФ внаслідок економічної рецесії очікується падіння 

світового ВВП в 2020 р. на 3,0% [1]. Реальні негативні тенденції економічного спаду 

виявилися навіть гіршими, ніж за прогнозними оцінками. Наприклад, в країнах ЄС за 

І кв. 2020 р., внаслідок фінансової кризи падіння ВВП склало 3,7% (в % до 

попереднього кварталу), тоді як уже в ІІ-ому – 11,8%, а за півріччя цей спад досяг 

15,1%. Суттєве зниження валового накопичення основного капіталу свідчить, що 

наслідки рецесії будуть довготривалими, адже інвестиційні ресурси в країнах ЄС 

скоротилися майже на 21,0%. Внаслідок фінансової кризи та пандемії міжнародні 

торгівельні відносини між країнами скоротилися на 20,0-21,0% (табл. 2.1). 

Негативні наслідки міжнародної економічної рецесії для України 

проявляються більш інтенсивно за об’єктивних внутрішніх та зовнішніх причин: 

низький рівень економічного розвитку та конкурентоздатності, технічне та 

технологічне відставання, несприятливі умови на сировинних міжнародних ринках, 

закриття товарних ринків та інші. 

Небезпечний вплив пандемії COVID-19 на соціально-економічний стан з 

одночасним поширенням міжнародної економічної кризи створює для національної 

економіки негативний синергетичний ефект, що супроводжується суттєвим падінням 

реального обсягу ВВП [5,6], поглибленням соціально-економічної кризи в країні та 

має серйозні наслідки для вітчизняного ринку праці та сфери зайнятості. 



32 

 

Таблиця 2.1 – Темпи зміни макроекономічних показників країн Європейського 

Союзу та України за І-ІІ кв. 2020 р., в % до попереднього кварталу 

Показники 

Країни Європейського 

Союзу * 

Україна** 

(у постійних цінах 2016р. ) 

І кв. ІІ кв. 

І півріччя 

до IV кв. 

2019 р. 

І кв. ІІ кв. 

І півріччя 

до IV кв. 

2019 р. 

 1 2 3 4 5 6 

ВВП, в тому числі за рахунок 

складових: -3,7 -11,8 -15,1 -1,3 -11,4 -12,6 

- Витрати домашніх господарств 

та кінцеве споживання -4,2 -12,4 -16,08 +8,1 -10,4 -3,1 

- Валове накопичення основного 

капіталу -4,6 -17,0 -20,8 -21,2 -29,5 -44,4 

- Експорт -3,2 -18,8 -21,4 -8,1 -5,2 -12,9 

- Імпорт -2,8 -17,8 -19,6 -8,7 -12,1 -19,75 

*Розраховано на підґрунті статистичних даних, наведених в роботі [2]. 

**Розраховано за даними Державної служби статистики України та Інфляційних звітів НБУ [3-5].  

 

Вплив міжнародної фінансової кризи обумовив падіння макроекономічних 

показників економічного розвитку. Так, за І кв. 2020 р. до введення режиму 

жорсткого карантину, реальний ВВП (в % до попереднього кварталу) зменшився на 

1,3%, а в розрахунку на одну особу – на 0,7%. Негативні тенденції супроводжуються 

суттєвим зростанням збитковості підприємств, – частка підприємств, які одержали 

збитки лише в І кв. зросла на 13,6%, а обсяги збитків зросли майже в 5 разів [7]. 

Починаючи з ІІ кв. 2020 р. до фінансової кризи додаються наслідки жорстких 

карантинних заходів, що значно посилюють інтенсивність прояву негативних 

тенденцій в економіці України. Лише за ІІ кв. 2020 р. темп падіння реального ВВП (в 

цінах 2016 р.) досяг 11,4%, а його рівень (в розрахунку на одну особу), відповідно, 

зменшився на 10,8% (табл. 1.1, гр. 4, 5, 6). За І кв. витрати домашніх господарств на 

кінцеве споживання в силу інерційності ще зростали, а вже за ІІ кв. мало місце їх 

падіння на 10,4%. Простежується несприятливий стан щодо падіння за півроку майже 

на 45,0% валового накопичення основного капіталу, що практично виключає 
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можливість інвестування економіки за рахунок власних коштів на майбутні декілька 

років.  

За попередніми оцінками КМУ за умови жорсткого карантину очікувалось, що 

найбільше постраждають підприємства малого та середнього бізнесу (МСБ)[1]. Це 

пов’язано з тим, що значна його частина не може нормально функціонувати через 

заборону ведення діяльності, при цьому обмеження руху транспорту значно 

ускладнює логістику працівників на підприємствах.  

Негативні тенденції економічного розвитку супроводжуються і зміною 

економічних настроїв. Так, зміна індикатора економічних настроїв (ІЕН) за всіма 

його компонентами (табл. 2.2) [8] свідчить, що в І кв. 2020 року почалася фаза 

рецесії за наведеними видами економічної діяльності, яка вже в ІІ-ІІІ-ому кварталах 

перейшла в глибоку депресію, що відповідає визначеним етапам економічного 

розвитку країни.  

 

Таблиця 2.2 – Зміна індикатора ділової впевненості за І-ІІІ кв. 2020 р. 

Показники 
2020 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. 

Індикатор економічних настроїв, % до попереднього кварталу, 

в тому числі за компонентами ІЕН: 105,6 73,1 81,4 

Індикатор ділової впевненості:    

- в переробній промисловості -6,8 -24,2 -13,2 

- в будівництві -22,0 -48,2 -37,2 

- в роздрібній торгівлі 3,7 -19,7 -2,7 

- в сфері послуг -1,1 -45,4 -34,5 

Індекс споживчої впевненості -11,9 -16,2 -19,9 

 

За очікуваними оцінками зміни індикаторів ділової активності та кількості 

працівників за окремими видами економічної діяльності можливе їх вивільнення у 

другій половині 2020 року може досягти близько 1225,0 тис. осіб. 

Повна заборона на діяльність окремих секторів, скорочення зовнішнього та 

внутрішнього попиту призвели до значного зменшення обсягів реалізації та 
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доходів – про це зазначили майже 70% підприємств [9]. Найбільші побоювання 

стосувалися впливу карантину на зайнятість – за умов скорочення доходів, вартість 

утримання персоналу могла стати для підприємств зависокою. Але підприємства 

виявилися не орієнтованими на звільнення (75-85% протягом карантину не 

планували змінювати чисельність персоналу). Цей підхід обумовлено такими 

чинниками: 

- високим рівнем неформальної зайнятості; 

- сподіванням на швидке відновлення роботи після завершення карантину; 

- небажанням зміни підходів до організаційної роботи, зокрема, переведення, 

за можливістю, на дистанційну зайнятість; 

- відданням переваги переведенню працівників в режим простою, скорочення 

тривалості робочого часу, безоплатні відпустки. 

Зміни зайнятості супроводжуються суттєвими втратами робочого часу, доходів 

працівників та зниженням рівнів їх соціальної захищеності. Як наслідок, падіння 

купівельної спроможності та споживчого попиту, що, в свою чергу, 

супроводжується падінням ВВП. 

Фахівці МВФ [10] вважають, що карантинні заходи можуть мати для 

економічної активності не лише коротко-, а й довгострокові негативні наслідки через 

загострення впливу внутрішніх чинників, притаманних країнам із недостатньо 

розвинутими ринками. 

 

2.2 Аналіз змін на ринку праці та в системі соціально-трудових відносин 

 

Економічний спад та пандемія коронавірусу негативно вплинули на трудову 

сферу, при цьому цей сегмент в системі соціально-економічних відносин більшість 

експертів та спеціалістів визначають як найбільш вразливий та постраждалий. Це 

пов'язано з тим, що дія жорстких карантинних заходів супроводжується високими 

втратами в трудовій сфері. Серед них найбільш суттєвими є падіння зайнятості та, як 
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наслідок, зростання безробіття, в тому числі і прихованого, втрата трудових доходів 

та засобів життєзабезпечення, втрата робочого часу та зниження продуктивності 

праці та мотивації її зростання, скорочення можливостей для працевлаштування, 

формування соціальної апатії, зневіри та інших негативних наслідків як в цілому для 

суспільства, так і для окремої людини або соціальної групи.  

Так, в новому аналітичному матеріалі МОП [11], що присвячено впливу 

пандемії на ринок праці, визначається масове зниження трудових доходів 

працівників, які обумовлені значними втратами робочого часу. За оцінками, які 

наведені в доповіді, за перші три квартали 2020 р., обсяг трудових доходів в цілому 

по всьому світу, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, скоротився на 

10,7%. Це відбулося не зважаючи на заходи, які були прийняті окремими державами 

для їх підтримки. 

Інші негативні наслідки пов'язані зі значними втратами робочого часу. У світі 

втрати робочого часу за ІІ кв. 2020 р. складають близько 17,3%, а за оцінкою на 

ІІІ кв., цей показник може досягти 12,1%. Через пандемію коронавірусу, близько 

1,6 млрд людей у світі, які працюють неофіційно, можуть залишитися без роботи. 

Найбільші втрати на ринку праці за період карантину в країнах Європейського 

Союзу пов’язані з падінням відпрацьованих годин та зростанням пропусків на 

роботі. Необхідно зазначити, що в І кв. 2020 р. для оцінки втрат недостатньо 

визначати лише рівень зайнятості та безробіття, як їх представлено концепцією 

МОП. Це пов’язано з тим, що на початку карантину всі заходи по стримуванню 

поширення COVID-19 були зорієнтовані в першу чергу, не на звільнення 

працівників, а на призупинення діяльності більшості суб'єктів господарювання. За 

цих умов, працівники не є офіційно безробітними, а попадають під категорію 

«приховане безробіття». Для визначення усіх змін та негативних наслідків на ринку 

праці, Євростат, статистичне управління ЄС, визначає та наводить додаткові 

квартальні показники, серед яких мова йде про загальний резерв робочої сили, 

чисельності працівників, які працюють неповний робочий день, відправлені в 
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безоплатні або частково оплачені відпустки, індекс загального обсягу 

відпрацьованого часу тощо. 

Так, у 23 країнах ЄС в І кв. 2020 р. загальна кількість фактично відпрацьованих 

годин у віковій групі 20-64 рр. на основній роботі зменшилася на 5,2% в порівнянні з 

IV кв. 2019 р. Пропуски на роботі (в % до зайнятих) склали 12,0%, що на 2,3% вище 

ніж в IV кв. 2019 р., а відсутність працівників на роботі зросла майже на 75,0%. В ІІ-

ому кв. 2020 р., за умови дії практично всіх карантинних заходів, майже на 13,5% в 

порівнянні з IV кв. 2019 р., зменшилася кількість фактично відпрацьованих годин та 

на 3,2% – зайнятість. Офіційно рівень безробіття в І кв. навіть знизився на 0,1 

відсоткових пункти, з 6,4% (IV кв. 2019 р.) до 6,3% (І кв. 2020 р.), і тільки у ІІ кв. 

2020 р. рівень зайнятості зменшився на 3,2% (табл. 2.1). За оцінками МОП світові 

втрати робочого часу в ІІ кв. 2020 р. склали 17,3%, в ІІІ кв. – 12,1%, при цьому за 

експертними оцінками і в IV кв. вони можуть коливатися в межах 9,0% (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 - Характеристики безробіття, втрат робочого часу та трудових 

доходів на світових ринках праці та у країнах Європейського 

Союзу за І-ІІІ кв. 2020 р. 

Показники IV кв. 

2019р. 

2020 р. 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. 

У країнах ЄС:  

1. Рівень безробіття, % 6,4 6,3 6.6  

2. Пропуски на роботі, % від зайнятих 9,7 12,0   

3. Зміна кількості фактично відпрацьованих годин на 

основній роботі, в % до IV кв. 2019р. - -5,2 -13,8  

4. Відсутність на роботі, % по відношенню до IV кв. 

2019 р. - 175,0   

5. Темпи зміни зайнятості, % - -3,2   

За оцінками МОП:  

1. Світовий обсяг трудових доходів, % до грудня 2019р.    -10,7 

2. Світові втрати робочого часу, % до загального фонду 

робочого часу   17,3 12,1 

Джерело: Розроблено авторами за оцінками, наведеними в [12]. 
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За оцінкою очікуваної зміни обсягів виробництва та кількості зайнятого 

населення можливий обсяг вивільнення може сягнути близько 1224,5 тис. осіб. Але 

внаслідок дії жорстких карантинних заходів, фактичні обсяги кількості працівників, 

які втратили повністю або частково роботу, були суттєво вищі. 

Як і в більшості Європейських країн з урахуванням того, що в І кв. 2020 р. 

основні зрушення на ринку праці обумовлені впливом міжнародної фінансової кризи 

з певним лагом запізнення впливу
1
 на трудову сферу, зайнятість у порівнянні з IV кв. 

2019 р. практично не змінилася при незначному (-1,95%) зменшенні кількості 

працівників та безробітних (-1,0%). Усі негативні зрушення на ринку праці суттєво 

проявилися вже в ІІ кв. 2020р., коли одночасно з економічною рецесією на ринок 

праці почали діяти жорсткі карантинні заходи. В табл. 2.4 наведено зміни кількості 

працівників за ВЕД за І-ІІ кв. 2020 р. в порівнянні з 2019 р. Так, їх загальна кількість 

зменшилася на 326,9 тис. осіб або на 4,1%, при цьому це зменшення (на 53,6 тис. 

осіб) триває і в липні-серпні 2020 р. Найбільші втрати контингенту працівників за І-

ІІ кв. склалися за видами діяльності з тимчасового розміщення та організації 

харчування (-16,6%), надання інших видів послуг (-5,9%), інформації та 

телекомунікації і діяльності у сфері адміністративного та державного 

обслуговування (-5,5%). На 3,0-4,0% зменшилась кількість працівників за 

операціями з нерухомим майном, у сфері мистецтва, спорту, розваг, відпочинку, в 

охороні здоров’я та наданні соціальних послуг. 

До особливостей зміни загальної кількості вивільнених працівників належить 

суттєва відмінність темпів зниження чисельності зайнятого населення та працівників 

(штатного контингенту, зайнятих за адміністративно-правовими договорами та 

працівників поза облікового складу). Якщо в цілому зменшення контингенту 

зайнятого населення в ІІ кв. 2020 р. складало 5,3%, то працівників – лише 2,2%. 

 

                                                           
1  Примітка. За визначеними співвідношеннями швидкості зміни показників зайнятості та 

економічного розвитку, цей лаг можна оцінити не менше ніж один-два квартали. 
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Таблиця 2.4 - Характеристика змін кількості працівників за видами економічної діяльності у 2020 році  

 Джерело: розраховано та розроблено авторами на підґрунті даних ДССУ та ДСЗУ за 2019-2020 рр. 

ВЕД 

2019 рік 

Середньооблікова 

кількість праців-

ників, тис. осіб 

Зміна середньооблікової 

кількості працівників 

Середньооблі-

кова кількість 

працівників, 

тис. осіб  

(IV кв.) 

Зайняте 

населення  

у віці 15-

70 рр., тис. 

осіб 

І кв. 

2020 р. 

ІІ кв. 

2020 р. 

І кв.2020 р. по 

відношенню до 

IV кв.2019 р. 

ІІ кв.2020 р.  

по відношенню 

до IV кв.2019 р. 

ІІ кв.2020 р.  

по відношенню 

до І кв.2020 р. 

% 
тис. 

осіб 
% 

тис. 

осіб 
% 

тис. 

осіб 

Сільське, лісове та рибне господарство 447,5 3010,4 400,0 440,3 89,4 -47,5 98,4 -7,2 98,4 -7,2 

Промисловість 1893,6 2461,5 1892,1 1837,5 99,9 -1,5 97,0 -5,6 97,1 -5,46 

Будівництво 209,5 699,0 214,3 212,7 102,3 +4,8 101,5 +3,2 99,25 -1,6 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 799,4 3801,3 851,1 824,8 106,5 +51,7 103,2 +25,4 97,0 -26,3 

Транспорт, складське господарство, поштова 

та кур'єрська діяльність 641,1 999,0 659,9 647,8 102,9 +18,8 101,1 +6,7 98,2 -12,1 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 79,3 304,0 80,2 66,9 101,1 +0,9 84,4 -12,4 83,4 -13,3 

Інформація та телекомунікації 124,1 289,2 121,1 114,5 97,6 -3,0 92,2 -9,6 94,5 -6,6 

Фінансова та страхова діяльність 181,5 211,6 186,0 184,5 102,5 +4,5 101,7 +3,0 99,2 -1,5 

Операції з нерухомим майном 80,7 259,7 84,3 81,0 104,5 +3,6 100,4 +0,3 96,1 -3,3 

Професійна, наукова та технічна діяльність 215,9 421,6 225,1 222,3 104,3 +9,2 103,0 +6,4 98,8 -2,8 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 197,3 317,9 189,3 180,7 95,9 -8,0 91,6 -16,6 95,5 -8,6 

Державне управління й оборона; обов’язкове 

соціальне страхування 399,4 870,5 431,6 433,5 108,0 +32,2 108,5 34,1 100,4 +1,9 

Освіта 1389,5 1388,7 1420,0 1380,6 102,2 +30,5 99,4 -8,9 97,2 -39,4 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 918,6 974,2 905,4 869,4 98,6 -13,2 94,6 -49,2 96,0 -36,0 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 148,1 197,6 153,1 147,7 103,4 +5,0 99,7 -0,4 96,5 -5,4 

Надання інших видів послуг 27,7 378,1 28,8 27,1 104,0 +1,1 97,8 -0,6 94,1 -1,7 

Усього 7998,2 16578,3 7842,4 7671,3 98,05 -155,8 95,9 -326,9 97,8 -171,1 

3
8

 

 



39 

 

Так, у І кв. 2020 р. кількість зайнятих була на 60 тис. осіб більшою, ніж в 

IV кв. 2019 р., а вже в ІІ кв. поточного року її зменшення досягло 869,0 тис. осіб. 

Наведена відмінність пов’язана з існуючою системою обліку зайнятого населення 

та особливістю вивільнення працівників в умовах жорсткого карантину. Така 

розбіжність підтверджує той факт, що за цих умов під скорочення чи звільнення 

попадали працівники, які були неформально зайняті, працювали без офіційного 

оформлення, в тому числі і за схемами тіньової зайнятості. 

Зниження чисельності працівників супроводжується зростанням 

контингенту безробітного населення. За даними Державної служби зайнятості та 

Державної служби статистики України, у ІІ кв. 2020 р. його рівень за 

методологією МОП складав близько 9,9%, а кількість осіб, які мали статус 

безробітного за даними ДСЗ на 1 жовтня становила 1435,6 тис. осіб, що на 34,5% 

більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Суттєво зросла і кількість 

зареєстрованих безробітних. За період дії карантину (з 12 березня по 30 вересня 

2020 року) статус безробітного отримали 504 тис. осіб, що на 56% більше, ніж за 

аналогічний період минулого року [4, 9, 13]. 

За видами економічної діяльності серед зареєстрованих безробітних 17% 

раніше були зайняті у сфері торгівлі, 14% – у переробній промисловості, 13% – у 

державному управлінні, обороні, обов’язковому державному страхуванні, 9% – у 

сільському, лісовому та рибному господарстві. Серед зареєстрованих безробітних 

60% припадає на вікову групу до 44 років, 26% – на вік від 44 до 55 років, та 14% 

– на вікову групу понад 55 років. 

Офіційні дані кількості безробітних не повною мірою відображають 

ситуацію на ринку праці в Україні. Це пов’язано з тим, що серед найбільш 

постраждалих від пандемії та карантину виявились галузі та види діяльності з 

найбільшою поширеністю неформальної та тіньової зайнятості: сільське 

господарство, торгівля, готельно-ресторанний комплекс, будівництво, транспорт. 

Неформально зайняті є першими кандидатами на звільнення, оскільки не 

захищені трудовим законодавством. За офіційними даними в І кв. 2020 р. було 

3404 тис. неформально зайнятих, серед яких 42,1% зайняті в сільському 

господарстві, по 17% – в будівництві та торгівлі і ремонті, 6,1% – в 

промисловості, 3,8% – зайняті на транспорті, а 14% приходяться на інші види 
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економічної діяльності. Ці цифри узгоджуються зі світовою оцінкою, зробленою в 

рамках опитування агенції у лютому 2020 року: 24% працевлаштованих українців 

працюють повністю неофіційно (і ще 11% частину доходу отримують офіційно, 

частину – неофіційно). 

Виходячи з наведених розбіжностей в оцінках кількості безробітних, 

необхідно враховувати і альтернативні оцінки, які одержані на основі даних 

соціологічних опитувань [14]. На кінець 2019 р. в Україні було близько 1,5 млн 

безробітних (за методологією МОП), а за результатами наведених соцопитувань 

сьогодні їх може бути 2,5-2,7 млн осіб.  

Ці показники корелюють з результатами соцопитувань, які наведені 

центром економічних стратегій (ЦЕС). 

Офіційні дані кількості безробітних за період жорсткого карантину (близько 

600,0 тис. осіб) аналітики ЦЕС пропонують визначати як умовну нижню планку. 

За результатами соцопитування безробітними стали близько 2,8 млн осіб, а 3,1 

млн стикнулися з прихованим безробіттям. З урахуванням репрезентативності 

вибірки при проведенні опитування та того факту, що ці оцінки співпадають з 

наведеними вище, можна прийняти дані про кількість безробітних та рівень 

безробіття як об’єктивні оцінки з визначенням меж (нижня та верхня) їх зміни 

(табл. 2.5)  

 

Таблиця 2.5 – Характеристика безробіття в Україні за період жорстких 

карантинних обмежень 

Показники 

Офіційні статистичні 

дані (нижня межа) 

Дані соціологічних 

опитувань (верхня межа) 

тис. 

осіб 

рівень, в % до 

робочої сили  

в віці 15-70 рр. 

тис. 

осіб 

рівень, в % до 

робочої сили  

в віці 15-70 рр. 

1. Були безробітні до карантину 1548,9 8,6 1548,9 8,6 

2. Втратили роботу внаслідок 

карантину, з них: 588,4 3,2 2800,0 15,4 

2.1 Зареєстровані безробітні з 12.03 

по 31.08 2020 р. 446,0 - - - 

Усього 2137,3 11,8 4348,9 24,0 

Джерело: розраховано авторами на підґрунті даних ДСЗ та результатів соцопитування [14, 15]. 
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Особливе місце в системі негативних наслідків впливу карантинних 

обмежень на сферу праці займає приховане безробіття. Значна частина 

роботодавців для зменшення операційних витрат на початку запровадження 

заходів жорсткого карантину прийняла як пріоритетне рішення відправлення 

співробітників у часткову або повністю неоплачену відпустку. За оцінками ДСЗ та 

Державної служби статистики
1

 в ІІ кв. 2020 р. знаходились у відпустці без 

збереження заробітної плати 66,8 тис. осіб із контингенту середньооблікової 

кількості штатних працівників та 158,7 тис. осіб були переведені на неповний 

робочий день (тиждень). Розподіл контингенту, який визначено як приховане 

безробіття, за ВЕД носить нерівномірний характер. Найбільша їх частка склалася 

у промисловості (7,3%), тобто, майже кожний 13-14 працівник був відправлений 

або у безоплатну відпустку, або працював неповний робочий день (тиждень), від 

5,0 до 7,0% – за видами діяльності з розміщення та харчування, професійна та 

наукова діяльність, транспорт та операції з нерухомим майном. В цілому 

знаходились у відпустках без збереження заробітної плати близько 0,92% від 

середньовікової чисельності штатних працівників, та 2,2% були переведені на 

неповний робочий день (тиждень). З урахуванням співвідношення між кількістю 

зайнятого та штатного контингенту в цілому за ІІ кв. 2020 р. на близько 455 тис. 

осіб зайнятих можна розповсюдити поняття «приховане безробіття». Однак, 

навіть ця цифра не повністю відповідає реальній картині яка склалася на ринку 

праці з урахуванням неформальної та тіньової зайнятості, що і підтверджується 

соціологічним опитуванням. За результатами опитування ЦЕС, близько 3,1 млн 

осіб знаходяться у неоплатних відпустках або були переведені на роботу зі 

скорочених днем (тижнем). 

Негативні наслідки економічної рецесії та пандемії COVID-19 пов’язані не 

лише зі зростанням рівня безробіття, в тому числі, і прихованого. Суттєво 

зменшилися і обсяги попиту на робочу силу. Кількість вакансій в базі ДСЗ 

                                                           
1

 Примітка. За результатами державного статистичного спостереження «Обстеження 

підприємств із питань статистики праці», яким охоплені юридичні особи та відокремлені 

підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  
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скоротилася в І півріччі 2020 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року 

на 27,1%. При цьому необхідно відмітити, що зменшилися не лише обсяги 

попиту, а й пропозиції на ринку праці. Це пов’язано з високим рівнем 

невизначеності щодо подальших перспектив трудової діяльності працівників, які 

не були звільнені, але фактично не працювали. Така ситуація обмежує активність 

зазначеної категорії щодо пошуку нового місця роботи. Падіння індексів пошуку 

роботи, зниження пропозиції робочої сили стало наслідком й інших причин, 

зокрема, соціального дистанціювання, обмежень на роботу громадського 

транспорту, що об’єктивно впливає на наміри пошуку нової роботи.  

За оцінкою експертів, досить неоднозначна реакція працівників на 

тимчасову втрату роботи, що розглядається як приховане безробіття. Перед ними 

стоїть складна соціально-психологічна проблема вибору щодо необхідності 

звільнення та пошуку нового місця роботи, яка за об’єктивних причин не завжди 

вирішується на користь втрати постійного місця роботи. Цей факт 

підтверджується збільшенням питомої ваги економічно активних підприємств в 

загальному обсязі заборгованості з виплати заробітної плати. Станом на 1 червня 

2020 р. їх частка складала 62,3% від загальної суми заборгованості, тоді як на цю 

ж дату 2019 р. – лише 56,7%. Таке суттєве збільшення питомої ваги 

заборгованості за економічно активними підприємствами свідчить безпосередньо 

про зростання прихованого безробіття під впливом пандемії COVID-19 [16]. 

Зміна настроїв і поведінки учасників на ринку праці безпосередньо виступає 

індикатором кризових процесів у сфері зайнятості. Дисбаланс між попитом та 

пропозицією робочої сили на ринку праці залишається досить суттєвим. Так, на 

середину жовтня роботодавці подали лише 67 тис. вакансій, що на 32% менше, 

ніж за минулий період. Але навіть наявність достатньої кількості вакансій не 

спричиняє забезпечення попиту. Це обумовлено економічними та соціально-

психологічними чинниками, адже поняття потенційної вакансії для працівників, 

що втратили роботу, особливо в період карантинних обмежень, та для інших 

претендентів на робоче місце чітко не визначено. Це пов’язано з тим, що 

потенційне місце працевлаштування як за характером роботи, так і за рівнем 
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оплати та за низкою інших ознак (відповідність освіті, професійно-

кваліфікаційному рівні та ін.) не завжди ідентично втраченому. Суттєво впливає 

на сферу зайнятості й територіальний аспект обсягу безробітних та вакансій. 

Визначені невідповідності вакансій та пропозицій обумовлюють певний рівень їх 

розбалансованості та слабкий рівень гнучкості ринку праці, особливо в коротко 

термінованому періоді. На сьогодні основні тренди ринку праці поряд з 

визначеними та наведеними закономірностями пов’язані також і зі зміною вимог 

роботодавців до претендентів на робочі місця. Зокрема, розширився перелік 

побажань до непрофесійних навичок (Soft skills) та посилилися вимоги до 

професійних (Hard skills). На фоні зниження зарплатних очікувань змінюється 

співвідношення між фіксованою та змінною частиною заробітної плати на 

користь змінної, тобто формується перехід до оплати за результатами виконаної 

роботи. Додатково, підприємства зорієнтовані на передачу якомога більше 

функцій на аутсорсинг для удосконалення організаційної структури, але зі 

збереженням продуктивності праці. 

Однією з важливих форм збереження працівників навіть за умов жорстких 

карантинних обмежень є переведення працівників на дистанційну зайнятість – за 

оцінками близько 75-85% підприємств протягом карантину не планували 

змінювати чисельність персоналу. Стримувала звільнення персоналу також зміна 

підходів підприємств до організації роботи - там, де це було можливо, були 

запроваджені дистанційні форми зайнятості. Більш поширеною була дистанційна 

зайнятість на великих підприємствах, а режими простою та неповної зайнятості – 

на малих та в будівництві, на транспорті та в переробній промисловості.  

Під дистанційною роботою розуміється така форма організації праці, коли 

наймані працівники виконують роботу за місцем проживання (чи в іншому місці 

за вибором), у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій, але поза приміщенням роботодавця. 

На сьогодні ситуація з дистанційною зайнятістю залишається в країні не 

повністю вирішеною, не зважаючи на те, що від початку карантинних обмежень, 

однією з умов була вимога до працівників залишатися вдома. У березні 2020 р., 
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законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникнення і поширення корона вірусної хвороби 

(COVID-19)[17] в пункт ІІ Розділ 2 «Прикінцеві положення» було внесено зміни 

для узаконення виконання дистанційної роботи у тому вигляді, як її по факту 

виконують у сучасних українських реаліях.  

За оцінками МОП, 27% працівників у країнах з високим рівнем 

економічного розвитку можуть працювати віддалено. В Україні станом на кінець 

березня 29% працівників були переведені на дистанційні форми роботи. В країні 

на сьогодні існує низка чинників, які впливають на потенційну можливість 

перейти на віддалену роботу, – за оцінками, це стосується від 8% до 32% зайнятих 

[12]. Перша і основна причина обумовлена безпосередньо структурою економіки. 

У період жорстких карантинних обмежень на дистанційну роботу повністю 

перейшли працівники за такими сферами діяльності: страхова, телекомунікація, 

освіта, професійна і наукова діяльність, частково держслужба і торгівля. Але за 

більшістю видів діяльності практично неможливо забезпечити перехід на 

віддалену роботу, – це сільськогосподарське виробництво, переробна і добувна 

промисловість, енергетика, будівництво, транспорт тощо. 

Другий чинник, що ускладнює можливість переходу на дистанційну роботу, 

пов'язаний зі станом розвитку технологій у країні. Мова йде про надійність 

платформ (електронна комерція, цифрові медіа, засоби дистанційної комунікації), 

поширення та стійкість електронних платежів для проведення транзакцій і 

стійкість Інтернет інфраструктури до переривань трафіку. Україна не готова до 

забезпечення наведених вимог для широкого розповсюдження дистанційної 

зайнятості.  

Наступний чинник визначається наявною організаційною або 

корпоративною культурою, тобто нормами про гнучкість операційних та 

комунікаційних процесів, а також впливом умов життя на поширеність та 

організацію дистанційної роботи працівника (житлові, структура 

домогосподарства), і моделями поєднання роботи та особистого життя й іншими 

чинниками. 
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У теперішній час не зважаючи на наведені спроби врегулювати дистанційну 

зайнятість під час карантину, більшість питань залишаються невирішеними. 

Найбільші ризики пов’язані з соціальною незахищеністю таких працівників, які 

мають обмежені трудові і соціальні гарантії.  

 

2.3 Соціально-економічні наслідки впливу пандемії COVID-19  

на соціально-трудові відносини 

 

Об’єктивним наслідком звільнення чи переводу працівників на скорочений 

робочий день (тиждень) є втрати робочого часу. В Україні на сьогодні відсутні 

офіційні статистичні дані відносно оцінки втрат, тому їх можна розрахувати лише 

досить умовно з певними обмеженнями. Так, якщо припустити, що в середньому 

зменшення робочого тижня становило один день, а робочого дня – одну годину, 

то загальні втрати робочого часу штатних працівників внаслідок неповної 

зайнятості за квартал становитимуть 4809,6 тис. год. Втрати, які обумовлені 

відправленням працівників в безоплатні відпустки складають 74271,6 тис. год., а 

внаслідок вивільнення – 208728,0 тис. год. Загальні втрати досягають 287,81 млн 

год., що складає 8,0% від табельного фонду робочого часу для штатних 

працівників (табл. 2.6). По контингенту зайнятого населення втрати робочого часу 

майже в 5,3 рази більші,- в цілому вони складають 1524,0 млн год., або 20,8% до 

табельного фонду зайнятих. Відповідні показники визначаються як нижня та 

верхня межа втрат. 

За оцінками МОП[12] втрата робочого часу має прояв в більш високому 

рівні безробіття і бездіяльності
1

 або неактивності, причому бездіяльність 

збільшується в більшому ступені, ніж безробіття. Наведена закономірність 

підтверджується і розрахованими втратами робочого часу (за результатами 

соціологічного опитування) по національному ринку праці. В загальному обсязі 

                                                           
1
Примітка. Різниця між безробіттям та бездіяльністю ґрунтуються на діях, які вживають 

люди при повній або частковій втраті роботи. Тобто, якщо людина не має роботи, але шукає її 

та відкрита для пропозицій щодо працевлаштування, то це – «безробіття», якщо людина не має 

роботи та не шукає її, то це – «бездіяльність». 
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втрат, втрати внаслідок неповної зайнятості та відправлення в безоплатні 

відпустки складає близько 71,0%, – цей контингент за визначенням в цілому 

відповідає поняттю «бездіяльність». 

 

Таблиця 2.6 - Характеристика втрат робочого часу внаслідок карантинних 

обмежень за ІІ кв. 2020 року 

Причини втрат 

Обсяги втрат робочого часу за джерелами 

інформації та контингенту працівників 

За офіційними 

статистичними даними  

по штатному контингенту 

(нижня межа) 

За даними соціологічних 

опитувань (по 

контингенту зайнятого 

населення) (верхня межа) 

1. Переведення на неповний робочий день 

/ тиждень, тис. роб. год 4809,6 - 

2. Безоплатні відпустки, тис. роб. год. 74271,6 1087170,0 

3. Вивільнення, тис. роб. год. 208728,0 436800,0 

Усього, тис. роб. год. 287809,2 1523970,0 

4. В % до табельного фонду робочого часу 8,0 20,8 

Джерело: розраховано авторами за розробленою методикою (Додаток А) 

 

Вивільнення працівників, переведення на неповну зайнятість чи 

відправлення у відпустку без збереження заробітної плати супроводжується поряд 

з втратою робочого часу суттєвим зниженням доходів і, як наслідок, падінням 

ресурсів життєзабезпечення не тільки працівника, а й членів його сім’ї. 

Запровадження карантину наприкінці березня позначилося на показниках 

оплати праці уже в І кварталі. Так у березні зростання фонду оплати праці 

сповільнилося до 10% (порівняно з 14% – в лютому), а у квітні й травні його обсяг 

залишився незмінним порівняно з відповідним періодом попереднього року. Це 

відбулося через стрімке скорочення відпрацьованого робочого часу за усіма 

видами діяльності, особливо у готельно-ресторанному бізнесі та транспорті.  

У ІІ кварталі 2020 р. уповільнилося зростання середньомісячної заробітної 

плати, – якщо за січень-лютий її темпи складали близько 16%, то вже в березні 

вони знизилися до 12%. В структурі заробітної плати змінилося співвідношення 
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фіксованої (ставки) та змінної її частини на користь змінної, тобто почав 

формуватися перехід до сплати праці за результатами. 

Суттєво скоротився прибуток та змішаний дохід і оплата праці працівників 

малих підприємств через погіршення їх фінансового стану. Скоротилася також 

оплата праці, отримана українцями за кордоном через повернення частини 

мігрантів в Україну й обмеження нових виїздів в інші країни. Суттєві втрати 

доходу понесли як вивільнені в умовах карантину, так і ті, які перебували в 

ситуації вимушеної неповної зайнятості або перерви в роботі. За оцінками Центру 

економічної стратегії, людей у прихованому безробітті на піку карантину було 

близько 3,1 млн осіб. Ці люди частково або повністю втратили заробітну плату, 

залишаючись формально зайнятими. Необхідно відмітити два протилежні 

процеси, які склалися в системі оплати праці. У країнах ЄС в ІІ кв. 2020 р., коли 

заходи по стримуванню COVID-19 були досить поширені, погодинні витрати на 

робочу силу зросли в зоні Євро на 4,1%, а в цілому у країнах ЄС на 4,2%. Таке 

зростання погодинної оплати праці було обумовлено в основному внаслідок 

помірної компенсації в структурі, яка безпосередньо не пов’язана з оплатою – 

мова йде про введення податкових пільг та субсидій, які були введені урядами 

країн ЄС для підтримки підприємств, що постраждали від кризи. В країнах ЄС до 

видів економічної діяльності, в яких були найбільші темпи зростання погодинної 

оплати праці, відносяться такі: діяльність по розміщенню та харчуванню 

(+13,5%), мистецтво, відпочинок, розваги (+12,5%), транспорт та зберігання 

(+8,0%). З іншого боку, працівники, які повністю або частково втратили роботу 

або були переведені на часткову зайнятість, втратили заробітки, що суттєво 

вплинуло на падіння засобів існування та життєзабезпечення. 

За офіційними даними в ІІ кв. 2020 р. наявний дохід (в розрахунку на одну 

особу) зменшився на 4,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а 

реальний наявний – на 7,3%. За експертними оцінками та результатами 

соціологічних опитувань, реальні показники в рази більші, оскільки офіційні 

статистичні дані не враховують втрачені доходи, що одержували зайняті 

неформально або за тіньовими схемами та які були вивільнені в першу чергу. Так, 
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за результатами опитувань близько половини опитаних українських підприємств 

скоротили зарплати на 20-30%, а 35% роботодавців планували й надалі 

зменшувати оплату праці, а 65% планують дотримуватися поточних витрат на 

оплату праці і лише у 6% опитаних роботодавців зарплати зросли [9]. 

Суттєве зниження доходів супроводжується зміною їх структури (рис. 2.1). 

Так, лише за один квартал 2020р. частка заробітної плати в загальному обсязі 

доходів населення зменшилася на 4,6% і склала в ІІ кв. лише 45,4%, на 0,3 в.п. 

скоротилася частка прибутку та змішаного доходу. Одночасно на 5,1% зросла 

частка соціальної допомоги та інших одержаних поточних трансферів. 

З урахуванням втрати заробітної плати працівниками, які були вивільнені в 

період жорсткого карантину або втратили повністю чи частково доходи внаслідок 

прихованого безробіття, можна визначити обсяги втрачених доходів
1

* без 

урахування виплат та компенсацій, які були заплановані відповідними 

Постановами КМУ (табл. 2.7). 

Втрата доходів супроводжується зростанням рівня бідності. За результатами 

досліджень, яке проведене науковцями ІСДД НАН України, за підсумками 2020 р. 

рівень бідності в країні може зрости до 45 %.  

І це за умови, якщо карантинні заходи повністю або частково буде закінчено 

у червні [18]. Серед найбільш постраждалих –працюючі з низьким рівнем освіти 

та кваліфікації. Наслідки, які пов’язані з падінням доходів зайнятого населення, 

суттєво впливають і на можливість отримання соціальних трансфертів, особливо 

для тих, для яких саме трансферти є основним джерелом доходу. Цей вплив буде, 

звісно, з певним лагом запізнення, наприклад, через 2-3 квартали, адже саме тоді 

постане питання з можливостями наповнення бюджетів всіх рівнів. Криза може 

вплинути на збільшення ризиків бідності серед тих категорій населення, які 

традиційно перебували в найгіршому становищі. При цьому скорочення доходів у 

більш благополучних сімей здебільшого не матиме крайніх наслідків, вони не 

опиняться серед бідних, але суттєво звузять свої споживчі можливості.  

                                                           
1 *Розраховано авторами за розробленою методикою оцінки втрат доходів населення 

[Додатoк Б] 
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Таблиця 2.7 – Оцінка втрат заробітної плати та доходів за ІІ кв. 2020 року 

Показники 

Обсяги втрат заробітної плати за 

контингентом працівників 

за офіційними 

статистичними 

даними по 

штатному 

контингенту 

(нижня межа) 

за даними 

соціологічних 

опитувань по 

контингенту зайня-

того населення 

(верхня межа) 

Втрати заробітної плати: 

- при звільненні, млн грн 6476,5 22014,0 

- при неповній зайнятості 898,3 

14260,0 - при безоплатній відпустці 2205,9 

Усього 9580,7 36274,0 

- частка заробітної плати в загальному обсязі доходів 0,455 0,455 

- обсяги зарплати в доходах населення, млн грн 394713,0 394713,0 

- частка прибутку та змішаного доходу, в доходах 

населення 0,153 0,153 

- обсяги прибутку та змішаного доходу, в доходах 

населення, млн грн 132730,0 132730,0 

- питома вага втрат заробітної плати по відношенню до 

обсягів зарплати в доходах, % (для штатних працівників) 2,43 - 

- питома вага втрат заробітної плати по відношенню до 

обсягів зарплати, прибутку та змішаного доходу в 

доходах населення, % (для зайнятого населення) - 6,9 

Джерело: розраховано авторами 

 

Однією з ознак глобалізації є трудова міграція, яка забезпечує можливість 

розвинутим країнам економити на більш дешевій робочій силі, а менш 

розвинутим-приєднатися до сучасних технологій та фінансових потоків. 

Характерною ознакою функціонування української економіки є експорт робочої 

сили у формі трудової міграції [15], aле пандемія вплинула суттєво й на 

міграційні процеси. Bиникли проблеми з трудовими мігрантами, особливо з тією 

їх часткою, які були зайняті на сезонних роботах або працювали без юридично 

оформленої зайнятості. З початку кризи частина трудових мігрантів повернулася 

додому, але загальну їх чисельність назвати ніхто не може. Так, за оцінками КМУ 

– це близько 2,0 млн осіб, але вона не підтверджена ні прикордонниками, ані 

експертами. До того ж не відомою залишається і загальна кількість трудових 
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мігрантів, які одночасно знаходяться за межами країни на заробітках, за оцінками 

МЗС України постійно працюють за кордоном 3,2 млн осіб. За офіційними 

даними за перший місяць пандемії повернулося близько 400 тис. трудових 

мігрантів, а за експертними оцінками ця цифра може сягати до 2 млн осіб. За 

даними НБУ в зв’язку з пандемією 10% українців повернулися на Батьківщину та 

ще 10% не змогли виїхати з країни на заробітки.  

За словами Е. Лібанової [19] – масштаби повернення українців з-за кордону 

виявилися не такими катастрофічними, як їх очікували за попередніми 

експертними оцінками, про що свідчить незначна зміна приватних переказів за 

березень-квітень 2020 р., – вони зменшилися лише на 8,0%. За даними 

Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування з середини 

березня по кінець травня повернулося близько 500 тис. мігрантів, в основному 

тих, які мали короткострокові контракти або працювали без офіційного 

оформлення трудових відносин. Попит на українську робочу силу, особливо в 

умовах виходу з кризи чи її пом’якшення буде посилюватися, а трудова міграція – 

зростати, адже економічний розрив між нашою країною та країнами ЄС тільки 

збільшується. 

Фінансова та коронакриза ще тривають. Динаміка відновлення помірна та 

нестабільна, як наслідок, зміни на ринку праці продовжуються, тому 

розраховувати на покращення ситуації в сфері зайнятості можливо не раніше 

другого кварталу 2021 року. Адаптивний карантин продовжено до кінця 2020 р., 

крім того існує загроза, що з листопада може початися жорсткий його варіант, – 

така перспектива підтверджується стрімким зростанням як кількості, так і рівня 

захворюваності. Негативні наслідки коронакризи на ринку праці та в системі 

соціально-трудових відносин пов'язані з більш інтенсивними проявами ризиків 

(зростання безробіття, в тому числі і прихованого, втрати робочого часу, падіння 

трудових доходів і, як наслідок, зниження ресурсів життєзабезпечення для значної 

частини всього населення). Серед зайнятого населення той контингент, який 

перейшов (або переходив) на віддалену зайнятість на ній же і залишиться, але 

можуть з'явитися додаткові ризики – зниження замовлень, відповідно, і доходів, 
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перехід на виконання замовлень для декількох замовників. Як наслідок, 

збільшення ризиків соціальної незахищеності, формування соціально-

психологічних ризиків: невпевненість, соціально-психологічна напруга, апатія та 

інші. Працівники, робота яких не може бути переведена на віддалену зайнятість, 

знову стикнуться зі складністю поїздок на роботу, можливостями виконання 

роботи. Одночасно знову можливе скорочення пропозицій на ринку праці
1
. 
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Розділ 3. ОЦІНКА СЕКТОРАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

РИЗИКІВ ТА НЕБЕЗПЕК В УМОВАХ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ І 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

3.1 Систематизація соціально-економічних ризиків та небезпек  

в сфері праці та зайнятості 

 

Вплив пандемії COVID-19 на розвиток ситуації на національному ринку 

праці визначається безпосереднім або опосередкованим зменшенням залучення 

робочої сили до економічної діяльності. Ці зміни, пов'язані як з прямою 

тимчасовою забороною або обмеженням певних видів економічної діяльності, так 

і зменшенням трудової міграції. Опосередкований вплив, пов'язаний зі 

зменшенням споживчого попиту, що призводить до спаду економіки та, 

відповідно, зменшує потребу в робочій силі. Основні зміни на вітчизняному 

ринку праці за умов пандемії, як і на світових ринках, пов’язані зі скороченням 

зайнятості, зростанням безробіття, зменшенням трудових мігрантів, падінням 

доходів населення, втратою роботи та доходів фізичними особами-підприємцями.  

Ці несприятливі умови формують систему ризиків у трудовій сфері та в сфері 

зайнятості, обумовлюють негативні соціально-економічні наслідки (табл. 3.1). 

На початку введення жорстких карантинних заходів в сфері зайнятості 

основні ризики були пов’язані зі зростанням безробіття внаслідок припинення 

роботи підприємств сфери послуг, оптової та роздрібної торгівлі, тимчасового 

розміщення та організації харчування, транспорту та інших видів економічної 

діяльності. Частково згорнули свою діяльність і підприємства інших галузей 

економіки, включаючи промисловість і будівництво. Така ситуація 

супроводжувалася значною втратою робочого часу.  

Основні втрати роботодавців та працівників за цих умов були такими: 

- повна зупинка діяльності окремих підприємств і, як наслідок, звільнення 

працівників; 
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Таблиця 3.1 – Систематизація соціальних ризиків трудової сфери та наслідків 

їх прояву в умовах пандемії COVID-19 

Види ризиків Економічні та соціальні наслідки 

1. Зростання безробіття 

2. Часткова або неповна зайнятість, 

відправлення в безоплатні відпустки 

3. Втрата заробітків, доходів 

4. Неформальна та тіньова зайнятість 

5. Віддалена зайнятість 

6. Неефективна зайнятість 

7. Зменшення попиту на робочу силу 

на ринку праці 

8. Втрата робочого часу 

9. Незахищена зайнятість, соціальна 

незахищеність 

10. Трудова міграція 

 

1. Зниження рівня зайнятості 

2. Поширення прихованого безробіття 

3. Поширення безробіття 

4. Поширення бідності та диференціації населення 

5. Невідповідність зайнятості освітньому та 

професійно-кваліфікаційному рівню 

6. Падіння соціального статусу та блокування 

соціальних ліфтів 

7. Падіння споживчого попиту внаслідок падіння 

купівельної спроможності населення, зокрема: 

зменшення можливостей користування платними 

послугами; втрата можливостей та доступності 

іпотечного кредитування та інше 

8. Зростання заборгованості з виплат за кредитами, 

оренду, по оплаті ЖКП тощо 

9. Падіння мотивації до підвищення освітнього та 

професійного рівня 

10. Незатребуваність людського капіталу 

11. Зменшення освітнього, трудового потенціалу та 

людського капіталу 

12. Соціальна незахищеність 

13. Формування соціального відчуження та 

соціальної ізоляції, соціальна дезадаптація 

14. Обмеження внутрішньої трудової міграції, в тому 

числі маятникової 

15. Прекарізація зайнятого населення та робочої сили 

16. Зменшення частки середнього класу в загальній 

чисельності населення 

17. Формування нестабільності в суспільстві 

18. Формування міграційних настроїв 

 

- звільнення працівників «за згодою сторін», що надає можливість економити 

роботодавцям на вихідній допомозі персоналу, але супроводжується втратою 

доходів та зростанням соціальної незахищеності працівників; 

- впровадження дистанційної та віддаленої зайнятості веде не лише до 

збереження певного рівня зайнятості, а й формує додаткові ризики соціальної 

незахищеності працівників; 
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- відправлення працівників в безоплатні або за свій рахунок відпустки, 

неповна або часткова зайнятість. Ці заходи забезпечують можливість збереження 

контингенту зайнятих, але призводить до втрати трудових доходів та поглиблення 

соціальної незахищеності. Внаслідок неповної або часткової зайнятості, чи 

відправлення в безоплатні відпустки формується контингент зайнятого населення, 

яке підпадає під визначення «приховане безробіття» з відповідним рівнем 

соціальної незахищеності та соціального відчуження. Також під контингент 

«прихованого безробіття» попадають особи, які зайняті без оформлення, тобто 

неформально зайняті або за тіньовими (нелегальними) схемами зайнятості. 

Основні соціально-економічні наслідки прояву соціальних ризиків в системі 

соціально-трудових відносин пов’язані зі зниженням рівня зайнятості, суттєвими 

втратами робочого часу та падінням продуктивності праці. Зменшення попиту на 

робочу силу при надмірних обсягах пропозиції супроводжується не тільки 

зменшенням рівня зайнятості, а й розповсюдженням неефективної зайнятості, яка 

не відповідає критеріям гідної праці. Така ситуація обумовлює зниження 

мотиваційної складової розвитку робочої сили та призводить до зниження 

можливостей реалізації людського капіталу. 

За період дії жорстких карантинних заходів значно погіршилися умови 

життєзабезпечення, загрозливою стала ситуація для добробуту населення. Втрата 

доходів, зростання повної або часткової незайнятості є чинниками поглиблення 

соціально-економічної нерівності в суспільстві. 

Негативними наслідками прояву ризиків трудової сфери є падіння 

споживчого попиту та зміна структури доходів і витрат населення. Зростання 

частки соціальних трансфертів в структурі доходів та зменшення частки витрат на 

накопичення суттєво звужують можливості для подальшого економічного 

розвитку і впливають на зниження ВВП. Зменшуються обсяги споживчого попиту 

внаслідок падіння купівельної спроможності населення, звужуються можливості 

користування платними послугами, знижується доступність іпотечного 

кредитування, формується заборгованість з виплат за орендними платежами, 

оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) тощо. 
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Більш опосередковані негативні наслідки, які можуть проявитися через 

певний термін часу, особливо за умови збереження коронакризи та карантинних 

заходів, навіть за умови адаптивного карантину, пов’язані з втратою освітнього, 

трудового потенціалу країни, незатребуваністю людського капіталу, і як наслідок, 

падінням мотивації до підвищення освітнього, професійного та кваліфікаційного 

рівня. Всі визначені економічні наслідки, як правило, призводять і до соціальних, 

зокрема, поглиблення соціальної незахищеності, формування соціального 

відчуження, соціальної ізоляції тощо. 

Прояв ризиків, які пов’язані з трудовою міграцією, виявився не таким 

значним, як очікували за експертними оцінками на початку пандемії. Так, вже 

через 2-3 тижня після початку пандемії, трудові мігранти, які повернулися в 

Україну, за відсутності гідних робочих місць (достатній рівень оплати праці, 

відповідність професійно-кваліфікаційному рівню тощо) шукали шляхи 

повернення. 

Всі визначені негативні наслідки прояву соціальних ризиків в трудовій сфері 

одночасно супроводжуються прекаризацією зайнятого населення і робочої сили, 

регресивною соціальною мобільністю внаслідок скорочення частки середнього 

класу в загальній кількості населення і можуть призвести до дестабілізації в 

суспільстві та формування протестних настроїв. Такі сценарії можуть проявитися 

за умови продовження карантинних заходів та відсутності зваженої державної 

політики з попередження або пом’якшення дії визначених негативних наслідків. 

Отже, аналіз національних та світових тенденцій за статистичними оцінками 

ризиків та небезпек, пов’язаних з пандемією COVID-19, дозволяє конкретизувати 

та систематизувати соціально-економічні ризики трудової сфери та зайнятості й 

визначити соціальні та економічні наслідки їх прояву. Це дає можливість оцінити 

вагомість ризиків та вплив окремого ризику на загальний несприятливий стан, а 

також дослідити цей вплив при зміні карантинних обмежень, визначити основні 

чинники зміни ризиків. Без розробки методики оцінки соціально-економічних 

ризиків і небезпек це є неможливим. 
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3.2 Методика оцінки соціально-економічних ризиків та небезпек  

трудової сфери за умов карантинних обмежень 

 

Для розробки ефективних управлінських рішень з попередження, 

пом’якшення та подолання негативних наслідків прояву соціальних ризиків 

необхідна якісна, достовірна та оперативна інформація. Це потребує застосування 

кількісної оцінки, визначення впливу окремих складових на зміну рівня ризиків. 

Наукова спільнота плідно працює над розробкою науково-методичного 

забезпечення оцінки ризиків. На сьогодні існує три базові методичні підходи до 

оцінки соціальних ризиків [1, 2, 3]. Перший підхід пов'язаний з оцінкою 

вірогідності прояву чи реалізації конкретного виду ризику за певних умов. Другий 

підхід є об’єктивним доповненням першого та включає оцінку можливих втрат у 

вартісному, натуральному та трудовому вимірі за умови прояву ризику. Наведені 

два підходи базуються на значних обсягах статистичної інформації за досить 

тривалий часовий період. Виходячи з того, що соціальні ризики трудової сфери за 

умови коронакризи формуються та реалізуються у досить обмеженому часовому 

періоді (пів року-рік), а наслідки можуть проявитися або відповідно до часу 

реалізації ризиків, або з певним терміном запізнення (один-два роки поспіль), то 

використання наведених двох підходів досить проблематично.  

З урахуванням наведених обмежень методику кількісної оцінки соціальних 

ризиків в трудовій сфері за умов карантину доцільно розробляти з урахуванням 

основних принципів побудови Європейської системи соціальних показників 

(ЄССП) [4, 5, 6], які визначаються в координатах ідентичності, нерівності, 

консолідації та конфліктності і базуються на використанні найбільш об’єктивних 

баз даних, які є на поточний час дослідження. Вибраний виконавцями проєкту 

підхід до оцінки ризиків дає можливість оцінити не безпосередньо рівень 

розвитку, а його зміни (в темповому або коефіцієнтному вимірі) з ідентифікацією 

впливу всіх внутрішніх складових, які визначають ці зміни. Такий підхід 

забезпечує можливість повної ідентифікації чинників зміни соціальних ризиків 



59 

 

для розробки відповідних управлінських рішень з мінімізації негативних 

наслідків їх прояву. 

В узагальненому вигляді методика оцінки ризиків трудової сфери в умовах 

коронакризи COVID-19 базується на таких вихідних положеннях: 

1. Основні умови формування та прояву соціальних ризиків в системі 

соціально-трудових відносин (СТВ) включають три такі складові: 

- зміна економічної ситуації в країні за період карантинних обмежень та 

коронакризи; 

- зміна рівня незайнятості на ринку праці; 

- соціально-економічні наслідки прояву ризиків в трудовій сфері. 

2. За кожною складовою визначаються відповідні субіндекси (Ii), які за 

методикою розраховуються як кількісні оцінки зміни ризиків за певний період: 

- зміна економічних умов формування та прояву ризиків трудової сфери 

(Ізм.екон.умов); 

- зміна незайнятості на ринку праці (Ізм.незайн.); 

- зміна втрат за умови прояву ризиків (Ізм.втрат). 

За кожною і-тою складовою визначаються відповідні субіндекси, які 

забезпечують їх кількісне оцінювання за таким співвідношенням: 

𝐼𝑖 = √∏ 𝑘
𝑖𝑗𝑡

𝑊𝑗𝑛𝑖

𝑗=1

∑ 𝑊𝑗

 ;  (3.1) 

де Ii – субіндекс за і-тою складовою; і=1,2,3; 

𝑘𝑖𝑗𝑡 – коефіцієнт зміни j-того індикатора і-тої складової в t-ому періоді.  

Для визначення односпрямованого впливу індикаторів на зміну ризиків 

індикатори розраховуються як стимулятори (прямий вплив) та дестимулятори 

(зворотній вплив). За цих умов в розрахунок субіндексу стимулятори 

включаються за співвідношенням: 

𝑘𝑖𝑗𝑡 =
𝑥𝑖𝑗𝑡

𝑥𝑖𝑗𝑡−1
, 

а дестимулятори – за зворотнім: 

𝑘𝑖𝑗𝑡 =
𝑥𝑖𝑗𝑡−1

𝑥𝑖𝑗𝑡
, 



60 

 

де 𝑥𝑖𝑗𝑡 , 𝑥𝑖𝑗𝑡−1 – значення j-того індикатора і-того субіндексу за t та (t–1)-й періоди; 

𝑊𝑗 – ваговий коефіцієнт j-того індикатора; 

𝑊𝑗  визначається як частка осіб, на множині яких проявляється дія 

відповідного індикатора, – якщо ∑ 𝑊𝑗
𝑛𝑖
𝑗=1 =1, то і-тий субіндекс розраховується за 

формулою мультиплікативної факторної моделі: 

𝐼𝑖 = ∏ 𝑘
𝑖𝑗𝑡

𝑊𝑗𝑛𝑖
𝑗=1 , або 

𝐼𝑖 = 𝑘𝑖1𝑡
𝑊1 ∙ 𝑘𝑖2𝑡

𝑊2 ∙ … ∙ 𝑘1𝑛𝑖𝑡

𝑊𝑛𝑖  . (3.2) 

3. Узагальнений індекс зміни ризиків соціально-трудових відносин 

розраховується як середня геометрична зважена із визначених субіндексів 

𝐼риз.СТВ = √(𝐼1
𝑊1 ∙ 𝐼2

𝑊2 × 𝐼3
𝑊3)

3

   (3.3) 

В формулі (3) всі внутрішні субіндекси беруться як рівнозначні. 

За змістом наведені індекси є коефіцієнтами або темпами зміни ризику. Так, 

при 𝐼𝑖 > 100%, відповідний ризик (погіршення економічних умов, незайнятості 

або втрат за період дії карантинних обмежень) зростає, а при 𝐼𝑖 < 100 %, 

зменшується. 

4. Внутрішня структура кожного субіндексу забезпечує можливість повної 

ідентифікації впливу внутрішніх чинників (як кількісної оцінки, так і напрямку 

впливу) на його зміну. Аналогічно задача може бути вирішена і за структурою 

узагальненого індексу зміни ризиків СТВ. 

5. Наведена методика оцінки ризиків трудової сфери та в системі СТВ може 

бути використана при розробці можливих сценаріїв за умови зміни карантинних 

обмежень, впровадження умов адаптивного карантину або його посилення, при 

цьому параметри відповідних індикаторів можуть бути визначені за експертними 

оцінками за конкретними сценаріями розвитку ситуації з коронакризою в країні, а 

субіндекси розраховуються за наведеними співвідношеннями (3.1, 3.2, 3.3). 

6. Наведена методика є відкритою системою. Тобто без порушень основних 

методичних підходів за умови появи нових видів ризиків або розширення 
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внутрішніх індикаторів їх визначення можна за наведеними співвідношеннями 

оцінити зміни відповідних ризиків за будь-які співставні періоди часу. 

Реалізація наведеної методики оцінки ризиків в системі СТВ включає 

послідовність вирішення таких завдань: 

1. Змістовна ідентифікація всіх внутрішніх чинників та індикаторів їх 

визначення для оцінки відповідних субіндексів. 

2. Формування інформаційної складової для кількісної оцінки субіндексів. 

3. Визначення вагових коефіцієнтів впливу кожного індикатора на рівень 

субіндексу. 

4. Оцінка зміни кожного з визначених субіндексів та узагальненого 

показника зміни ризиків СТВ за умов карантинних обмежень. 

5. Систематизація та визначення основних чинників зміни ризиків. 

6. Розробка основних рекомендацій і механізмів їх втілення та впровадження 

в системі управлінських рішень для мінімізації упередження негативних наслідків 

прояву соціальних ризиків. 

Наведена методика має сенс для практичного використання за умов 

апробації, яка визначить її переваги та доцільність застосування в управлінській 

діяльності.  

 

3.3 Апробація методики оцінки соціально-економічних ризиків  

та небезпек в сфері праці та зайнятості 

 

Станом на листопад 2020 року ще відсутня узагальнена статистична 

інформація за ІІІ квартал 2020 року, яка необхідна для розрахунків при апробації 

розробленої методики. Тому автори використали інформацію за ІІ квартал та за І 

півріччя 2020 року. 

В запропонованій методиці перша складова узагальненого індексу оцінки 

соціально-економічних ризиків ринку праці та зайнятості включає зовнішні 

чинники формування та прояву ризиків і пов’язана зі зміною економічної ситуації 

в країні за період карантинних обмежень у ІІ кварталі та в цілому за І півріччя 
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2020 року. Основні індикатори, на підґрунті яких розраховується субіндекс зміни 

економічних умов, такі (Ізм.екон.умов): 

- темпи зміни ВВП (в постійних цінах 2016 р.); 

- темпи зміни ВДВ; 

- індекс зміни виробництва базових галузей (ІВБГ); 

- індекс економічних настроїв (ІЕН); 

- індекс споживчої впевненості; 

- індекс ділової впевненості. 

Індикатори виміру та вихідні джерела інформації наведені в табл. 3.2. 

Виходячи з того, що жорсткі карантинні заходи були введені на початку  

ІІ кварталу 2020 року, всі показники перераховані в темповому або 

коефіцієнтному вимірі по відношенню до IV кв. 2019 р., який обрано за базу 

порівняння. 

Зважаючи на те, що економічна рецесія та жорсткі карантинні обмеження, які 

були впроваджені під впливом пандемії COVID-19, призвели до суттєвого падіння 

основних показників економічного розвитку, субіндекс зміни економічних умов 

дослідження розглядається в контексті зростання його впливу на можливості 

прояву ризиків. 

В такому випадку визначені в табл. 3.2 індикатори розглядаються як 

дестимулятори, а субіндекс розраховується за таким співвідношенням: 

𝐼зм.екон.умов = √∏ (1: 𝑘𝑖𝑗
6
𝑗=1

6
) =  √

1

0,874
∙

1

0,895
∙

1

0,854
∙

1

0,731
∙

1

0,838
∙

1

0,62

6
=

 √1,144 ∙ 1,117 ∙ 1,171 ∙ 1,368 ∙ 1,193 ∙ 1,6136
=√3,9396

=1,257 або 125,7% 

 

Отже, економічні умови для прояву та реалізації соціально-економічних 

ризиків в ІІ кв. 2020 р. порівняно з IV кв. 2019 р., зросли на 25,7 %, при цьому 

найбільший негативний вплив пов'язаний з суттєвим падінням індексу ділової 

впевненості (на 38 %) та індексу економічних настроїв (на 26,9 %). Цей індекс 

можна характеризувати і в контексті оцінки погіршення економічної ситуації. 
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Таблиця 3.2 – Індикатори оцінки змін економічних умов формування 

соціально-економічних ризиків на ринку праці 

Індикатори 

Умовні 

позна-

чення 

IV кв. 

2019 р. 

2020 р. 

Джерело інформації 
І кв. ІІ кв. І півр. 

ІІ півр. 

(оцінка) 

1. Темпи приросту 

(зниження) ВВП, % 

до попереднього 

періоду (в постійних 

цінах 2016 р.) 

- 3,0 -1,3 -11,4 -12,6 -7,8 ДССУ, Інфляційний звіт 

НБУ [7,8,10] 

2. Темпи зміни ВВП,  

% до IV кв. 2019 р.  

k11 100,0 98,7 87,4 - - Розрахункові показники 

3. Темпи зміни ВДВ,  

% до IV кв. 2019 р. 

k12 100,0 - 89,5 - - Розраховано на підґрунті 

даних ДССУ [10] 

4. Індекс зміни 

виробництва базових 

галузей (ІВБГ) по 

відношенню: 

- до попереднього 

кварталу - 0,974 0,971 0,88 0,854 - 

Інфляційний звіт НБУ, 

жовтень 2020 р. [8] 

- до IV кв. 2019 р. k13 1,0 0,971 0,854 - - 
Інфляційний звіт НБУ, 

жовтень 2020 р. [8] 

5. Індекс економічних 

настроїв (по 

відношенню до IV кв. 

2019 р.) 

k14 1,0 1,056 0,731 0,772 0,814 Інфляційний звіт НБУ, 

жовтень 2020 р. [8] 

6. Індекс споживчої 

впевненості (по 

відношенню до IV кв. 

2019 р.) 

k15 1,0 0,881 0,838 0,738 0,801 Інфляційний звіт НБУ, 

жовтень 2020 р. [8] 

7. Індекс ділової 

впевненості (по 

відношенню до IV кв. 

2019 р.) 

k16 1,0 - 0,62 - - Розраховано як середньо-

зважений показник за 

ВЕД (переробна 

промисловість, 

будівництво, торгівля, 

послуги) за даними 

Інфляційного звіту НБУ 

[7, 8] 

 

Якщо взяти його зворотне значення, тоді індекс зміни (погіршення) 

економічної ситуації буде таким: 

𝐼екон.сит. = 1: 𝐼зм.екон.умов = 1: 1,257 = 0,796 або 79,6 % 
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Таким чином, погіршення економічної ситуації на 20,4 % супроводжується 

зростанням економічних умов для прояву та реалізації соціально-економічних 

ризиків в сфері зайнятості на 25,7 %. 

Визначення ризиків безпосередньо на ринку праці базується на системі 

індикаторів, які наведені в табл. 3.3. Система індикаторів відповідає змісту 

ризиків незайнятості. Це показники зміни як обсягів, так і рівня зайнятості. В 

структуру оцінки безробіття включено індикатори загального безробіття, яке 

визначається за методологією МОП, і розрахункові значення, які наводяться 

Державною службою зайнятості і за даними офіційної статистики, і за 

результатами соціологічного опитування.  

В дослідженні ці оцінки визначаються як нижня та верхня межа відповідного 

індикатору. За цих умов і сам субіндекс розраховано в двох вимірах - за нижньою 

та верхньою межею, які утворюють допустимий інтервал його зміни.  

В системі індикаторів наведених в табл. 3.3 відсутні показники віддаленої 

зайнятості у зв’язку з тим, що така форма зайнятості офіційно з’явилася лише в 

2020 році, що унеможливлює визначення зміни відповідних показників за період, 

який досліджується.  

 

Таблиця 3.3 – Індикатори оцінки субіндексу зміни ризику незайнятості 

Індикатори 

Напрям 

впливу 

на 

ризики 

Умовне 

позна-

чення 

IV кв. 

2019 р. 

2020 р. Вагові 

коефіцієнти 

(Wj) нижня 

межа/верхня 

межа 

Джерело 

інформації І кв ІІ кв 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Чисельність 

зайнятого населення у 

віці 15-70 рр., тис. осіб 

дестиму-

лятор - 16501,8 16574,5 15707,9 
0,49173 

0,40476 
ДССУ [11] 

2. Рівень зайнятості у 

віці 15-70 рр., % 

дестиму-

лятор 
k21 57,9 - 55,2 

0,49173 

0,40476 
ДССУ [10; 11] 

3. Чисельність 

працівників, тис. осіб 

дестиму-

лятор 
k22 7998,2 7842,3 7671,3 

0,240146 

0,19760 
ДССУ [10; 11] 

4. Темпи зміни 

зайнятого населення, в 

% до IV кв. 2019 р. 

дестиму-

лятор - 100,0 100,4 95,2 
0,49173 

0,40476 

Розраховано за 

даними ДССУ 
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Закінчення табл. 3.3 

5. Безробіття 

населення (за 

методологією МОП), 

тис. осіб 

стиму-

лятор 
- 1564,5 1548,9 1712,0 - ДССУ [10; 11] 

6. Рівень безробіття, %:  -      

6.1. за методологією 

МОП 

стиму-

лятор 
- 8,7 8,6 9,9 - ДССУ [10; 11] 

6.2. за оцінками з 

урахуванням 

звільнення за умов 

карантину: 

стиму-

лятор 
-     

Розраховано за 

даними ДСЗУ 

та за 

результатами 

соціологічного 

опитування  

[9; 13; 14; 17] 

- нижня межа  k23 8,7 - 11,8 
0,066907 

0,112 
- верхня межа  

k23 - - 24,0 

7. Приховане 

безробіття 

(знаходилися в 

безоплатних 

відпустках та 

переведені на часткову 

або неповну 

зайнятість), тис. осіб: 

стиму-

лятор 

     
ДСЗУ та дані 

соціологічного 

опитування  

[9; 13; 14; 17] 

- нижня межа  - 313,5 364,3 454,7 0,014234 

0,08 - верхня межа  - - - 3100 

8. Рівень прихованого 

безробіття, % до 

зайнятого населення  

стиму-

лятор 

     Розраховано за 

даними ДССУ, 

ДСЗУ та 

результатами 

соціологічного 

опитування  

- нижня межа  k24 1,9 2,2 3,12 0,014234 

0,08 - верхня межа  k24 5,0 - 19,7 

9. Неформальна 

зайнятість, % до 

зайнятого населення 

стиму-

лятор 

k25 20,9 - 29,0 0,14262 

0,117 

ДССУ [9; 10; 

11; 13; 14; 17] 

10. Заплановане 

масове звільнення: 

стиму-

лятор 

      

-тис. осіб  k26 109,6 - 160,6 0,005027 

0,0041 

ДСЗУ[9] 

-%до штатного 

контингенту 

 k26 1,37 - 2,1 0,005027 

0,0041 

Розраховано за 

даними ДСЗУ 

11. Втрати робочого 

часу, % до табельного 

фонду: 

стиму-

лятор 

     Розраховано 

авторами за 

розробленою 

методикою - нижня межа  k27 4,1  8,0 0,039336 

0,0842 - верхня межа  k27 -  20,8 
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Вагові коефіцієнти (Wj) розраховані з використанням двох оцінок, тобто за 

нижньою і верхньою межею зміни відповідних індикаторів, та визначаються як 

частка населення, серед якого можливі прояви відповідного ризику незайнятості. 

За наведених умов субіндекси ризику незайнятості будуть такими: 

- за нижньою межею зміни індикаторів та вагових коефіцієнтів: 

𝐼зм.ризику незайн.
н.м. = √∏ 𝑘

2𝑗

𝑊𝑗7
𝑗=1

∑ 𝑊𝑗

=
57,9

55,2

0,49173
∙

7998,2

7671,3

0,24016
∙

11,8

8,7

0,066907
∙

3,12

1,9

0,014234
∙

29,0

20,9

0,14262
∙

160,6

109,6

0,005027
∙

8,0

4,1

0,039336
= 1,02376 ∙ 1,010072 ∙ 1,0206 ∙

1,00708 ∙ 1,047823 ∙ 1,001923 ∙ 1,026643 = 1,146 або 114,6 %; 

- за верхньою межею: 

𝐼зм.ризику незайн.
в.м. =

57,9

55,2

0,40476
∙

7998,2

7671,3

0,1976
∙

24,0

8,7

0,112
∙

19,7

5,0

0,08
∙

29,0

20,9

0,117
∙

160,6

109,6

0,0041
∙

20,8

4,1

0,0842
= 1,0195 ∙ 1,00828 ∙ 1,12036 ∙ 1,116 ∙ 1,039 ∙ 1,001567 ∙ 1,1465 = 1,533  

або 153,3 %. 

Наведені значення субіндексів ризиків незайнятості свідчать про їх значне 

зростання. За нижньою межею ризик зріс в ІІ-му кв. 2020 р. на 14,6 % порівняно з 

базовим періодом, а за верхньою – на 53,3 %. 

Отже, інтервал зростання ризику незайнятості може бути від 14,6 до 53,3 

%. За внутрішньою структурою субіндексу з урахуванням контингенту, в межах 

якого проявляється дія відповідного ризику, найбільший вплив має зростання 

неформальної зайнятості та втрати робочого часу внаслідок безробіття, в тому 

числі і прихованого. Третю позицію за рівнем впливу на зростання ризику має 

суттєве зменшення рівня зайнятості. Таке співвідношення склалося за 

субіндексом, який розраховано на нижній межі зміни індикаторів. В той же час, за 

субіндексом, який визначається по верхній межі, найсильніший вплив мають 

втрати робочого часу, другу позицію посідає зростання рівня безробіття, а 

третю – приховане безробіття. З огляду на те, що більш об’єктивною оцінкою 

субіндексу зростання зайнятості є його значення по верхній межі зміни 

індикаторів, можна ранжувати основні чинники зростання ризику незайнятості за 

ступенем зменшення їх впливу: втрати робочого часу, зростання рівня безробіття, 

в тому числі і прихованого, збільшення неформальної зайнятості. 
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Третя складова оцінки соціально-економічних ризиків трудової сфери 

пов’язана з визначенням соціально-економічних наслідків їх прояву, які 

розглядаються як соціально-економічні втрати. В першу чергу мова йде про 

втрату доходів, в тому числі трудових, за умови вивільнення працівників, 

переведення на неповну зайнятість або відправлення в повністю чи частково 

оплачені відпустки. Як наслідок – зростає рівень бідності та поглиблюється 

диференціація населення за рівнем середньодушових доходів. На макрорівні 

падіння доходів супроводжується зниженням купівельної спроможності 

населення та споживчого попиту в цілому та його структури. Поширення 

віддаленої зайнятості, зростання рівня неформальної зайнятості, зростання 

кількості працівників, які підпадають під визначення «приховане безробіття», 

супроводжується збільшенням рівня соціальної незахищеності зайнятого 

населення. 

Структура індикаторів визначення субіндексів зміни втрат за умови прояву 

ризиків наведена в табл. 3.4, а його значення за нижньою та верхньою межею 

будуть такими: 

- за нижньою межею зміни індикаторів:: 

𝐼зм.втрат
н.м. = ∏ 𝑘

3𝑗

𝑊𝑗5
𝑗=1 =

1

0,927

0,374
∙

14,9

11,4

0,021
∙

45

23,1

0,169
∙

43,9

32,3

0,062
∙

47,4

45,4

0,374
=

1,0287 ∙ 1,00564 ∙ 1,1193 ∙ 1,0192 ∙ 1,0625 = 1,2 або 120 %; 

- за верхньою межею зміни індикаторів: 

𝐼зм.втрат
в.м. =

1

0,927

0,346
∙

43,7

11,4

0,057
∙

45

23,1

0,156
∙

42,7

32,3

0,095
∙

47,4

45,4

0,346
= 1,0265 ∙ 1,0796 ∙

1,1096 ∙ 1,08 ∙ 1,015 = 1,348 або 134,8 %. 

Отже, соціально-економічні втрати за умови прояву ризиків трудової сфери в 

ІІ кв. 2020 р. зросли від 20% (за нижньою межею) до 34,8% (за верхньою межею). 

В структурі субіндексу, який визначено за нижньою межею зміни індикаторів, 

найбільший вплив здійснює зростання бідності майже в 2 рази, з 23,1 % (станом 

на IV кв. 2019 р.) до 45% (за експертними оцінками). Друге місце за рівнем 

впливу належить зменшенню заробітної плати в структурі доходів населення. 

Незначні відмінності має розподіл за силою впливу внутрішніх чинників в 

структурі субіндексу, який розраховано за верхньою межею зміни індикаторів. 
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Три чинники мають практично однаковий негативний вплив, якщо рівень 

бідності залишається на першому місці за силою впливу, то друге та третє місця 

посідають зростання рівня соціальної незахищеності зайнятого населення та 

частка населення та частка населення, яке за період жорсткого карантину 

втратило засоби життєзабезпечення.  

 

Таблиця 3.4 – Індикатори оцінки субіндексу зміни рівня втрат за умови 

прояву ризиків трудової сфери 

Індикатори 
Напрям 

впливу 

Умовне 

позна-

чення 

IV 

кв. 

2019 

р. 

2020 р. Вагові 

коефіцієнти 

(Wj) нижня 

межа/верхня 

межа 

Джерело 

інформації 

І кв. IIкв. 

1. Темпи зміни реальних 

доходів населення, у % до IV 

кв. 2019 р. 

дестиму-

лятор 

k31 100,0 - 92,7 0,374 

0,346 

ДССУ [10; 11] 

2. Частка зайнятого 

населення, які втратили 

засоби життєзабезпечення 

(безробітні+приховане 

безробіття), в % до зайнятого: 
стиму-

лятор 

     Розраховано за 

даними ДСЗУ 

та за 

результатами 

соціологічного 

опитування [9; 

10; 11; 13; 14; 

17] 

- нижня межа k32 11,4 11,54 14,9 0,021 

0,057 

- верхня межа k32 - - 43,7 0,021 

0,057 

3. Рівень бідності, % 

населення, у якого доходи 

менші фактичного 

прожиткового мінімуму 

стиму-

лятор 

k33 23,1 - 45,0 0,169 

0,156 

ДССУ та 

експертні 

оцінки на ІІ кв. 

2020 р. [11; 19] 

4. Рівень соціальної незахи-

щеності зайнятого населення 

(населення, яке втратило 

засоби життєзабезпечення та 

неформально зайняте), % до 

зайнятого населення:  

стиму-

лятор 

     Розраховано 

авторами 

- нижня межа k34 32,3 - 43,9 0,062 

0,095 

- верхня межа k34 32,3 - 72,7 0,062 

0,095 

5. Частка оплати праці в 

структурі доходів населення, % 

дестиму-

лятор 

k35 47,4 50,0 45,4 0,374 

0,346 

ДССУ [10; 11] 
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Узагальнений індекс зміни ризиків соціально-трудових відносин, який 

розраховується як середня геометрична зважена із визначених субіндексів за 

співвідношенням (3.3), буде таким: 

- за нижньою межею зміни субіндексів: 

𝐼риз.СТВ
н.м. = 1,2570,225 ∙ 1,1460,173 ∙ 1,20,602 = 1,0528 ∙ 1,0238 ∙ 1,1156 = 1,202  

або 120,2 %; 

- за верхньою межею зміни субіндексів: 

𝐼риз.СТВ
в.м. = 1,2570,2077 ∙ 1,5330,1923 ∙ 1,3480,6 = 1,0486 ∙ 1,0856 ∙ 1,196 = 1,361  

або 136,1 %. 

В цілому з урахуванням змін економічної ситуації в умовах пандемії COVID-

19, зростання ризиків незайнятості та соціально-економічних втрат узагальнений 

ризик в системі соціально-трудових відносин зріс на 20,2 % (за нижньою межею) 

та на 36,1 % (за верхньою межею). За двома варіантами розрахунків найбільший 

вплив має безпосередньо ризик, який визначає зростання втрат за умови їх 

прояву. Отже, соціально-економічні наслідки (втрата доходів та основних 

ресурсів життєзабезпечення, втрата робочого часу та зростання соціальної 

незахищеності) в найбільшій мірі визначають ризики в трудовій сфері. 

В табл. 3.5 наведена систематизація основних чинників зростання ризиків та 

небезпек в сфері зайнятості та праці, що обумовлені впливом пандемії COVID-19. 

Наведене в табл. 3.5 ранжування чинників формування, прояву ризиків 

трудової сфери та соціально-економічних наслідків такого прояву забезпечують 

науково-методичне обґрунтування розробки управлінських рішень, пов’язаних як 

з попередженням, так і пом’якшенням негативного впливу ризиків при посиленні 

обмежувальних карантинних заходів до кінця року. 

Основні заходи державної підтримки та соціального захисту мають бути 

спрямовані на забезпечення компенсації економічних втрат населення, – доходів, 

ресурсів життєзабезпечення. Ці механізми можуть бути втілені за умови 

зростання ділової активності за всіма ВЕДами. Несприятливою є тенденція 

зростання неформальної зайнятості та контингенту осіб, які відносяться до 

категорії «приховане безробіття», що супроводжується збільшенням рівня 

соціальної незахищеності зайнятого населення та поширенням його прекарізації. 
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Таблиця 3.5 – Систематизація найбільш вагомих чинників соціально-

економічних ризиків трудової сфери в умовах карантинних 

обмежень 

Складові зміни 

ризиків трудової 

сфери 

Умовні 

позна-

чення 

Рівень індексів 

(субіндексів) Найвагоміші чинники зміни, 

- за рівнем зниження впливу нижня  

межа 

верхня  

межа 

1. Зміна економічних 

умов формування 

ризиків 

Ізм.екон.умов 1,257 1,257 

Зниження індексу ділової активності та 

індексу економічних настроїв 

2. Зміна рівня 

незайнятості на 

ринку праці 

Ізм. незайн 1,146 1,533 

Зростання неформальної зайнятості, 

зростання рівня безробіття, в тому числі і 

прихованого 

3. Зміна соціально-

економічних втрат за 

умов пандемії 

COVID-19 
Ізм.втрат 1,2 1,348 

Зростання бідності, падіння частки 

заробітної плати в структурі доходів, 

зростання рівня соціальної незахищеності 

зайнятого населення та частки населення, 

яке за період карантину втратило засоби 

життєзабезпечення 

4. Узагальнений 

індекс зміни ризиків 

в системі соціально-

трудових відносин 

Іриз.СТВ 1,202 1,361 

Зростання соціально-економічних втрат 

прояву ризиків та економічних умов їх 

формування 

 

Частина соціально-економічних ризиків, які можуть проявитися в системі 

соціально-трудових відносин, не була оцінена за розробленою методикою через 

відсутність об’єктивної статистичної інформації на період розробки та апробації 

методики. Так, практично неможливо оцінити соціально-економічні наслідки 

прояву ризиків, які пов’язані з падінням соціального статусу та блокуванням 

соціальних ліфтів, поглибленням диференціації населення за рівнями доходів та 

витрат, проявами регресивної соціальної мобільності, що обумовлені зменшенням 

частки середнього класу в загальній чисельності населення тощо. Унікальність 

запропонованої методичної бази визначається тим, що всі невраховані ризики 

можуть бути включені як окремі складові в розроблену методику за умови 

наявності в достатньому обсязі об’єктивної інформації
1
.  

                                                           
1 Зміст наведених наукових результатів у Розділі 3 міститься в науково-доповідній записці 

«Розробка методики оцінки соціально-економічних ризиків та небезпек у сфері праці та 

зайнятості в умовах впливу пандемії COVID-19 та результати її апробації». 
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Розділ 4. ПЛАТФОРМА СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ЯК СОЦІАЛЬНА ІННОВАЦІЯ У ПРОТИДІЇ РИЗИКАМ І ЗАГРОЗАМ 

ПАНДЕМІЇ COVID-19 У СФЕРІ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ  

 

Необхідність термінового і комплексного вирішення проблем, пов’язаних із 

поширенням пандемії CОVID-19, її негативними наслідками у сфері праці та 

зайнятості, актуалізує запит на ефективну відповідальну взаємодію сторін 

соціально-трудових відносин (далі - СТВ) - роботодавців, профспілок, державних 

органів влади, спільних представницьких органів – для протидії новітнім ризикам 

і загрозам на засадах соціального діалогу і соціальної відповідальності. В умовах 

санітарно-епідеміологічних і карантинних обмежень необхідно віднайти дієву 

форму взаємодії для вироблення спільних узгоджених рішень і своєчасного 

реагування на погіршення ситуації на ринку праці та зайнятості. Відповіддю на 

цей запит певним чином можуть стати соціальні інновації, спрямовані на 

зміцнення платформи соціального діалогу, посилення соціальної відповідальності 

його сторін (учасників), пошук можливостей, форм, інструментів залучення 

ресурсів цифровізації, використання інформаційно-комунікативних (ІКТ) та 

інших новітніх технологій в ході комунікативної взаємодії Сторін соціального 

діалогу в системі СТВ, в суспільстві в цілому. 

Міжнародна практика, досвід національних урядів доводить, що дієва, стійка 

система соціально-трудових відносин (СТВ) розбудовується на платформі 

ефективної партнерської взаємодії сторін соціального діалогу, в основі якої – 

баланс їх інтересів, продуктивна співпраця і соціальна відповідальність з метою 

спільного розв’язання гострих проблем, що виникають, для забезпечення 

економічної стабільності, збалансованого розвитку, безпеки життєдіяльності. 

Ефективність діалогу залежить від рівня соціальної відповідальності учасників, 

від виконання взятих на себе зобов’язань, у тому числі спільних зобов’язань. 

Збалансування соціальних інтересів сторін СТВ потребує вдосконалення форм і 

механізмів партнерської взаємодії на засадах соціальної відповідальності.  
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Соціальний діалог є ефективним методом колективної взаємодії суб’єктів 

різного рівня – від глобального (наднаціонального) до місцевого, локального, 

адже забезпечує спільне прийняття рішень на засадах солідарної відповідальності 

для розв’язання гострих проблем. В Україні система соціального діалогу в 

стратегічному вимірі реалізується на рівнях: 1) соціально-трудових та 2) 

суспільних відносин, як правило, на трьохсторонній основі, що є дуже цінним в 

новітніх умовах. За словами головного спеціаліста з міжнародних трудових норм 

Бюро МОП для країн Східної Європи і Центральної Азії Лео Сіббеля, країни, які 

використовують тристоронній соціальний діалог (авт. це шведська модель 

соціального діалогу, що реалізується в Україні), найшвидше змогли втілити 

ефективні заходи для подолання кризи. Ці дії допомагають забезпечити безпеку і 

здоров'я на робочому місці, соціальний захист працівників, допомагають 

підприємствам адаптуватися і уникнути банкрутства, утримати працівників на 

роботі і забезпечити їх доходи [1]. В інформаційній записці МОП «Соціальний 

діалог на найвищому рівні як інструмент управління під час пандемії COVID-19: 

Глобальні та регіональні тенденції та питання політики» [2] підкреслюється, що 

соціальний діалог і трипартизм на всіх рівнях - національному, федеральному, 

регіональному, галузевих і корпоративних – є фундаментальними елементами в 

сучасних демократіях, а також ключовими компонентами управління ринком 

праці в умовах пандемії COVID-19. 

Як зазначається у доповіді «Глобальний договір для гідної праці та 

інклюзивного зростання: Соціальний діалог, навички та COVID-19», соціальний 

діалог відіграє ключову роль у пом'якшенні впливу таких потрясінь, як поточна 

пандемія, на бізнес та працівників, роблячи ринки праці більш стійкими. На 

засадах довіри та справедливості уряди та соціальні партнери використовують 

інструменти соціального діалогу для поширення гнучких форм зайнятості та 

режимів робочого часу, спрямованих на збереження робочих місць через перехід 

на дистанційні форми зайнятості; на забезпечення умов безпеки праці та охорони 

здоров’я на робочому місці в період пандемії [3]. Ефективний соціальний діалог і 

конструктивне співробітництво дозволяє організаціям роботодавців і робітників 

виробляти спільні узгоджені рішення за основними напрямами – медичним, 
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соціальним та економічним, розробляти ефективні стратегії щодо пом’якшення 

негативних соціально-економічних наслідків коронакризи, захисту працівників та 

їхніх родин, особливо найбільш вразливих з них, від втрати роботи і заробітку, а 

підприємств – від банкрутства [4]. 

Результати проведеної МОП оцінки заходів реагування на кризу, викликаною 

пандемією COVID-19, свідчать про те, що у багатьох країнах (зокрема, Німеччині, 

Мароко, Південній Кореї та Швейцарії) соціальний діалог був використаний на 

початковій стадії коронакризи з успішними результатами. Це сприяло швидкому 

прийняттю екстрених заходів, виробленню узгодженої протипандемійної 

політики реагування, знизило негативний вплив коронакризи на зайнятих [4]. 

Надання гідних відповідей на виклики сучасності, для виходу України з 

глибокої пандемійної кризи й потрясінь, потребує максимальної мобілізації 

внутрішних ресурсів і резервів. Одним з таких резервів є розбудова та перехід на 

платформу соціально відповідального партнерства (СВП) як потужного 

нематеріального ресурсу, який здатен забезпечити прийняття та реалізацію 

спільних узгоджених рішень в новітніх умовах. Така платформа інтегрує 

принципи соціального партнерства, соціального діалогу, публічного діалогу, 

державно-приватного партнерства, соціальної відповідальності на рівні соціально-

трудових відносин (СТВ)
1
; це – платформа для вироблення і прийняття спільних 

                                                           
1
 Примітка. Поняття «соціальне партнерство» ширше за поняття «соціальний діалог», 

оскільки соціальне партнерство – це система взаємовідносин між сторонами (суб’єктами) СТВ 

щодо узгодження їх інтересів та захисту прав найманих працівників і роботодавців у соціально-

економічній і трудовій сферах за допомогою відповідних механізмів. Такими механізмами 

узгодження інтересів виступають соціальний діалог і соціальна відповідальність. Соціальний 

діалог спрямований на «визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей 

та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси 

працівників, роботодавців та органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, з 

питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання 

трудових, соціальних, економічних відносин». Соціальна відповідальність пронизує всю 

систему суспільних, у тому числі соціально-трудових, відносин, визначає рівень 

дисциплінованості, культури і моральності соціальної взаємодії, є джерелом і чинником 

реалізації якісних управлінських рішень, консолідації суспільства, попередження соціальної та 

трудової конфліктності. Соціальна відповідальність створює базу для формування сучасної 

моделі державного управління, яка відповідає європейським вимогам, на засадах партнерства 

уможливлює збалансування інтересів працівників, роботодавців, профспілок, державної влади, 

бізнесу, громадянського суспільства, зовнішніх та внутрішніх партнерів. 
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узгоджених рішень з метою забезпечення потужної солідарної протидії 

негативним наслідкам пандемії CОVID-19 в трудовій сфері.  

Загалом призначення платформи СВП багато в чому перекликається із 

завданнями Національної тристоронньої соціально-економічної ради (НТСЕР) 

(відповідно до ст. 12 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» (від 23 

грудня 2010 року №2862-VI) [5]. При цьому функція ведення соціального діалогу 

протягом пандемії НТСЕР однозначно не виконується – ініціативи є переважно 

результатом зусиль окремих сторін соціального діалогу, без координації, 

обговорення та узгодження. Отже, у випадку наявності політичної волі та зміни 

складу НТСЕР, на першому етапі адміністративно-організаційною основою 

платформи СВП може виступити саме НТСЕР, що спростить питання 

фінансового, кадрового, правового забезпечення діяльності платформи. 

В умовах поширення пандемії CОVID-19 запит на забезпечення балансу 

інтересів суб’єктів соціального діалогу, можливостей вести переговори і досягати 

домовленостей на усіх рівнях управління значно зростає, адже змінюються умови 

і сама можливість безпосереднього контакту в процесі здійснення соціального 

діалогу (режим обмеження прямих соціальних контактів). Також високу 

значущість набуває сам процес ведення конструктивного діалогу для вироблення 

узгоджених ефективних рішень, відповідальне виконання взятих на себе 

зобов’язань та спільних домовленостей між Сторонами про взаємну, солідарну 

соціальну відповідальність з метою протидії негативним наслідкам коронакризи в 

сфері праці та зайнятості, для розв’язання інших гострих проблем. 

Перехід на розширену й стійку платформу соціального діалогу Сторін 

соціально-трудових відносин (СТВ) на підґрунті соціально відповідального 

партнерства потребує досягнення таких ключових балансів: 

1) відповідальна та ефективна реалізація кожною Стороною соціально-

трудових відносин своїх прямих функцій, зобов’язань; 

2) затребування в умовах пандемії особливої соціальної відповідальності 

соціальних партнерів (бізнесу та найманих працівників) за рішення, що 

приймаються; посилення їх впливу на прийняття рішень щодо державної 
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соціально-трудової, соціально-економічної та екологічної політики. Вимагаючи 

від соціальних партнерів, насамперед від представників бізнесу, бути соціально 

відповідальними, суспільство має делегувати бізнесу на законодавчо-

регуляторному рівні та в межах трипартизму право і можливість реально (маючи 

відповідні повноваження, інструменти, інституційну базу) впливати на урядові 

рішення щодо формування регуляторно-податкової, фінансово-інвестиційної, 

соціально-трудової та соціально-економічної політики, вимагати реальної уваги 

до своїх потреб і пропозицій; 

3) збалансування інтересів представницьких організацій роботодавців та 

найманих працівників (з урахуванням соціально-економічної ролі кожного 

залежно від сегменту бізнесу (великий, середній, малий) з відповідним 

представництвом інтересів у системі соціального діалогу в рамках платформи). 

Протидія негативним наслідкам коронакризи потребує якнайшвидшого 

досягнення таких балансів, впровадження як законодавчих, так і інституційних 

змін, а також змін у цінностях і світогляді не лише соціальних партнерів, але і 

політичного істеблішменту країни та суспільства загалом.  

Першочерговими, рамковими мають стати рішення загальнонаціонального 

рівня. Результативність соціального діалогу на національному рівні може 

стимулювати діалог і перемовини на більш нижчих рівнях – наприклад, на 

галузевому, територіальному, виробничому, як демонструє приклад Італії [4]. 

ООН [6] і МОП [7] закликають пом'якшити вплив COVID-19 на глобальний і 

національні ринки праці через солідарність між працівниками і роботодавцями, 

яка важлива, як ніколи: «Колективні зусилля і солідарність організацій 

роботодавців і працівників - найважливіша умова ефективного протидії наслідкам 

пандемії COVID-19 для сфери праці», йдеться в новій доповіді МОП [7]. В умовах 

кризи взаємодія і діалог між організаціями роботодавців і підприємців, з одного 

боку, і працівників з іншого, здатні надати нового імпульсу для соціально-

економічної стабілізації і прискорити відновлення». Це є аргументом для того, 

щоб у складних умовах впливу ризиків і загроз пандемії коронавірусу 

застосовувати ефективні механізми протидії та профілактики, впроваджувати 
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соціальні інновації в системі взаємодії Сторін СТВ для мінімізації негативних 

наслідків прояву коронакризи в сфері праці та зайнятості. Тому доцільно 

визначити концептуальне та комунікаційне підґрунтя узгодженої взаємодії 

суб’єктів соціального діалогу (Сторін СТВ, інших партнерів) для термінового й 

ефективного реагування на новітні виклики та загрози. Такою соціальною 

інновацією може стати платформа соціально відповідального партнерства (СВП). 

Концептуальною рамкою цієї інтегрованої платформи є гармонійне поєднання 

концепцій соціального діалогу, публічного діалогу, державно-приватного 

партнерства, соціальної відповідальності. Таке поєднання на підґрунті соціальної 

відповідальності створює базу для формування сучасної моделі державного 

управління, яка відповідає європейським вимогам, на засадах партнерства 

уможливлює збалансування інтересів працівників, роботодавців, профспілок, 

державної влади, бізнесу, громадянського суспільства, зовнішніх та внутрішніх 

партнерів. Реалізується платформа СВП через залучення новітніх механізмів 

комунікаційної взаємодії між сторонами соціального діалогу – з використанням 

цифрових, електронних, інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ); 

застосуванням он-лайн комунікацій [8]. В її основі – розширення платформи 

публічних комунікацій для вироблення конструктивних узгоджених рішень 

суб’єктами соціального діалогу - традиційними Сторонами соціально-трудових 

відносин (СТВ), іншими соціальними партнерами для виходу з коронакризи та 

забезпечення постпандемійного відновлення України спільними зусиллями. 

Доцільним є застосування платформного підходу, який дозволяє значно 

підвищити кількість потенційних учасників соціального діалогу, залучити 

додаткові ресурси, забезпечити конкурентність, прозорість, оперативність 

взаємодії та співпраці учасників економічного та гуманітарного розвитку, 

сприятиме розширенню комунікаційної платформи СВП для вироблення і 

реалізації узгоджених рішень щодо протидії негативним наслідкам пандемії в 

сфері праці на усіх рівнях управління. 
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4.1 Про доцільність переходу на платформу соціально-відповідального 

партнерства суб’єктів соціально-трудових відносин 

 

Перехід на платформу соціально відповідального партнерства (СВП) 

суб’єктів соціально-трудових відносин сприятиме: 

 соціальній самоорганізації суб’єктів СТВ, широкому залученню 

інститутів громадянського суспільства (з боку роботодавців, профспілок, малого 

та середнього бізнесу, громадських організацій науковців, освітян, медиків, 

агенцій тощо); 

 забезпеченню процесу комунікативної взаємодії, ведення переговорів, 

виробленню узгоджених рішень в умовах невизначеності, нестабільності; 

 розширенню ресурсної бази (інформаційно-комунікативної, технологічної 

тощо) сторін соціального діалогу – суб’єктів СТВ, інших партнерів; широкому 

використанню зручних форм інформаційно-комунікативної взаємодії 

 розширенню кола партнерів соціального діалогу, що здатні впливати на 

послаблення ризиків і загроз коронакризи в системі СТВ, для стабілізації ситуації 

на ринку праці, в системі СТВ; 

 оновленню інструментів і механізмів колективно-договірного регулювання 

на виробничому, територіальному, галузевому, національному рівнях управління, 

 розширенню форм, способів і можливостей організацій роботодавців і 

працівників вести конструктивній діалог, запобігати виникненню і вирішувати 

колективні трудові спори (конфлікти) - КТС(к) у тому числі через використання 

інформаційно-комунікативних, цифрових технологій; 

 виробленню ефективних механізмів взаємодії сторін СТВ для 

термінового реагування на ситуації, що можуть виникати на підприємствах через 

поширення ризиків та загроз пандемії COVID-19;  

 застосуванню нових способів комунікативної взаємодії (у т.ч. цифрових, 

віртуальних, он-лайн-комунікацій) сторін для запобігання виникненню КТС (к);  

 створенню стійких, прозорих та ефективних механізмів примирення і 

арбітражу; 
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 формуванню ефективних комунікаційних стратегій з використанням 

цифрових, інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ), он-лайн та медіа- 

платформ, соціальних мереж, інтернет-комунікацій, що є особливо актуальним в 

умовах протиепідемічних карантинних обмежень тощо. 

Важливими стартовими умовами реалізації платформи соціально-

відповідального партнерства на усіх рівнях управління є відповідне нормативно-

правове, організаційно-управлінське, інституційне, інфраструктурне, кадрове 

забезпечення. 

Пандемія COVID-19 та коронакриза стимулюють перегляд суспільного 

договору на глобальному і національному рівнях, вимагають трансформації 

принципів взаємодії соціальних інституцій та соціальних партнерів, актуалізують 

цінності взаємодопомоги, солідарності і соціальної справедливості, потреби 

підтримки і першочергового захисту вразливих (соціально, економічно та 

епідеміологічно) категорій населення. Платформа СВП на рівні суспільного 

діалогу в межах країни будується на розширеному колі учасників-партнерів. В 

умовах пандемії суб’єктами-партнерами можуть виступати Сторони СТВ, 

інститути громадянського суспільства (ОГС, НДО), влада та бізнес, наукові, 

освітні та медичні установи, місцеві органи влади, органи місцевого 

самоврядування, територіальні громади, міжнародні партнери, агенції, усі інші 

зацікавлені учасники. Алгоритм їхньої взаємодії передбачає: 

1) готовність Сторін вести соціальний діалог для розв’язання 

найактуальніших проблемних питань;  

2) безпосередню взаємодію Сторін соціального діалогу з метою реагування 

на проблему із застосуванням ефективних комунікаційних стратегій та 

інструментів – он-лайн платформ, форумів, соціальних мереж, інформаційно-

комунікативних порталів, он-лайн комунікацій, хакатонів, самітів тощо;  

3) партнерську продуктивну співпрацю Сторін соціального діалогу над 

виробленням спільних узгоджених рішень для розв’язання проблеми; 

4) реалізацію кожною Стороною соціального діалогу взятих на себе 

зобов’язань та виконання спільних домовленостей на засадах солідарної 

відповідальності для досягнення спільного позитивного результату; 
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5) встановлення на постійній основі довірчих, взаємовигідних і більш 

відкритих взаємовідносин між Сторонами через збалансування інтересів, 

результативність діалогу, солідарне вироблення й досягнення найбільш 

ефективних рішень на благо всіх і кожного. 

Діалог глобального (міжнаціонального) рівня розбудовується на підґрунті 

платформи Global Deal – це система глобального партнерства, метою якого є 

спільне розв’язання проблем глобального ринку праці й надання працівникам 

країн світу можливостей користуватися перевагами глобалізації [9].  

Значний внесок в систему глобального партнерства робить взаємодія 

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Міжнародної організації праці 

(МОП), Міжнародної організації роботодавців (МОР) в ході розробки ефективних 

безпекових стратегій протидії пандемії. Так, МОР активно мобілізує свою мережу 

для пом'якшення впливу пандемії COVID-19, забезпечення безперервності і 

виживання бізнесу, а також управління ризиками для здоров'я і безпеки. На 

міжнаціональному рівні провідну роль в діяльності платформи також відіграють 

структури МОП – Бюро МОП щодо діяльності в інтересах роботодавців – Bureau 

for Employers’ Activities; Бюро МОТ щодо діяльності в інтересах працівників – 

Bureau for Workers’ Activities, Міжнародна конфедерація профспілок (МКП) інші 

міжнародні організації. В доповіді МОТ «Перед обличчям пандемії: забезпечення 

безпеки і здоров’я на роботі» [10] міститься добірка актуальних інформаційних 

ресурсів, підготовлених МОП за участю сторін глобального соціального діалогу з 

метою ефективного реагування та протидії ризикам та загрозам пандемії COVID-19.  

Мобілізація ресурсів для ефективної протидії ризикам та загрозам пандемії 

COVID-19 для національного ринку праці потребує розробки та впровадження 

соціальних інновацій, які здатні трансформувати традиційні підходи щодо 

організації конструктивної взаємодії усіх суб’єктів ринку праці та зайнятості та 

забезпечити дієвість соціального діалогу в новітніх умовах. Такі соціальні 

інновації мають бути втілені в новій моделі соціального діалогу. Ідеальна модель 

має бути гнучкою, з високими адаптивними можливостями реагування на новітні 

зміни глобального і локального характеру. Для України, як і для багатьох країн з 

перехідною економікою пострадянського простору, роль держави як суб’єкта 
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соціально-трудових та суспільних відносин у форс-мажорних обставинах, 

залишається значущою і визначальною. Держава – це партнер і сторона 

соціального діалогу, це арбітр і впливовий суб’єкт, що формує і реалізовує 

регуляторну протипандемійну політику, визначає стратегічні пріоритети 

відновлення та розвитку національної економіки у постпандемійний період. На 

цьому наголошують ООН, МОТ.  

Україна перебуває у пошуку власної моделі соціального діалогу і без сильної 

відповідальної позиції держави щодо становлення та забезпечення конструктивної 

взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин для розв’язання гострих проблем 

та протиріч власну інноваційну модель соціального діалогу реалізувати 

неможливо. На сьогодні, про ефективний тристоронній діалог в Україні поки не 

йдеться, адже замість пошуку спільних рішень, українські профспілки змушені 

боротися з владою за збереження своїх прав.  

Ефективність протидії ризикам та загрозам пандемії CОVID-19 в сфері праці 

та зайнятості України залежатиме від якості й результативності соціального 

діалогу між суб’єктами СТВ, підґрунтям якої виступає формування платформи 

соціально відповідального партнерства. Її розбудова та реалізація в Україні 

залежить від таких умов: 

 розвиненості системи соціального діалогу, реалізації принципів 

соціальної відповідальності, дієвості інструментів державно-приватного 

партнерства в системі СТВ на усіх рівнях управління; 

 стану економіки країни, ситуації на ринку паці та зайнятості, характеру, 

масштабу та глибини загроз і ризиків, викликаних пандемією; 

 ступеня реалізації сторонами соціального діалогу в сфері праці та 

зайнятості взятих на себе зобов’язань й дотримання рамкових принципів 

соціального діалогу, соціальної відповідальності, державно-приватного 

партнерства тощо; 

 потреб та можливостей залучення України до системи Global Deal - 

глобального партнерства [11], спрямованого на зміцнення міжнародної 

солідарності для розв’язання проблем глобального ринку праці; а також від 
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поєднання кращого світового досвіду щодо реалізації соціального діалогу із 

особливостями умов і стану СТВ в Україні; 

 розвиненості соціальної довіри у відносинах між Сторонами соціального 

діалогу в трудовій сфері, рівня довіри до держави як сторони соціального діалогу, 

як арбітра, як гаранта конституційних прав і свобод громадян; 

 розробленості концептуальних та інституційних засад розбудови 

платформи соціально відповідального партнерства як цілісної системи 

конструктивної взаємодії суб’єктів соціального діалогу в сфері праці та зайнятості 

України; а також через залучення ресурсів цифровізації, Інтернет та ІКТ 

технологій до комунікативної взаємодії; 

 готовності сторін соціального діалогу сідати за стіл переговорів і 

приймати узгоджені рішення з метою мінімізації ризиків і загроз (у т.ч. ризиків 

поширення пандемії); 

 якості та специфіки сформованої партнерської взаємодії між суб’єктами 

СТВ в сфері праці та зайнятості, врахування цих особливостей у відповідній 

моделі розвитку соціального діалогу в Україні в умовах впливу загроз пандемії; 

 розвиненості й гнучкості системи колективно-договірного регулювання 

(при реалізації положень колективних договорів, галузевих та міжгалузевих угод, 

Генеральної угоди тощо), що в умовах пандемії швидко змінюється і потребує 

адекватного термінового реагування з боку кожної із Сторін СТВ; 

 здатності сторін соціального діалогу забезпечити баланс між захистом 

власних інтересів та необхідністю досягнення загальнозначущих цілей і 

вирішення спільних проблем (в першу чергу реалізації протиепідемічних заходів, 

пом’якшення кризових наслідків та забезпечення постпандемійного відновлення) 

на засадах компромісу; 

 можливостей залучення та ефективного використання потенціалу 

сучасних інформаційно-комунікаційних, цифрових технологій для розширеної 

взаємодії суб’єктів платформи СВП, застосування платформного підходу в 

соціально-економічній, комунікаційній, переговорній діяльності; 

Розбудова платформи соціально-відповідального партнерства сприятиме 

залученню більшої кількості суб’єктів суспільних відносин для солідарних дій, 



84 

 

розширенню ресурсної бази і можливостей для ефективної протидії ризикам і 

загрозам пандемії CОVID-19 у сфері праці та зайнятості, в суспільстві в цілому. 

Платформа СВП сприятиме раціоналізації бюджетних витрат (з одночасним 

підвищенням соціальної відповідальності суспільства), а також зниженню 

навантаження соціальних витрат на бюджет (завдяки залученню приватних 

інвестицій, переходу на адресну підтримку нужденних).  

Платформа СВП за своїм концептуальним базисом узгоджується з новою 

парадигмою розвитку соціального діалогу в Україні в контексті реалізації 

положень Угоди про Асоціацію Україна – ЄС на засадах взаємодії сторін 

соціальних партнерів та представників третього сектору у форматі «соціальний 

діалог+» для збалансування економічних, соціальних та екологічних інтересів 

українського суспільства [12]. Платформа СВП також відповідає базовим 

критеріям Концепції гідної праці, яка має комплексний характер і спрямована на 

забезпечення високої якості трудового життя, у тому числі на захищеність прав та 

збалансування інтересів працівників, роботодавців, держави і суспільства, та 

регламентує коло інтересів кожного із суб’єктів СТВ. Це є особливо цінним в 

умовах впливу ризиків та загроз пандемії CОVID-19 та карантинних обмежень. 

 

4.2 Пріоритетні напрями розбудови платформи соціально 

відповідального партнерства (СВП) в Україні в умовах коронакризи 

 

У контексті протидії ризикам та загрозам пандемії в соціально-трудовій сфері 

через розбудову платформи соціально відповідального партнерства (СВП) в 

Україні доцільно реалізовувати такі пріоритетні напрями: 

1. Відновлення і забезпечення конструктивного соціального діалогу в 

системі соціально-трудових відносин на усіх рівнях управління для мінімізації і 

пом’якшення негативних наслідків пандемії, стабілізації стану в сфері праці та 

зайнятості України в нинішніх умовах. 

2. Чітке дотримання норм відповідальності сторонами соціального діалогу 

відповідно до діючих документів колективно-договірного регулювання – угод, 
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колективним договорів, контрактів з метою забезпечення стабілізації стану в 

сфері праці та зайнятості України. 

3. Створення сприятливих умов через інструменти соціального діалогу для 

максимального залучення адаптивних механізмів з метою протидії ризикам і 

загрозам пандемії в сфері праці відповідно до наданих рекомендацій та вимог 

вищими органами міжнародної співпраці – ООН, МОП, Європейською комісією, 

ОЕСР, іншими провідними організаціями. 

4. Зміцнення платформи соціального діалогу і відповідальності для 

забезпечення відповідності діючої в Україні системи соціально-трудових відносин 

міжнародним трудовим нормам (вимогам конвенцій МОП, нормам Східного 

партнерства, нормам виконання Угоди Україна – ЄС) для забезпечення 

соціального захисту працюючих в умовах пандемії. 

5. Залучення потенціалу сучасних інформативно-комунікативних 

технологій до реалізації сучасний інноваційних форм взаємодії сторін СТВ, інших 

суб’єктів соціально-економічного розвитку на засадах соціально-відповідального 

партнерства для протидії наслідкам коронакризи.  

6. Оновлення механізмів колективно-договірного регулювання через 

застосування інструментів цифровізації, посилення технологічних ресурсів і 

можливостей для цього на рівні підприємств (виробничому), територіальному, 

галузевому й національному рівнях управління. 

7. Реалізація платформного підходу до організації розширеної взаємодії 

сторін соціального діалогу – перш за все роботодавців, профспілок, державних 

структур, а також суб’єктів ринку праці, усіх зацікавлених партнерів на потреби 

забезпечення соціально-економічної стійкості; для цього доцільним є створення 

порталів електронних сервісів, що забезпечуватиме всебічне проникнення 

новітніх технологій, інтенсивне застосування найсучаснішого обладнання, 

цифровізацію пріоритетних бізнес-процесів. 

8. Розробка та запровадження механізмів, здатних забезпечити 

функціонування системи соціально відповідального партнерства як базової 

платформи розширеної взаємодії суб’єктів соціально-трудових, економічних, 
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суспільних  відносин у цифровому та мережевому світі в умовах пандемії  

COVID-19. 

9. Виявлення та врахування у практичній діяльності соціальних і 

соціокультурних чинників, що вагомо впливають на конструктивну 

самоорганізацію та ефективну взаємодію ключових суб’єктів соціально-трудових 

відносин в Україні та в світі (довіра, поінформованість, вмотивованість, 

комунікації, традиції тощо). 

10. Розробка нових й удосконалення існуючих механізмів медіації та 

вирішення трудових спорів і конфліктів, зокрема науково-методичних та 

практичних засад діяльності Національної служби посередництва та примирення
1
. 
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Розділ 5. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ДІЇ ПАНДЕМІЧНИХ ЗАГРОЗ 

 

5.1 Оцінка можливостей захисту національних інтересів України  

при формуванні та реалізації державної протипандемійної політики 

 

Масштаби розгортання пандемії COVID-19 у світі та в Україні станом на 

кінець листопада 2020 року обумовлюють потреби її включення до загроз 

національної безпеки. Це вимагає високого ступеня готовності системи 

національної безпеки до сприйняття та включення загроз здоров’ю та життю 

населення України через коронавірусну хворобу до системи соціальних загроз 

національній безпеці. 

У 2018 році у прийнятому новому Законі України «Про національну безпеку 

України» (від 21.06.2018 р. № 2469-VIII) відбулася зміна концептуального 

розуміння національної безпеки. Була значно звужена сфера національної безпеки 

та перенесено змістовні акценти із соціально-гуманітарного на воєнне-політичне 

спрямування. Зникли сфери національної безпеки невоєнного характеру – 

економічна, соціальна, екологічна, інформаційна, науково-технологічна, 

внутрішньополітична та зовнішньополітична. Визначені сфери скасовано у 

правовому полі, а загрози цих сфер залишились, а їх виключення, як складових 

національної безпеки, обумовило більш низький рівень керованості. Це не дає 

можливості впливати на процеси економічного, трудового, соціального, 

інформаційного, цифрового розвитку в умовах поширення пандемії COVID-19, 

яка зросла до загроз національній та міжнародній безпеці. 

Експертні опитування надають найбільш повну інформацію щодо стану 

загроз соціальній безпеці. Автори цього проєкту провели експертне опитування з 

проблем соціальної безпеки і визначили вагомість загроз соціальній безпеці, 

встановили взаємозв’язок та взаємозалежність з іншими сферами національної 

безпеки та в цілому з її системою [1]. Для виявлення умов подолання пандемії 

COVID-19 з цього експертного опитування вибрано ті питання, які визначають 
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сталі суспільні умови та незначні тенденції їх змін станом на листопад 2020 р. В 

державній політиці щодо забезпечення соціальної безпеки головними 

принципами повинні бути такі: додержання балансу соціальної справедливості та 

економічної ефективності (62%), попередження виникнення соціальних загроз, 

ризиків, небезпек (50%), соціальна відповідальність (43%). Через незадоволеність 

державною політикою з національної безпеки 60% експертів визначають 

неефективність системи державного управління та незбалансованість 

національної безпеки та соціальної політики як найбільш небезпечні внутрішні 

загрози. Поряд з цим визначаються як найбільш небезпечна внутрішня загроза – 

високий рівень бідності населення України (64%). Значне зростання цих 

внутрішніх загроз в умовах коронокризи є суттєвою перешкодою в її подоланні. 

Соціологічне опитування, проведене 3-6 вересня 2020 року Соціологічною 

групою Рейтинг підтверджує значущість економічної сфери навіть за умов 

пандемії. Так, 61% опитаних при оцінці ризиків від епідемії говорять, що бояться 

більше економічних наслідків цієї кризи, ніж захворювання на COVID-19. А 

майже 30% навпаки більше бояться хвороби [2]. У будь-якому разі внутрішні 

загрози носять невоєнний характер і претендують на місце в національній безпеці. 

За даними іншої соціологічної служби на базі Київського міжнародного 

інституту соціології є інформація, яка підтверджує зростання відчуття небезпек 

населенням України в різних містах перебування у 2020 році у порівнянні з 2018 

роком. Зросло відчуття небезпеки від 10 до 12% опитаних у місцях помешкання - 

у своїй квартирі (будинку), у своєму під’їзді (дворі), у своєму районі, в інших 

районах [3]. 

Епідемія коронавірусу перш за все небезпечна для людини. Повертаючись до 

результатів експертного опитування з соціальної безпеки, чинники, які експерти 

оцінили, як значущі для формування соціальної безпеки людини є такими: 

стабільність в країні та наявність роботи (по 61%), підвищення особистої 

відповідальності за власне життя і здоров’я та захист від маніпулювання 

свідомістю громадян (по 35%), а також наявність культури безпеки (31%). 

Досягнення стану безпеки потребує високої соціальної відповідальності 

суб’єктів відносин за недопущення виникнення та розповсюдження будь-яких 
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загроз для людини, суспільства, держави. Наукові дослідження з проблем 

соціальної відповідальності та формування загроз національній безпеці, показали, 

що переважна більша кількість експертів (91,4%) вважають, що загрози 

національній безпеці виникають через нерозвиненість соціальної 

відповідальності. 

 Гостро стоїть питання щодо упорядкування та забезпечення дієвості 

стратегічного планування на потреби подолання економічних та соціальних 

загроз національній безпеці, пов’язаних з коронакризою. Так, зміст заключних 

положень Стратегії національної безпеки України (2020 р.) частково нівелює та 

пом’якшує зміну моделі національної безпеки з соціально-гуманітарної на воєнно-

політичну спрямованість. Але визначена в цьому документі розробка 14 стратегій 

та 1 національної програми з врахуванням положень Стратегії національної 

безпеки України викликає сумнів в доцільності такої кількості розробки та 

прийняття стратегій. Невизначеність та неокресленість змісту цих стратегій ні в 

Законі України «Про національну безпеку України» (2018 р.), ні в «Стратегії 

національної безпеки України» (2020 р.) призведе при їх розробці та реалізації до 

незкоординованості та незбалансованості дій в системі національної безпеки 

України, а також нереалізованості. 

Доцільною є передбачена розробка Стратегії біобезпеки та біологічного 

захисту, яка пов’язана з пандемією COVID-19, а також Стратегії продовольчої 

безпеки на потреби подолання наслідків епідемії на короновірус та досягнення 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Розробка та прийняття 

визначених стратегій повинна бути послідовною та реальною для виконання, 

ресурсно забезпеченою. 

Доцільно у зв’язку з економічною ситуацією, пандемією на COVID-19, 

втратами людського потенціалу через захворюваність та смертність на 

короновірус, зовнішньою міграцією, збройним конфліктом тощо терміново 

розробити та прийняти Стратегію економічної безпеки, Стратегію біобезпеки та 

біологічного захисту, а також забезпечити їх реальну реалізацію. Ці та інші 

стратегії за ступенем дій загроз національній безпеки та у зв’язку з тим, що їх 

планування відбувається у сферах національної безпеки і передбачено Стратегією 
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національної безпеки України повинні стати предметом координації і контролю 

Ради національної безпеки України та Кабінету Міністрів України. Залишається 

відкритим питання щодо місця стратегічних напрямів збереження та розвитку 

трудового потенціалу, який є одночасно і компонентою економічної безпеки, і 

складовою людського потенціалу. 

Державна протипандемійна політика України в контексті вимог національної 

безпеки повинна використовувати її важелі, механізми та ресурси. Особливості 

цієї пандемії, яка відрізняється від попередніх, полягають у тому, що вона 

протікає за умов розвинутої глобалізації та високотехнологічного розвитку 

суспільства [4]. Вже протягом 2020 року очевидно, що людство живе за 

незвичними для нього правилами життя через небезпеки, обумовлені загрозою 

людини захворіти на короновірус, через наслідки для тих, хто перехворів, а також 

через обмеження, пов’язані з самоізоляцією тощо.  

Ризики, які несе COVID-19 полягають у такому: різке зростання кількості 

хворих призведе до зараження від 50 до 70% населення України в короткий 

період; система охорони здоров’я є нездатною витримати непомірне на неї 

навантаження, значно зросте кількість смертельних випадків, відбудеться ще 

більш стрімке падіння економіки та доходів домогосподарств; недієздатними 

стануть системи життєзабезпечення; зросте злочинність тощо. 

До цих небезпек додались інші. У сфері праці знизилась діяльність значної 

кількості секторів економіки, зросло безробіття, поширилась бідність, 

втрачаються можливості до гідної праці, якісної освіти, зросло навантаження на 

медичні заклади, державні соціальні служби, правоохоронні органи тощо. 

Зростання захворюваності на COVID-19 в Україні обумовлено як загальними 

тенденціями його протікання як біологічної вірусної небезпеки, так і 

неготовністю та неадаптованістю систем забезпечення безпеки країни до таких 

загроз. Залишається слабо контрольованим проникнення вірусу в країну з інших 

краї. Не відстежується поведінка громадян України, які за тестуванням виявили 

це захворювання. Спецслужби не використовують свої методи для боротьби з 

коронавірусом. 



92 

 

Перед країнами та їх населенням стоїть тяжка дилема між наданням переваг 

економічному благополуччю чи життю та здоров’ю людей. Майже у всіх країнах 

простежуються системні кризи, які складаються із санітарно-епідеміологічної, 

фінансової, кіберінформаційної, соціально-економічної, політичної тощо. В 

Україні до такої системної кризи додається війна на сході України. Міжнародний 

валютний фонд і Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендують урядам не 

робити економіку пріоритетом [5]. Зараз країни стикаються з необхідністю 

стримувати поширення вірусу ціною зупинки свого суспільного життя і 

економіки. Але вибір, що рятувати у першу чергу - життя людей чи економіку, – 

це хибна дилема, оскільки утримання вірусу під контролем і є необхідною 

умовою для збереження засобів існування [5].  

Отже, державна протипандемійна політика повинна відповідати 

національним інтересам України. Пандемія та карантинні обмеження за думкою 

віце-президента НАН України, академіка НАН України В.П. Горбуліна повинні 

базуватись на стратегічних пріоритетах зміцнення націонаної безпеки [4].  

Стратегічні соціально-економічні пріоритети національної безпеки 

потребують: 

вдосконалення національної системи охорони здоров’я, захисту населення 

від біологічних небезпек та системи управління надзвичайними ситуаціями за 

принципами готовності до кризового розвитку подій; 

створення стратегічних резервів усіх необхідних засобів у відсоткових 

пропорціях до кількості населення і прогнозованих масштабів подій; 

розгортання потужної мережі тестування населення, відновлення 

спроможності та забезпечення необхідної пропускної здатності лікарень; 

збільшення витрат на профілактику та контроль епідемій, виробництво 

медичного обладнання, засобів захисту для медичних працівників та інших осіб, 

які багато контактують з людьми. 

Фінансово-економічним пріоритетом для держави повинно бути: 

максимальне збереження зайнятості – єдиного джерела доходів для більшості 

населення та відновлення економіки на основі високотехнологічних рішень; 

створення умов бізнесу для зацікавленості у збереженні робочих місць; 
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підвищення доходів місцевих бюджетів. 

Стратегічні пріоритети національної безпеки в кіберінформаційних та 

високотехнологічних сферах потребують: 

підвищення уваги до національного сегменту кіберінформаційного простору; 

забезпечення пріоритетного розвитку вітчизняних кібер- та інформаційних 

технологій, нових високотехнологічних електронних і програмних продуктів, 

телемедицини, криптовалют, інтернету речей, штучного інтелекту, роботів тощо. 

Реалізація визначених стратегічних пріоритетів дозволить запобігти 

найгіршим наслідкам пандемії і скористатися новими можливостями завдяки 

злагодженій, системній, раціональній роботі за основними стратегічними 

напрямами національної безпеки. 

Проведені наукові дослідження за грантовим проєктом за попередніми 

завданнями календарного плану (1-3) дозволили у сполученні з розкриттям 

потреб в адаптації чинної системи національної безпеки та з численними 

науковими публікаціями з цих питань сформувати науково-управлінське бачення 

державної політики в сфері праці та зайнятості в умовах пандемії COVID-19.  

Це дозволило систематизувати стратегічні напрями державної політики у 

соціальній та трудовій сферах, необхідні для реалізації в умовах пандемії COVID-

19 з акцентом на сферу праці та зайнятості. Перевагою та запорукою успішного 

запровадження цих стратегічних засад є розроблена до кожного напряму система 

заходів, яка обумовлює їх реалізацію. 

 

5.2 Стратегічні напрями та антикризові заходи державної політики  

щодо мінімізації ризиків та небезпек у сфері праці та зайнятості  

в умовах пандемії COVID-19 

 

1. Попередження та подолання ризиків і загроз соціальній безпеці під 

впливом пандемії COVID-19: 

 забезпечення орієнтації державного управління на попередження та 

мінімізацію соціальних загроз, обумовлених впливом пандемії COVID-19 при 

формуванні концепцій, стратегій, програм розвитку; 
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 створення умов стабільності в державі, забезпечення своєчасного 

реагування на соціальні ризики та небезпеки для людини, суспільства, держави в 

умовах коронакризи; 

 попередження та недопущення порушень основних прав, гарантій і 

свобод людини, посилення захисту прав і свобод ВПО, обумовленого впливом 

негативних наслідків карантинних обмежень під час коронакризи; 

 подолання високого рівня бідності в країні та тенденцій до його 

зростання, обумовлених економічною кризою та негативним впливом пандемії 

COVID-19; 

 недопущення зростання злочинності, деморалізації суспільства, випадків 

девіантної поведінки як наслідок самоізоляції та втрати роботи під час коронакризи; 

 недопущення подальшого поглиблення моральної та духовної деградації 

суспільства через знецінення праці та працівника в умовах жорстких карантинних 

обмежень, поглиблення нерівності, зростання безробіття тощо; 

 протидія посиленню соціальної нерівності у суспільстві як наслідок 

впливу пандемії COVID-19; 

 протидія поглибленню демографічної кризи в країні, через зростання 

захворюваності та смертності на COVID-19 ; 

 подолання ризиків для стану здоров’я населення, підвищення 

ефективності системи його охорони, поширення профілактичних заходів та 

додержання карантинних вимог щодо дотримання правил особистої та 

колективної безпеки в умовах небезпечної епідемічної ситуації; 

 поширення у свідомості людини цінностей активності, орієнтації на 

власні сили, відповідальності за власне життя, самозбереження, саморозвиток; 

 зниження виробничих і побутових небезпек під час пандемії COVID-19; 

 підвищення загального рівня культури безпеки суспільства, посилення 

ролі громадянського суспільства у формуванні державної політики соціальної 

безпеки; 

 створення єдиного інформаційного простору для органів та служб 

безпеки й управління життєдіяльністю міст, селищ; реалізація в громадах проєктів 

«Безпечне місто в умовах пандемії COVID-19». 
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2. Підвищення якості державного управління в економічній, трудовій та 

соціальній сферах на вимоги небезпечної ситуації, пов’язаною з пандемією 

COVID-19: 

 посилення державного регулювання щодо інституційного, організаційно-

управлінського та правового забезпечення збалансованості використання 

економічного, трудового та соціального потенціалу під час пандемії COVID-19; 

 забезпечення зорієнтованості державного управління на попередження та 

мінімізацію загроз впливу пандемії COVID-19 на населення, на стан громадської, 

соціальної, економічної безпеки при формуванні державної антикризової 

регуляторної протипандемійної політики; 

 внесення змін та доповнень до Положень про діяльність міністерств і 

відомств України, які стосуються обов’язків та відповідальності щодо вирішення 

проблем, пов’язаних пандемією COVID-19; 

 встановлення адресної відповідальності державних та регіональних 

органів виконавчої та законодавчої влади за нереагування на ризики, небезпеки, 

обумовлені  пандемією COVID-19, негативні наслідки їх прояву в соціальній, 

економічній і трудовій сферах, в державі та регіонах, містах та селищах; 

 визначення у пріоритетних напрямах та заходах державних і регіональних 

стратегій розвитку положень, спрямованих на забезпечення санітарно-

епідеміологічної, економічної, громадської, соціальної безпеки; 

 посилення державного регулювання соціально-економічних процесів 

щодо соціальної нерівності та наслідків її прояву в умовах впливу пандемії 

COVID-19; 

 запровадження інноваційних положень у законодавство України, які 

визначають потреби правового регулювання щодо дистанційної роботи, пільг 

підприємцям, безпеки в умовах пандемії тощо; 

 забезпечення модернізації державного управління трудовою сферою на 

засадах соціальної відповідальності та посилення позицій профспілкових та інших 

громадських об'єднань із захисту соціально-трудових прав працюючих та 

забезпечення умов безпеки їх життю та здоров’ю в умовах впливу пандемії 

COVID-19; 
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 підвищення ефективності співпраці громадянського суспільства та 

органів влади в умовах коронакризи для подолання негативних наслідків її 

впливу; 

 забезпечення злагодженої взаємодії органів державної влади та місцевого 

самоврядування, визначення чітких критеріїв розподілу повноважень між 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади щодо 

попередження та подолання ризиків і небезпек у трудовій сфері в умовах пандемії 

COVID-19; 

 визначення в положеннях про діяльність органів державної, регіональної 

влади й місцевого самоврядування повноважень, нових обов’язків і 

відповідальності щодо мінімізації ризиків та небезпек під час пандемії COVID-19; 

 формування державних, регіональних, галузевих концепцій, стратегій, 

програм і планів з урахуванням подолання наслідків впливу пандемії COVID-19.  

 внесення змін та доповнень, що стосуються подолання наслідків впливу 

пандемії COVID-19, до змісту державних і регіональних стратегій розвитку; 

 орієнтація державної політики на створення системи зацікавленості 

бізнесу в інвестуванні науково-медичної сфери щодо подолання пандемії COVID-

19 та її наслідків; 

 забезпечення умов для входження України до об'єднань, союзів, 

асоціацій, організацій міжнародного співробітництва для ефективної протидії 

поширенню пандемії COVID-19, її негативним наслідкам і подальшого 

постпандемійного відновлення. 

 

3. Реалізація права на безпеку людини, безпечне існування та розвиток, 

усунення причин формування загроз життю і здоров’ю: 

 реалізація права людини на безпеку, виконання державою та правовими 

інститутами обов’язків, запровадження механізмів, які забезпечують захист 

людини від небезпек, від ризиків та загроз в умовах впливу пандемії COVID-19;  

 цілеспрямоване підвищення грамотності громадян України з особистої 

безпеки та вміння надати допомогу іншим у разі загроз їх життю і здоров’ю через 

COVID-19;  
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 визначення всіх видів відповідальності, встановлених законодавством 

України, за неправові дії або бездіяльність, які спричиняють загрозу та втрату 

життя і здоров’я людини в умовах пандемії COVID-19, проведення широких 

кампаній із висвітленням цієї інформації у ЗМІ та мережі Інтернет тощо;  

 оперативне інформування населення про можливість та прояв 

небезпечного для життя і здоров’я стану, пов’язаного з негативним впливом 

пандемії COVID-19 на виробництві;  

 здійснення системної скоординованої підготовки (навчання) працівників 

різних правозахисних органів і структур (внутрішніх справ, надзвичайних 

ситуацій, РНБОУ, СБУ та ін.) щодо забезпечення захисту та надання допомоги 

громадянам для збереження життя та здоров’я в небезпечних умовах, а також 

постійного навчання населення самозахисту та самозбереження в умовах 

поширення пандемії COVID-19; 

 попередження зростання злочинності в умовах поширення пандемії 

COVID-19; 

 забезпечення реабілітаційних умов для осіб з тяжкими наслідками для 

життя і здоров’я через захворюваність на COVID-19; 

 удосконалення на постійній основі системи запобігання ризикам небезпек 

життю та здоров’ю громадян в умовах впливу пандемії COVID-19 з 

використанням для цього кращого міжнародного досвіду. 

 

4. Збереження трудового потенціалу країни як чинника національного 

багатства та економічного зростання: 

 удосконалення нормативно-правової бази України щодо поширення 

дистанційної зайнятості, умов й оплати праці при віддаленій роботі, сприяння 

цифровізації обліку трудової діяльності та зайнятості громадян; 

 дотримання соціальних і трудових прав громадян України незалежно від 

форм карантинних обмежень; 

 запобігання та зменшення використання нелегальної праці, 

незадекларованої праці під час пандемії COVID-19; 
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 створення умов для подолання десоціалізації у трудовій сфері, тінізації, 

втрат трудового потенціалу, бідності серед працюючих; 

 посилення запровадження фінансово-економічних стимулів та 

адміністративних методів для підвищення зацікавленості роботодавців у 

створенні безпечних умов праці, у додержанні карантинних вимог;  

 застосування економічних методів стимулювання підприємств при 

збереженні робочих місць працюючим, ВПО, осіб з інвалідністю, звільнених із 

військової служби, учасників ООС при карантинних обмеженнях; 

 створення та поширення центрів надання безкоштовної консультативної 

допомоги представникам малого бізнесу, безробітним щодо відкриття 

електронного бізнесу, розвитку самозайнятості, закриття бізнесу, отримання 

грантової допомоги виживання в умовах пандемії; 

 підтримка підприємницької діяльності, формування більш гнучкого 

правового та ділового середовища для спрощення процесу реєстрації відкриття та 

закриття малого та середнього бізнесу в умовах обмежень, пов’язаних з 

пандемією COVID-19 та карантином; 

 розвиток програм мікрофінансування для підтримки малого 

підприємництва та створення нових робочих місць в умовах пандемії COVID-19; 

 забезпечення розвитку соціального підприємництва, залучення 

зарубіжних та вітчизняних інвесторів і фондів для активізації та поширення 

соціального підприємництва спрямованого на подолання наслідків пандемії 

COVID-19; 

 дотримання балансу інтересів держави, роботодавців і працівників, 

підвищення правової грамотності працюючих для захисту своїх трудових прав в 

умовах карантинних обмежень під час пандемії COVID-19; 

 укріплення соціального діалогу та державно-приватного партнерства, 

формування у свідомості працівника та роботодавця переваг соціально 

відповідальної поведінки в надзвичайних ситуаціях;  

 внесення змін та доповнень до трудового законодавства щодо 

додержання трудових прав, посилення відповідальності держави за стан трудової 
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сфери, забезпечення безпечних умов праці від зараження коронавірусом, 

дотримання безпечних норм поведінки; 

 забезпечення модернізації державного управління трудовою сферою з 

прискоренням процесів цифровізації для збереження і поширення гнучких форм 

зайнятості в умовах небезпек пандемії COVID-19; 

 посилення позицій профспілок та інших громадських об’єднань щодо 

захисту соціально-трудових прав працюючих при трансформаціях у трудовій 

сфері під час пандемії COVID-19. 

 

5. Дотримання балансу соціальної та економічної безпеки в надзвичайних 

ситуаціях: 

 дотримання балансу економічної та соціальної безпеки, реалізація в 

системі господарювання принципу гармонізації економічної ефективності та 

соціальної справедливості; 

 орієнтація соціально-економічної політики на узгодженість національних 

та глобальних інтересів з пріоритетністю подолання ризиків та небезпек, 

пов’язаних з поширенням пандемії COVID-19 в Україні; 

 забезпечення збалансованості методів державного регулювання з 

ринковими механізмами для збереження людських ресурсів в умовах пандемії 

COVID-19; 

 запровадження в методиках оцінки діяльності органів державної та 

регіональної влади в умовах пандемії COVID-19 показників, що визначають стан 

та динаміку її прояву; 

 формування соціально виваженого перерозподілу ВВП в умовах пандемії 

COVID-19, використання адресних економічних механізмів й інструментів для 

подолання коронакризи,; 

 перетворення громадянського суспільства на соціально відповідального 

самодостатнього суб’єкта управління, здатного сприяти досягненню балансу 

економічної та соціальної безпеки, протистояти викликам і загрозам пандемії 

COVID-19.  
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6. Створення умов для укріплення стану здоров’я людини та системи його 

охорони в умовах пандемії COVID-19: 

 визначення серед стратегічних пріоритетів сфери охорони здоров’я 

забезпечення якості та доступності медичних послуг для кожної людини в умовах 

поширення коронакризи; започаткування системи профілактичних заходів для 

працюючих щодо запобігання та раннього виявлення захворюваності на COVID-

19; 

 створення системи соціально-комунікаційної взаємодії між лікувальними 

закладами (лікарями) та громадянами щодо потреб у наданні та залученні 

медичних послуг, подоланні перешкод невідповідності чинної системи охорони 

здоров’я навантаженню хворих в умовах пандемії COVID-19; 

 запровадження страхової медицини, спрямованої на врахування 

особливостей захворюваності на COVID-19; 

 посилення державної політики, спрямованої на консолідацію зусиль 

держави, роботодавців, територіальних громад і фізичних осіб щодо фінансування 

послуг медичної допомоги під час пандемії COVID-19; 

 адаптація оперативної роботи з цивільної оборони щодо захисту життя і 

здоров’я населення в умовах поширення COVID-19, залежно від епідемічної 

ситуації; навчання безпечним правилам поведінки рятівників та оточення хворого 

на коронавірусну інфекцію; 

 посилення державного контролю за вимогами до продуктів харчування, 

захист внутрішнього ринку від недоброякісного імпорту продуктів харчування в 

умовах пандемії COVID-19; 

 забезпечення надання медичних послуг з тестування, діагностики, 

лікування COVID-19 в малих містах, селищах міського типу, в селах; 

 розробка нових проєктів Стратегії демографічного розвитку України, 

Концепції державної сімейної політики, Концепції державної житлової політики, 

які відповідають потребам подолання захворюваності на COVID-19 та наслідкам 

їх прояву; 
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 запобігання одночасному впливу епідеміологічних, виробничих, 

побутових, екологічних, психологічних ризиків і забезпечення зниження їх 

негативного впливу через прийняття відповідних заходів у державних і 

регіональних стратегіях розвитку. 

 

7. Забезпечення регулювання міграційних процесів під час пандемії COVID-19: 

 створення фінансово-економічних стимулів для працевлаштування та 

самозайнятості молоді, яка навчалася за кордоном для закріплення в Україні;  

 дотримання рекомендацій МОП в міграційній політиці щодо зміцнення 

соціального діалогу та глобального партнерства з метою подолання пандемії 

COVID-19 та загроз, які вона несе; 

 сприяння підвищенню правової грамотності осіб, які планують 

повернутися до України, поінформованості про умови життєдіяльності в місцях 

повернення під час пандемії COVID-19; 

 укладання договорів та угод щодо соціального захисту трудових 

мігрантів з України в умовах пандемії COVID-19 із тими країнами, де працює 

значна кількість українських мігрантів; 

 надання державних замовлень на наукові дослідження, спрямовані на 

переорієнтацію державної та регіональної міграційної політики щодо повернення 

та реінтеграції трудових мігрантів через пандемію COVID-19. 

 

8. Розвиток соціального діалогу, укріплення національної єдності щодо 

подолання ризиків та небезпек у сфері праці та зайнятості в умовах пандемії 

COVID-19: 

 посилення ролі держави як гаранта становлення соціального діалогу для 

досягнення соціально-економічної стабільності та балансу інтересів держави, 

роботодавців і найманих працівників під час пандемії COVID-19; 

 спрямованість розвитку системи суспільних відносин на партнерство між 

органами державної влади і громадянами у подоланні негативним наслідкам 

пандемії COVID-19 і коронакризи, підвищення рівня довіри на цих засадах; 
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 відновлення партнерської взаємодії, забезпечення ефективного 

соціального діалогу та переговорних процесів сторонами соціально-трудових 

відносин України на національному рівні для протидії негативним наслідкам 

пандемії; 

 відновлення в контексті подолання загроз та негативних наслідків 

пандемії конструктивного соціального діалогу між сторонами соціально-трудових 

відносин в Україні на галузевому, територіальному, виробничому рівнях з 

використанням інструментів і ресурсів цифровізації; 

 адаптація рекомендацій МОП щодо стратегій подолання пандемії 

COVID-19 до умов України; 

 наслідування кращого міжнародного досвіду, спрямованого на 

удосконалення механізмів соціального діалогу на тристоронній основі через 

діяльність Національної Тристоронньої соціально-економічної Ради України; 

 гармонізація з міжнародним законодавством нормативно-правової бази 

України, що регулює відносини між основними суб’єктами життєдіяльності на 

рівні соціально-трудових та суспільних відносин на засадах безпеки, 

відповідальності, партнерства для протидії ризикам та загрозам пандемії  

COVID-19; 

 залучення інститутів громадянського суспільства до формування та 

контролю реалізації управлінських рішень у трудовій і соціальній сферах в 

умовах пандемії COVID-19; 

 залучення волонтерських і громадських організацій до надання допомоги 

інвалідам, малозабезпеченим особам, одиноким людям похилого віку в умовах 

жорстких карантинних обмежень через пандемію COVID-19; 

 залучення Громадських Рад, інших інституцій громадянського 

суспільства до контролю за цільовим використанням коштів, спрямованих на 

подолання наслідків пандемії COVID-19 на національному, регіональному, 

місцевому рівнях управління; 
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 розвиток громадсько-культурних онлайн-центрів для задоволення 

культурних і соціальних потреб населення, організації дозвілля в умовах 

карантинних обмежень; 

 розповсюдження та популяризація стандартів відповідальності, 

психологічної стійкості та безпеки, оптимізму, доброчесності, благодійництва в 

мас-медійному просторі та ЗМІ в умовах пандемії COVID-19. 

 

9. Захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в умовах 

пандемії COVID-19: 

 регламентування у щорічних Законах України «Про Державний бюджет 

України» виділення коштів для фінансування Планів заходів, передбачених 

державними стратегіями та програмами щодо підтримки, соціальної адаптації та 

інтеграції ВПО в умовах коронакризи; 

 закріплення в законодавстві України податкових пільг для розвитку 

підприємництва ВПО, залучення малого і середнього бізнесу ВПО у приймаючих 

громадах з метою активізації їх потенціалу для вирішення місцевих соціально-

економічних проблем, пов’язаних із наслідками пандемії COVID-19 та 

інтеграцією у приймаючі громади; 

 соціальна інтеграція та підвищення життєстійкості ВПО, осіб з 

інвалідністю, сприяння їх самоорганізації та створенню груп взаємодопомоги під 

час пандемії COVID-19; 

 створення механізму громадського контролю за адресністю розподілу та 

використанням бюджетних і донорських коштів на розв’язання проблем ВПО в 

умовах пандемії COVID-19; 

 сприяння розвитку інституційної стійкості громадських організацій ВПО 

та залучення їх до активної співпраці з іншими неурядовими організаціями та 

місцевою владою щодо подолання наслідків пандемії COVID-19; 

 сприяння збереженню інтелектуального потенціалу ВПО та надання 

державної підтримки науковим, освітнім і медичним закладам, переміщеним із 

тимчасово окупованих територій. 
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10. Використання переваг цифрового розвитку для пом’якшення ризиків та 

небезпек у трудовій сфері в умовах пандемії COVID-19: 

 адресний розвиток цифрових технологій для розширення можливостей 

зайнятості населення та запобігання негативним явищам у соціально-трудовій 

сфері в умовах пандемії COVID-19; 

 орієнтація на міжнародне, європейське та регіональне співробітництво 

щодо інтеграції України до європейських та глобальних цифрових систем та 

інфраструктур у тому числі для реалізації протипандемійної політики;  

 дотримання рекомендацій міжнародних профільних організацій (ООН, 

Європейської комісії, ОЄСР; вимогам конвенцій МОП, нормам Східного 

партнерства тощо) з широким використанням відповідних інтернет-ресурсів, 

ресурсів міжнародних цифрових платформ глобального партнерства, Східного 

партнерства для забезпечення соціального захисту працюючих в умовах пандемії; 

  формування прогнозів та моніторинг зміни потреб на ринку праці під 

впливом цифровізації економіки та суспільства в умовах пандемії COVID-19; 

 забезпечення дотримання роботодавцем вимог щодо перекваліфікації 

персоналу при масових звільненнях у результаті цифровізації робочих місць під 

час пандемії COVID-19;  

 забезпечення дотримання соціальних і трудових прав працівників на 

онлайн-платформах, у тому числі соціальної захищеності дистанційного 

працівника при укладанні Цивільно-правового договору; 

 державна підтримка створення «смарт-сіті», упровадження міжнародних 

стандартів управління «смарт-сіті», розробка інноваційних екосистем, 

інноваційної політики територіальних громад в умовах подолання наслідків 

пандемії COVID-19; 

 запобігання міграції ІТ-фахівців за кордон шляхом посилення мотивації 

працювати в країні (високий рівень оплати й безпека умов праці, гарантованість 

зайнятості тощо); 

 поширення укладання меморандумів про співпрацю між представниками 

громадськості та органами державної влади, проведення грантових конкурсів у 
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межах державних програм, спрямованих на подолання негативних наслідків 

цифрових трансформацій, у тому числі інтернет-залежності в умовах поширення 

дистанційної зайнятості при пандемії COVID-19; 

 розробка методології оцінки та прогнозів впливу цифровізації економіки 

на сферу праці, а також прогнозів перспективних балансів робочої сили для 

базових галузей економіки з урахуванням цифрових трансформацій в умовах 

пандемії COVID-19. 

 

11. Забезпечення культури безпеки та безпеки життєдіяльності: 

 формування цілісної державної політики України щодо реалізації 

стратегії впровадження культури безпеки та безпеки життєдіяльності, яка має 

охоплювати всі сфери діяльності людини, включаючи громадську, соціально-

економічну і виробничу діяльність, побут, відпочинок; 

 запровадження в систему державного управління принципів культури 

безпеки; 

 формування в суспільній свідомості норм і цінностей культури безпеки, 

безпечної життєдіяльності, поведінкових моделей самозбереження в умовах 

епідеміологічних загроз та небезпек життю і здоров’ю; формування та розвиток 

навичок безпеки життєдіяльності та самозбереження як одного з головних 

пріоритетів протидії негативному впливу пандемії COVID-19; 

 формування навичок здорового способу життя, самозбереження, 

витривалості, здатності діяти в умовах значних моральних, фізичних, психічних і 

психофізіологічних навантажень, санітарно-епідеміологічних та карантинних 

обмежень; підвищення стійкості організму до впливу стрес-факторів, формування 

стійких емоційно-вольових якостей; 

 упровадження нових інноваційних механізмів і напрямів розвитку 

культури безпеки та безпеки життєдіяльності шляхом реалізації системи 

державно-приватного партнерства;  

 створення системи дієвих механізмів матеріального і нематеріального 

стимулювання роботодавців, бізнесу до створення безпекового середовища на 
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підприємствах, на робочих місцях в умовах негативного впливу пандемії  

COVID-19;  

 упровадження засад культури безпеки в Україні через формування 

активної соціальної позиції особи щодо власної безпеки, мотивації її безпечної 

поведінки в побуті, на виробництві та в інших сферах життєдіяльності, засвоєння 

певних знань та умінь з акцентом на запобігання можливим ризикам і загрозам 

здоров’ю та життю в умовах негативного впливу пандемії COVID-19. 

Зміст наведених наукових результатів у розділі 5 та в рекомендаціях до звіту 

міститься у науково-доповідній записці «Пропозиції та рекомендації з розробки 

стратегічних напрямів формування державної політики щодо мінімізації ризиків 

та небезпек у сфері праці та зайнятості України в умовах впливу пандемії  

COVID-19. 
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ВИСНОВКИ 

 

Пошук ефективних управлінських рішень з подолання соціально-

економічних ризиків та небезпек у сфері праці та зайнятості в Україні за умов 

поширення пандемії COVID-19 вимагає вивчення та запозичення кращого 

міжнародного досвіду з боротьби з нею та врахування рекомендацій МОП в 

державній політиці. Базові засади, які доцільно використати в Україні за 

рекомендаціями МОП в стратегічних пріоритетах включають такі: забезпечення 

балансу заходів з охорони здоров’я та економічної й соціальної політики; 

посилення ролі міжнародної солідарності державного управління; пріоритетність 

підтримки малозахищених соціальних груп; протидія зростаючій нерівності, 

застосування механізмів соціального діалогу.  

Міжнародна солідарність у боротьбі з пандемією COVID-19 виявляється у 

розробленні спільних рішень для кожної країни, спрямованих на ефективне 

реагування. Вони орієнтовані на допомогу роботодавцям в управлінні 

підприємством під час COVID-19; на стратегічні варіанти пом’якшення 

негативного впливу коронокризи на сферу праці, на урахування потреб осіб з 

інвалідністю у сфері праці за умов пандемії: на особливості дотримання 

міжнародних трудових норм за умов розповсюдження пандемії; переваги 

дистанційної роботи під час пандемії; профілактичні заходи з попередження 

розповсюдження COVID-19 тощо. Визначені заходи з реагування були закріплені 

при ухваленні Єврокомісією антикризових ініціалів щодо зайнятості, інвестицій 

для підтримки систем охорони здоров’я, ринків праці, бізнесу щодо підтримки 

економік для країн членів ЄС, щодо впровадження єдиної Європейської схеми 

вторинного страхування на випадок безробіття тощо.  

Оцінка змін в економічній та трудовій сферах України в умовах впливу 

пандемії COVID-19 показала, що основні негативні тенденції в системі соціально-

трудових відносин та на ринку праці в цілому відповідають світовим та 

європейським трендам, але за об’єктивних причин мають більш інтенсивний 

рівень прояву та негативні наслідки. Рівень безробіття за період жорстких 
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карантинних заходів коливався в межах від 11,8 до 24%. Для зменшення 

операційних витрат більшість підприємців вибрали не звільнення працівників, а 

безоплатну відпустку або часткову зайнятість, що в цілому визначається як 

приховане безробіття. За офіційними даними цей контингент склав близько 455 

тис. осіб, а за соціологічними опитуваннями – 3100 тис.осіб. Широке 

розповсюдження набула дистанційна або віддалена зайнятість, - близько третини 

працівників (29%) були переведені на цю форму роботи. 

В Україні по контингенту всього зайнятого населення втрати робочого часу 

складають близько 20,8% від табельного фонду, – за оцінками МОП в цілому по 

світу в 2-му кварталі 2020 р. вони досягли 17,3%, а в країнах Європейського 

Союзу близько 16,4%. За структурою більше двох третин (71%) втрати пов’язані з 

прихованим безробіттям. Таке співвідношення відповідає закономірностям, які 

склалися практично у всіх країнах світу, за виключенням США та Канади. 

Зростання незайнятості за визначених причин потребує розробки різних 

механізмів забезпечення зайнятості для окремих категорій, що пов’язано з 

різними рівнями активності та спроможності до відновлення роботи. 

Вивільнення працівників, неповна зайнятість, безоплатні відпустки 

супроводжуються падінням трудових доходів, тільки за 2-й квартал 2020р. 

реальний наявний доход зменшився на 7,3%. Суттєве зниження доходів 

супроводжується зміною їх структури внаслідок зменшення частки заробітної 

плати та прибутку і змішаного доходу та, відповідно, зростання частки соціальної 

допомоги та інших одержаних поточних трансфертів. Втрата доходів 

супроводжується зростанням бідності в країні, особливо серед тих, хто 

традиційно перебував в більш складному становищі. 

Коронакриза супроводжується зростанням ризиків незайнятості та 

безробіття, особливо прихованого, втратою доходів та основних ресурсів 

життєзабезпечення, втратою трудового потенціалу та людського капіталу як 

окремої людини, так і суспільства в цілому, зростанням рівнів соціальної 

незахищеності. Несприятливими є соціально-психологічні ризики: дезадаптація, 
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почуття незатребуваності, відчуженості, зневіра та апатія, втрата мотивації до 

професійного розвитку. 

В Україні цілісна оцінка впливу пандемії COVID-19 на трудову сферу не 

здійснюється. Методологія збору даних Державною службою статистики та 

Державною службою зайнятості не забезпечує можливості одержати повну 

оперативну інформацію. За цих умов для експрес-оцінки та аналізу ситуації 

необхідно додатково використовувати інформацію державних і недержавних 

онлайн-ресурсів, соціологічних опитувань, експертних оцінок та інших джерел.  

Відсутність якісного та достовірного інформаційного забезпечення оцінки 

впливу пандемії COVID-19 на сферу праці вимагає розробки Методики оцінки 

соціально-економічних ризиків та небезпек у сфері праці та зайнятості в умовах 

пандемії COVID-19 та її апробації. За результатами наукового дослідження: 

розроблена методика оцінки соціально-економічних ризиків, яка базується на 

основних принципах розробки Європейської системи соціальних показників 

(ЄССП) і може бути використана як практичний інструментарій безперервного 

спостереження та аналізу змін в трудовій сфері, співставлення та порівняння рівня 

відповідних ризиків на національному ринку праці та в Європейському Союзу або 

в цілому в світі. Алгоритм методики дозволяє оцінити не безпосередньо рівень 

конкретного ризику, а його зміни. Внутрішня структура субіндексів ризиків 

трудової сфери надає можливість здійснити ранжування основних чинників їх 

зміни. 

Розроблена методика є відкритою системою і дає можливість, без порушень 

основних методичних підходів та за наведеними алгоритмами за умови появи 

нових видів ризиків або розширення внутрішніх індикаторів їх визначення, 

оцінювати зміни відповідних ризиків за будь-які співставні періоди часу. На її 

підґрунті пропонується оцінювати зміни ризиків трудової сфери за варіантами 

можливих значень внутрішніх індикаторів, що забезпечує застосування сценарних 

підходів. 

Методика оцінки соціально-економічних ризиків трудової сфери також може 

бути використана для прогнозних оцінок за умови наявності прогнозної або 
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експертної інформації за окремими індикаторами на визначений період 

упередження, а при сценарному підхіді розробки прогнозів. 

Апробація методики показала, що узагальнений індекс зміни ризиків в 

системі соціально-трудових відносин в ІІ кв. 2020 р. порівняно з ІV кв. 2019 р. 

змінювався в межах від 120,2% (нижня межа) до 136,1% (верхня межа), тобто 

ризики трудової сфери зросли лише за І півріччя 2020 року майже на третину. 

Найбільше впливає на негативну ситуацію зростання наслідків прояву ризиків, які 

за методикою оцінюються субіндексом зміни соціально-економічних втрат за 

умови пандемії COVID-19. 

Внутрішня структура субіндексів формування та прояву ризиків трудової 

сфери забезпечує можливість систематизації та ранжування чинників за рівнем 

впливу на зміну як субіндексів, так і узагальненого індексу в цілому. 

Послідовність зниження їх впливу є такою: зростання бідності та частки 

зайнятого населення, яке за період жорсткого карантину втратило засоби 

життєзабезпечення базових потреб; падіння частки заробітної плати та трудових 

доходів в структурі доходів населення; зростання соціальної незахищеності 

населення; втрати робочого часу; зростання безробіття, в тому числі і 

прихованого; зростання неформальної зайнятості; падіння індексу ділової 

активності та індексу економічних настроїв. 

Унікальність запропонованого науково-методичного забезпечення оцінки 

соціально-економічних ризиків і небезпек в умовах впливу пандемії COVID-19 з 

використанням кількісних методів оцінки соціальних ризиків в трудовій сфері 

визначається відповідністю до основних принципів побудови Європейської 

системи соціальних показників, можливостями розробки сценарних підходів за 

умови зміни карантинних обмежень, аналізом змін в трудовій сфері України при 

співставленні та порівнянні рівня соціально-економічних ризиків на 

національному ринку праці з показниками країн Європейського Союзу й інших 

країн світу. А головне на підставі об’єктивної оцінки достовірної інформації 

приймати та реалізовувати в стратегіях, програмах, планах заходів управлінські 
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рішення, спрямовані на подолання економічної кризи та соціально-економічних 

втрат, пов’язаних з пандемією COVID-19. 

Для ефективної протидії ризикам і загрозам пандемії у сфері праці і 

зайнятості доцільним є перехід на платформу соціально-відповідального 

партнерства. З урахуванням складності та швидкості процесів, що відбуваються в 

сфері праці та зайнятості України, пріоритети повинні віддаватись координації, 

комплексності та інституціоналізації державного управління щодо залучення 

ресурсів цифровізації на потреби сталого відновлення трудової сфери, 

забезпечення стійкості національної економіки в умовах коронакризи. У першу 

чергу це стосується всебічного стимулювання розвитку платформи «Праця 4.0» на 

підґрунті «Індустрії 4.0», створення відповідних механізмів нормативно-

правового, організаційно-управлінського, інформативно-комунікативного 

забезпечення, поширення гнучких форм зайнятості та режимів робочого часу, 

перехід на дистанційні форми роботи тощо.  

Основними державними пріоритетами щодо ефективної протидії ризикам та 

загрозам пандемії COVID-19 в сфері праці та зайнятості України мають стати: 

спрямування державної політики на формування єдиної інтегрованої 

інформаційно-аналітичної та інформаційно-комунікативної системи забезпечення 

прийняття узгоджених рішень на засадах соціального діалогу;  

реалізація державною виконавчою владою усіх рівнів управління ефективної 

і гнучкої державної антикризової економічної політики, спрямованої на підтримку 

підприємств тих секторів економіки, які безпосередньо знижують ризики від 

пандемії, а також на підтримку тих галузей економіки і тих категорій працюючих 

(і їх сімей), які найбільш постраждали від пандемії;  

залучення потенціалу і ресурсів цифровізації для боротьби з пандемією, 

коронакризою та їх негативними наслідками у трудовій сфері;  

створення системи моніторингу оцінки структурних зрушень у сфері праці та 

зайнятості, їх негативних наслідків (ризиків та небезпек) в умовах впливу 

пандемії COVID-19 та цифровізації економіки для обґрунтування ефективних 

управлінських рішень щодо попередження прояву ризиків і небезпек та 

своєчасної мінімізації їх негативних наслідків, стабілізації стану СТВ;  
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для України дуже важливим стратегічним кроком має стати долучення до 

складу учасників пан-європейських обстежень, які проводяться Європейським 

фондом покращення умов життя та праці;  

в умовах зростання дистанційної зайнятості принципового оновлення 

потребує система організації трудового процесу на підґрунті максимального 

залучення ресурсів цифровізації;  

стабілізація стану та постпандемійне відновлення сфери праці та зайнятості 

потребує переорієнтації на продукування та втілення соціальних інновацій в 

систему соціально-трудових відносин, в процеси безпосередньої взаємодії сторін 

соціального діалогу; а також надання переваг інноваційним формам взаємодії з 

використанням можливостей сучасних інформаційно-комунікативних, цифрових 

технологій;  

доцільними є розробка та впровадження соціально-інноваційних підходів, 

спрямованих на розвиток соціально-відповідального партнерства та залучення 

потенціалу громадянського суспільства до конструктивної взаємодії щодо 

попередження та мінімізації соціально-економічних ризиків та небезпек в сфері 

праці та зайнятості України в умовах впливу пандемії COVID-19. 

Відновлення сфери праці та зайнятості потребує розвитку платформної 

економіки. Технологічні новації та цифровізація вже створили фундамент для 

цифрових платформ, нові бізнес-моделі та соціально-поведінкові трансформації 

стимулювали попит, а коронакриза ще більше його актуалізувала.  

Доцільність реалізації визначених наукових результатів стає очевидною за 

умов їх сприйняття та впровадження у практиці державного управління. Перш за 

все, державна політика повинна орієнтуватись на подолання пандемічних загроз в 

системі національної безпеки. Це має значні перешкоди через орієнтацію правової 

бази національної безпеки України на воєнополітичнее спрямування. Але 

Стратегія національної безпеки, яка прийнята у вересні 2020 року певним чином 

визначила і соціально-гуманітарну спрямованість національної безпеки, бо 

передбачила розробку та прийнятті Стратегії людського розвитку та Стратегії 

продовольчої безпеки.  
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Для формування протипандемійної політики, що відповідає національним 

інтересам необхідно:  

вдосконалення національної системи охорони здоров’я, захисту населення 

від біологічних небезпек та системи управління надзвичайними ситуаціями за 

принципами готовності до кризового розвитку подій; 

створення стратегічних резервів усіх необхідних засобів у відсоткових 

пропорціях до кількості населення і прогнозованих масштабів подій; 

розгортання потужної мережі тестування населення, відновлення 

спроможності та забезпечення необхідної пропускної здатності лікарень; 

збільшення витрат на профілактику та контроль епідемій, виробництво 

медичного обладнання, засобів захисту для медичних працівників та інших осіб, 

які багато контактують з людьми; 

максимальне збереження зайнятості – єдиного джерела доходів для більшості 

населення та відновлення економіки на основі високотехнологічних рішень; 

створення умов бізнесу для зацікавленості у збереженні робочих місць; 

підвищення доходів місцевих бюджетів. 

Ці напрями у будь-якій стратегії повинні стати пріоритетними. Одночасно, 

для забезпечення комплексності державної протипандемійної політики необхідно 

розробити та прийняти систему стратегічних напрямів, які будуть сприяти 

подоланню ризиків так небезпек у трудовій сфері. Ними є: збереження трудового 

потенціалу країни як чинника національного багатства та економічного 

зростання; дотримання балансу соціальної та економічної безпеки в надзвичайних 

ситуаціях, пов’язаних з реалізацією пріоритетного інтересу – збереження здоров’я 

та життя населення України; створення умов для укріплення стану здоровя 

людини та системи його охорони в умовах пандемії COVID-19; забезпечення 

регулювання міграційних процесів під час пандемії COVID-19; розвиток 

соціального діалогу, укріплення національної єдності щодо подолання ризиків та 

небезпек у сфері праці та зайнятості в умовах пандемії COVID-19; захист прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб в умовах пандемії COVID-19; використання 

переваг цифрового розвитку для пом’якшення ризиків та небезпек у трудовій 

сфері; забезпечення культури безпеки та безпеки життєдіяльності.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Рекомендації державним органам і структурам законодавчої  

та виконавчої влади України щодо подолання ризиків та небезпек  

в сфері праці та зайнятості, пов'язаних з пандемією COVID-19 

 

Адресні рекомендації основним суб’єктам формування та реалізації 

державної політики щодо мінімізації соціально-економічних ризиків та небезпек у 

сфері праці та зайнятості України в умовах пандемії COVID-19 зводяться до 

конкретизації заходів для інституцій законодавчої та виконавчої влади, сторін 

соціального діалогу сфери праці. 

 

1. Рекомендації Верховній Раді України. 

1. Забезпечити удосконалення нормативно-правового забезпечення 

ефективного антикризового регулювання в сфері праці та зайнятості в умовах 

впливу форс-мажорних обставин та санітарно-епідеміологічних небезпек.  

2. Створити необхідне нормативно-правове підґрунтя для мобілізації 

необхідних ресурсів для забезпечення макроекономічної та монетарної 

стабільності в ситуації можливого економічного шоку, викликаних впливом 

пандемії COVID-19. 

3. Забезпечити підтримку діяльності державних органів та структур з 

реалізації державної політики в сфері праці та зайнятості (Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного центру 

зайнятості) в контексті загроз та ризиків пандемії COVID-19. 

4. Створювати правове поле для подолання проявів корупції в питаннях, 

пов’язаних із протидією наслідкам пандемії COVID-19. 

5. Визначити та затребувати відповідальність за неправомірне й нецільове 

використання коштів, призначення яких - протидія ризикам і загрозам впливу 

пандемії COVID-19 в Україні тощо, підключення до цих процесів 

Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. 
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2. Рекомендації Кабінету Міністрів України. 

1. Забезпечити розширення можливостей синхронізованої міжвідомчої 

взаємодії для реалізації ефективної антикризової регуляторної політики, 

спрямованої на забезпечення стійкості економіки в умовах посилення санітарно-

епідеміологічних загроз пандемії COVID-19. 

2. Створити постійно діючу міжвідомчу робочу групу за участі фахівців 

профільних міністерств та забезпечити її постійне функціонування, з метою 

вирішення таких завдань: 

 розвиток інфраструктури та технологій, необхідних для поширення 

дистанційної зайнятості, в контексті специфіки конкретних міністерств та 

галузей; 

 подальше удосконалення існуючої нормативно-правової бази щодо 

дистанційної зайнятості та само зайнятості; 

 розробка та впровадження законодавчого, інституційного, 

інфраструктурного та організаційно-управлінського забезпечення розвитку 

платформної економіки; 

 створення інституційних та інфраструктурних можливостей для 

самореалізації потенціалу економічно активної частини населення в умовах 

карантинних обмежень;  

 всебічне сприяння широкому використанню в підприємницькій, 

виробничій, організаційно-управлінській діяльності цифрових технологій; 

3. Сприяти створенню пільгових умов кредитування, інвестування та 

оподаткування для тих підприємств, що запроваджують новітні технології, 

спрямовані на забезпечення безпеки на робочому місці в умовах впливу 

санітарно-епідеміологічних загроз; 

4. Ініціювати відновлення конструктивного соціального діалогу та ділового 

партнерства між Сторонами соціально-трудових відносин, стейкхолдерами ринку 

праці на всіх рівнях прийняття рішень для протидії ризикам і загрозам пандемії в 

сфері праці та зайнятості України. 
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5. Сприяти створенню Єдиного інформаційного простору соціально-

відповідального партнерства в Україні у взаємодії із профільними міністерствами, 

сторонами соціального діалогу в сфері праці та зайнятості, НТСЕР, 

представниками громадянського сектору, медичними та науковими установами з 

метою максимально швидкого обміну інформацією, вироблення узгоджених 

рішень для протидії ризикам та загрозам впливу пандемії COVID-19. 

6. Активізувати та забезпечити координацію роботи органів соціального 

діалогу на усіх рівнях – НТСЕР, спільних засідань тристоронніх соціально-

економічних рад (регіональних, територіальних), громадських рад, обласних 

робочих груп, керівництва регіональних відділень Національної служби 

посередництва та примирення (НСПП) України для мінімізації ризиків та загроз 

впливу пандемії COVID-19 на принципах солідарної відповідальності. 

7. Ініціювати та підтримати проведення та фінансування наукових 

досліджень, розробок та інноваційних проєктів, що спрямовані на запобігання 

виникненню та поширенню COVID-19. 

8. Забезпечити адресне використання надходжень в Україну для 

пом’якшення наслідків коронакризи з боку міжнародних партнерів, міжнародних 

організацій в межах міжнародних програм подолання негативних наслідків 

пандемії COVID-19. 

 

3. Рекомендації Раді національної безпеки і оборони України (РНБОУ). 

Мають бути реалізовані такі напрями та заходи, що виходять зі змісту 

положень Стратегії національної безпеки України (2020р.):  

1. Ініціювати запровадження національної системи стійкості для 

забезпечення високого рівня готовності суспільства і держави до реагування на 

широкий спектр загроз (п. 47) та створення ефективної системи безпеки та 

стійкості критичної інфраструктури (п. 48). 

2. Забезпечити «розвиток інклюзивного політичного діалогу» (п. 49), 

трансформувати його у якості реалізації розширеного соціального діалогу на базі 

платформи соціально-відповідального партнерства в усіх сферах життєдіяльності 

українського суспільства (не тільки у політичній сфері). 
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3. Сприяти здійсненню цифрової трансформації, забезпеченню надання 

адміністративних послуг через безпечне "єдине вікно" з використанням сучасних 

інформаційних технологій, поширення цифрової грамотності (п. 51).  

4. У співпраці з КМУ, Мінцифри та іншими профільними міністерствами та 

відомствами, державними структурами забезпечувати умови для становлення та 

розвитку цифрової трансформації та інформаційно-комунікаційних технологій, в 

тому числі – і в сфері праці та зайнятості. 

5. Удосконалити шляхи реалізації напрямів, пов’язаних із питаннями 

економічного відновлення шляхом максимального залучення та використання 

потенціалу цифровізації для забезпечення конструктивної та оперативної 

комунікації суб’єктів розвитку українського суспільства (на підгрунті платформи 

соціально-відповідального партнерства). 

6. Здійснити системну скоординовану підготовку (навчання) працівників 

різних правозахисних органів і структур - РНБО України, МВС, СБУ тощо щодо 

забезпечення захисту та надання допомоги громадянам для збереження життя та 

здоров’я в небезпечних умовах поширення пандемії COVID-19. 

7. Утворити при РНБО України спеціалізовану постійно діючу робочу групу 

за обов’язкової участі представників громадських організацій, волонтерських 

рухів та інших об’єднань громадян, діяльність яких спрямована на вирішення 

проблем, що загрожують життю та здоров’ю громадян, національній, 

економічній, соціальній безпеці.  

8. Створити за підтримки РНБО України, Кабінету Міністрів України та за 

участі громадських організацій національний інформаційно-комунікативний 

порталу протидії ризикам та загрозам пандемії COVID-19. 

 

4. Рекомендації Міністерству цифрової трансформації України спільно з 

Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та 

Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації: 

В умовах пандемії COVID-19 Міністерству цифрової трансформації України 

та Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації доцільно в 

першу чергу зосередитись на реалізації таких заходів. 
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1. Визначити, що одним із найбільш пріоритетних напрямів захисту від 

розповсюдження коронавірусу при одночасному збереженні робочих місць є 

максимальне поширення дистанційних та безконтактних форм роботи. Внести 

зміни та доповнення до чинної Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки (із подальшою її пролонгацією) та плану 

заходів щодо її реалізації; включити до змін та доповнень такі пріоритети: 

 розробка та реалізація перспективних напрямів розвитку інфраструктури, 

впровадження технологій дистанційної роботи; 

 поширення й удосконалення систем дистанційного навчання та 

підвищення кваліфікації (спільно із Державною службою зайнятості та 

профільними міністерствами); 

 виокремлення та надання пріоритетного статусу напрямам, спрямованим 

на забезпечення безперебійного функціонування критичної інфраструктури та 

підтримку секторів, які можуть успішно розвиватись в умовах запровадження 

обмежувальних заходів для забезпечення стійкості і гнучкості економіки в умовах 

коронакризи; 

 приєднання до міжнародних програм розвитку цифрової економіки 

(зокрема – відповідних програм та ініціатив ЄС) з метою запозичення та 

впровадження найкращого світового досвіду в цій сфері, в контексті подолання 

наслідків пандемії COVID-19. 

2. Прискорити процеси розбудови ефективної цифрової сервісної держави, у 

тому числі з метою подолання і мінімізації ризиків і загроз впливу пандемії 

COVID-19 в Україні та подальшого постпандемійного відновлення, зокрема - 

забезпечити постійне удосконалення систем дистанційного надання 

адміністративних послуг, в тому числі розширення спектру діяльності Єдиного 

державного порталу адміністративних послуг та порталу державних он-лайн 

послуг населенню «Дія». 

3. Розробити та реалізувати заходи, спрямовані на широке використання 

ресурсів та інструментів цифровізації для реалізації ефективної антикризової 
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регуляторної політики України для протидії загрозам впливу пандемії COVID-19 

та подальшого постпандемійного відновлення. 

4. Сприяти забезпеченню можливостей для системного державного 

стимулювання цифровізації секторів економіки та бізнесу, та внутрішнього ринку 

споживання ІТ та цифрових продуктів/послуг, впровадження інновацій та 

створення робочих місць “Індустрії 4.0” в тих секторах економіки, які здатні на 

цифровий стрибок в період постпандемійного відновлення, впровадження 

сучасних цифрових послуг на ринку праці. 

5. Розвивати інформаційно-комунікативні платформи для реалізації 

соціального діалогу в сфері праці та зайнятості (на зразок онлайн-порталу «Дія», 

або онлайн-платформи для взаємодії органів влади та інститутів громадянського 

суспільства «ВзаємоДія» щодо сфери праці та зайнятості з нормативно-правовим, 

процедурним та іншим змістовним наповненням;  

6. Сприяти забезпеченню технічних можливостей для комунікацій та 

взаємодії суб’єктів суспільних та соціально-трудових відносин, суб’єктів ринку 

праці та зайнятості щодо широкого використання ресурсів та інструментів 

цифровізації, ІКТ, комунікативних он-лайн платформ, соціальних мереж, 

національних порталів, що спрямовані на пошук і вироблення шляхів подолання 

негативних наслідків впливу пандемії COVID-19. 

7. Взяти участь у розробці та впровадженні державної системи контролю за 

дотриманням санітарно-епідеміологічної безпеки на робочих місцях на рівні, 

якого вимагає запобігання поширенню COVID-19. 

8. Всебічно сприяти впровадженню смарт-технологій, технологій оптимізації 

виробничих процесів в напрямі мінімізації безпосередніх контактів між 

працівниками та розширення можливостей дистанційної та ізольованої роботи – в 

рамках конкретних спільних проєктів із профільними міністерствами, крупним 

бізнесом та іншими зацікавленими структурами (в тому числі і в межах державно-

приватного партнерства). 

9. Розробити та впровадити активну політику щодо інформаційно-

просвітницької підтримки заходів, спрямованих на захист працівників на 
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робочому місці (спільно з профільними міністерствами, Державним центром 

зайнятості, Державною службою України з питань праці, крупним бізнесом, 

крупними медіа-структурами тощо). 

10. За підтримки Кабінету Міністрів України та міжнародних партнерів – 

забезпечити створення сприятливих умов для реалізації програм «Україна - 

цифровий коридор» та «Україна – Data Elysium» та інтеграції із європейськими 

системами життєзабезпечення (наприклад, e-Health). 

11. Забезпечити створення державної онлайн-платформи нормативно-

правових документів щодо захисту соціальних і трудових прав працівників-

мігрантів з визначенням та виокремленням інформації, необхідної для чіткого 

орієнтування мігранту з України плану безпечних дій в умовах впливу пандемії та 

міжстранових карантинних транспортних обмежень. 

 

5. Рекомендації Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. 

1. Для збереження робочих місць в умовах пандемії – спільно з 

Міністерством цифрової трансформації розробити та впровадити програму, 

спрямовану на забезпечення широкого використання в трудовій сфері –цифрових 

технологій. 

2. Створити широкі можливості для переходу на гнучкі форми зайнятості, у 

т.ч. перехід на дистанційну зайнятість, запровадження режимів віддаленої роботи, 

гнучких режимів робочого часу для реалізації підприємствами гнучкої та 

адаптивної діяльності. 

3. Забезпечити ініціювання, організацію та фінансування наукових 

досліджень, розробок та інноваційних проєктів, що спрямовані на запобігання 

виникненню та поширенню COVID-19, на поширення та використання цифрових 

технологій в боротьбі з пандемією. 

4. Спільно з профільними державними службами – забезпечити проведення 

моніторингових досліджень ситуації на ринку праці та зайнятості для своєчасного 

реагування на ризики та загрози, обумовлені впливом пандемії COVID-19. 
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5. Включити до програм та стратегій подолання наслідків COVID-19 в якості 

пріоритетного напряму – завдання та відповідні заходи щодо впровадження 

смарт-технологій, технологій оптимізації виробничих процесів в напрямі 

мінімізації безпосередніх контактів між працівниками та розширення 

можливостей дистанційної та ізольованої роботи (спільно з Міністерством з 

питань стратегічних галузей промисловості України). 

6. Сприяти створенню пільгових умов оподаткування, кредитування, 

інвестування для тих підприємств, що запроваджують новітні технології, які 

підвищують рівень безпеки на робочому місці через оновлення технологічних та 

бізнес-процесів, мінімізацію соціальних контактів на робочих місцях завдяки 

новим технологіям, реінжинірингу бізнес-процесів тощо. 

7. Забезпечити постійну співпрацю з міжнародними організаціями з метою 

запозичення, адаптації та впровадження найкращого світового досвіду щодо 

соціального захисту працівників та збереження робочих місць в умовах 

поширення пандемії COVID-19 та пов’язаних із цим обмежень соціально-

економічної активності. 

8. Ініціювати проведення моніторингових досліджень ситуації на ринку праці 

та зайнятості для своєчасного реагування на ризики та загрози, обумовлені 

впливом пандемії COVID-19 (спільно з Державним Центром зайнятості). 

9. Удосконалити системи соціального захисту та соціальних гарантій на 

виробничому (локальному), галузевому, державному рівнях у відповідності із 

загрозами, які несе пандемія COVID-19, з урахуванням необхідності 

збалансування потреб соціального захисту працівників при одночасному 

збереженні дієздатності підприємств. 

 

6. Рекомендації Державній службі України з питань праці. 

1. Розробити та впровадити дієву систему державного контролю за 

дотриманням санітарно-епідеміологічної безпеки на робочих місцях на рівні, 

якого вимагає запобігання поширенню COVID-19. 
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2. Оновити (спільно із профільними міністерствами) державну політику у 

сфері охорони та гігієни праці в контексті загроз, що спричинила пандемія 

COVID-19, підготувати, затвердити та розповсюдити відповідні нормативні та 

методичні матеріали. 

3. Оновити систему нормативів щодо забезпечення безпеки праці з 

урахуванням додаткових вимог, які висуває необхідність попередження ощирення 

пандемії COVID-19. 

4. Сприяти посиленню відповідальності державного нагляду у трудовій сфері 

за якість та ефективність контролю за дотриманням роботодавцями трудового 

законодавства, забезпеченням прав і гарантій працюючих у сфері оплати, охорони 

праці та зайнятості відповідно до ризиків та загроз пандемії COVID-19;  

5. Сприяти запровадженню національної превентивної ризик-орієнтованої 

системи забезпечення професійної безпеки, яка обумовлює управління 

виробничими ризиками для життя та здоров’я працюючих з врахуванням 

особливостей пандемії COVID-19 (спільно іншими зацікавленими державними 

структурами). 

6. Сприяти забезпеченню максимально безпечних умов праці в медичних 

закладах, дотримання соціальних гарантій для медичних працівників в умовах 

пандемії COVID-19. 

 

7. Рекомендації Державному центру зайнятості. 

1. Ініціювати внесення змін та доповнень, які стосуються пандемії COVID-19 

до Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення 

та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року та Плану 

заходів з їх реалізації. 

2. Забезпечити реалізацію антикризової протипандемійної політики через 

впровадження кращого міжнародного досвіду протидії пандемії у сфері 

зайнятості, а також через розширення та актуалізацію активних програм 

зайнятості населення. 
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3. Імплементувати міжнародні підходи щодо сприяння підприємництву і 

самозайнятості населення в організацію діяльності Державної служби зайнятості 

відповідно до протипандемійних рекомендацій МОТ, ОЕСР. 

4. Забезпечити удосконалення системи аналізу, моніторингу та 

прогнозування стану ринку праці з врахуванням загроз впливу пандемії, зокрема - 

забезпечити проведення на постійній основі моніторингових досліджень ситуації 

на ринку праці та зайнятості для своєчасного реагування на ризики та загрози, 

обумовлені впливом пандемії COVID-19. 

5. Враховувати вплив процесів цифровізації економіки та суспільства на 

сферу праці та зайнятості, на процедури реалізації соціального діалогу в новітніх 

умовах. 

6. Сприяти впровадженню дієвої державної системи контролю за 

дотриманням санітарно-епідеміологічної безпеки на робочих місцях на рівні, 

якого вимагає запобігання поширенню COVID-19, через співпрацю із 

профільними міністерствами, Державною службою України з питань праці, 

Національною службою посередництва і примирення. 

7. Модернізувати інформаційні системи Державної служби зайнятості для 

сприяння інклюзивності доступу до електронних послуг державної служби 

зайнятості, електронного обслуговування клієнтів, розширення переліку 

електронних послуг та забезпечення їх відповідності сучасним вимогам ринку 

праці та умовам, що вникають під впливом пандемії (реалізувати цей проєкт 

доцільно спільно з Мінцифри, щоб забезпечити сумісність систем із платформою 

«Дія»). 

8. Розробити та впроваджувати комплекс заходів щодо детінізації зайнятості. 

9. Посилити співпрацю Державної служби зайнятості зі Сторонами 

соціального діалогу в системі СТВ, приватними агентствами зайнятості та 

роботодавцями, а також розширити співпрацю стейкхолдерів ринку праці на 

місцевому рівні та сприяти посиленню їх інституціональної спроможності. 
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10. Розширити та актуалізувати програми навчання, перекваліфікації та 

створення робочих місць для безробітних у дистанційній формі через існуючу он-

лайн платформу. 

11. Підвищувати конкурентоспроможність осіб на ринку праці шляхом 

перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та 

спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності, які в меншому 

ступені залежать від впливу пандемії COVID-19. 

12. Забезпечити співпрацю Державної служби зайнятості з підприємствами, 

які реалізують інвестиційні проєкти, та цільові програми, з метою 

працевлаштування безробітних. 

13. Сприяти створенню робочих місць для безробітних громадян шляхом 

вдосконалення механізму залучення їх до громадських та інших робіт 

тимчасового характеру. 

 

8. Рекомендації Міністерству охорони здоров’я України та Національній 

службі здоров'я України. 

1. Спільно з Державною службою України з питань праці оновити систему 

нормативів щодо забезпечення безпеки праці з урахуванням додаткових вимог, 

які висуває необхідність попередження поширення пандемії COVID-19. 

2. Ініціювати розробку системи профілактичних заходів щодо попередження 

захворюваності на COVID-19 на робочих місцях (спільно з профільними 

міністерствами та державними службами) та сприяти їх реалізації. 

3. Розробити та імплементувати стандарти якості медичної допомоги, 

затвердження галузевих стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів та 

настанов на основі передових світових практик протидії поширенню пандемії 

COVID-19. 

4. Посилити інформаційно-просвітницьку та профілактичну роботу щодо 

попередження поширення COVID-19 на виробництві та в побуті, розробити 

відповідні методичні та інформаційно-мотиваційні матеріали та сприяти їх 
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розповсюдженню всіма можливими каналами (спільно з Міністерством культури 

та інформації України). 

5. Розбудувати електронну систему охорони здоров’я (аудит електронних баз 

та реєстрів, перехід на електронні лікарняні листки, довідки та сервіси тощо); 

удосконалити систему соціально-комунікаційної взаємодії між лікувальними 

закладами (лікарями) та громадянами щодо потреб у наданні та залученні 

медичних послуг в умовах пандемії COVID-19, в тому числі із використанням 

платформної ідеології (спільно з Міністерством цифрових трансформацій 

України). 

6. Сприяти удосконаленню державної політики, спрямованої на консолідацію 

зусиль державних органів управління, роботодавців, територіальних громад і 

фізичних осіб щодо фінансування послуг медичної допомоги, страхування та 

високої оплати праці медичним працівникам під час пандемії COVID-19. 

7. Ініціювати й створювати сприятливі умови для запровадження проєктів 

державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я, що сприятиме 

залученню приватних інвестицій у медичну галузь в умовах поширення пандемії 

COVID-19. 

 

9. Рекомендації Федерації профспілок України та Конфедерації вільних 

профспілок України. 

1. Сприяти поширенню й удосконаленню систем дистанційного навчання та 

підвищення кваліфікації, використовуючи наявні у профспілок кадрові, 

інформаційні, організаційні та інші ресурси (спільно із профільними державними 

структурами та представниками роботодавців), з метою збереження робочих 

місць завдяки впровадженню гнучких форм зайнятості. 

2. Займати активну, конструктивну та збалансовану позицію щодо захисту 

інтересів працівників із урахування складності ситуації, в якій опинилась велика 

кількість підприємств в умовах пандемії COVID-19. 
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3. Забезпечити організаційне й фінансове зміцнення всіх ланок профспілкової 

структури, чітке виконання ними статутних норм, додержання 

внутрішньоспілкової дисципліни, принципів єдності та солідарності дій. 

4. Підвищувати роль первинних профспілкових організацій – основної ланки 

профспілок, яка має реально й ефективно відстоювати інтереси людини найманої 

праці, захищати її права на виробничому рівні в умовах посилення ризиків та 

небезпек. 

5. На галузевому і виробничому рівнях дбати про поліпшення санітарно-

епідеміологічних та побутових умов праці працюючих, особливо в тих сферах, де 

перехід на дистанційну зайнятість неможливий, про створення безпечних умов 

праці та запобігання професійній захворюваності та ризикам поширення пандемії 

на підприємствах. 

6. В умовах пандемії COVID-19 профспілкам доцільно зосередитися на 

реалізації таких основних напрямів діяльності: 

 активна участь у забезпеченні розвитку соціального діалогу на всіх рівнях 

(підрозділів, підприємств, галузей, держави, міжнародних корпорацій);  

 участь у розробленні та повноцінній реалізації національних, місцевих і 

корпоративних соціальних програм, спрямованих на подолання наслідків 

пандемії; 

 тісна співпраця з міжнародними профспілками з питань дієвих механізмів 

соціального захисту в умовах впливу пандемії COVID-19; 

 навчання і заохочення членів профспілок у питаннях, пов’язаних із 

забезпеченням безпеки праці, робочих місць, відповідальною поведінкою в 

умовах пандемії. 

7. Вести активну інформаційно-просвітницьку та реальну практичну роботу 

щодо запобігання поширення коронавірусу та захисту робітників на робочому 

місці. 
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10. Рекомендації Федерації роботодавців України та Українському союзу 

промисловців і підприємців. 

1. Сприяти розвитку інституту соціального діалогу на засадах системи 

соціально-відповідального партнерства з метою запобігання ризиків дестабілізації 

СТВ в умовах впливу пандемії COVID-19, формування й реалізації ефективної 

соціально-економічної політики держави, галузей, підприємств, особливо в зонах 

локалізації конфліктогенності. 

2. Сприяти консолідованій взаємодії усіх ланок представництва сторони 

роботодавців для конструктивної взаємодії для ефективного розв’язання 

соціально-економічних проблем в умовах пандемії COVID-19. 

3. Всебічно сприяти створенню необхідних умов для забезпечення безпеки, 

гігієни праці через поширення дистанційної зайнятості у максимальній кількості 

секторів економіки, на максимальній кількості підприємств. 

4. Сприяти впровадженню технологій оптимізації виробничих процесів, 

смарт-технологій з метою мінімізації безпосередніх контактів між працівниками 

та розширення можливостей дистанційної та ізольованої роботи; 

5. Створювати і підтримувати на підприємствах сприятливий морально-

психологічний клімат, який сприяє згуртованості та взаємній відповідальності 

робітників в умовах пандемії, посилює і розвиває відповідальність працівників за 

результати своєї праці, стимулює піклуватися про благополуччя колективу та 

підприємства в складних умовах. 

6. Згідно з рішеннями НТСЕР рекомендувати роботодавцям своєчасно 

інформувати працівників щодо змін у діяльності підприємства, пов’язаних із 

пандемією або її впливом на ті чи інші виробничі процеси, проводити необхідну 

роз’яснювальну роботу. 

7. Поліпшувати санітарно-епідеміологічні та побутові умови праці на 

галузевому і виробничому рівнях, особливо в тих сферах, де перехід на 

дистанційну зайнятість неможливий; створювати безпечні умови праці, умови для 

запобігання загальній та професійній захворюваності, ризикам поширення 

пандемії на підприємствах. 
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11. Рекомендації Національній тристоронній соціально-економічній раді. 

1. Забезпечити координацію діяльності Кабінету міністрів України, 

профільних міністерств, представницьких органів робітників та роботодавців 

щодо питань підтримки підприємств та збереження робочих місць, запобігання 

виникненню конфліктних ситуацій тощо, через створення відповідної постійно 

діючої робочої групи за участі всіх зацікавлених сторін.  

2. Забезпечити чітке дотримання норм відповідальності сторонами 

соціального діалогу відповідно до діючих документів колективно-договірного 

регулювання – угод, колективних договорів, контрактів з метою забезпечення 

стабільного функціонування сфери праці та зайнятості України в умовах пандемії 

COVID-19. 

3. Забезпечити зміцнення платформи соціального діалогу і відповідальності 

для реалізації в системі соціально-трудових відносин України міжнародних 

трудових норм (вимог конвенцій МОП, норм Східного партнерства, норм 

виконання Угоди Україна – ЄС) для забезпечення соціального захисту 

працюючих в умовах пандемії. 

4. Створити сприятливі умови через інструменти соціального діалогу для 

максимального залучення адаптивних механізмів з метою протидії ризикам і 

загрозам пандемії в сфері праці та зайнятості України відповідно до наданих 

рекомендацій та вимог вищими органами міжнародної співпраці. 

5. Виробити та впровадити інструментарій оцінювання стану виконання 

спільних рішень, впровадивши систематичний моніторинг відстеження ситуації 

щодо забезпечення дієвого соціального діалогу з метою забезпечення 

ефективності протипандемійної державної політики. 

6. Забезпечити використання та удосконалення системи колективно-

договірного регулювання як гнучкого регуляторного механізму в умовах впливу 

ризиків та загроз пандемії COVID-19 для їх пом’якшення та подолання на 

виробничому (локальному) та галузевому рівнях управління. 
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7. У співпраці з Кабінетом Міністрів України, Міністерством цифрових 

трансформацій забезпечити залучення потенціалу сучасних інформативно-

комунікативних технологій до реалізації сучасних інноваційних форм взаємодії 

сторін СТВ, інших суб’єктів соціально-економічного розвитку на засадах 

соціально-відповідального партнерства, зокрема – шляхом: 

 реалізації платформного підходу до організації розширеної взаємодії 

сторін соціального діалогу; 

 забезпечення технічних можливостей для злагодженої взаємодії суб’єктів 

суспільних та соціально-трудових відносин, суб’єктів ринку праці та зайнятості 

щодо широкого використання ресурсів та інструментів цифровізації, ІКТ, 

комунікативних он-лайн платформ, соціальних мереж, національних порталів, що 

спрямовані на пошук і вироблення шляхів подолання негативних наслідків впливу 

пандемії COVID-19. 

9. Сприяти співпраці профспілкових організацій, об’єднань роботодавців 

України з відповідними міжнародними організаціями для ефективного подолання 

наслідків пандемії COVID-19. 

10. Створити механізми заохочення роботодавців, які ефективно 

впроваджують протипандемійні заходи на підприємствах, зберігають робочі місця 

працівникам, своєчасно виплачують заробітну плату в умовах поширення  

пандемії COVID-19 в країні.  

 

12. Рекомендації Національній службі посередництва і примирення 

України (НСПП) 

1. Тісно співпрацювати зі сторонами СТВ на підприємствах, тих галузей, які 

найбільше постраждали від карантинних обмежень з метою вироблення спільних 

рішень і їх реалізації для попередження страйків та мінімізації конфліктної 

напруженості в умовах загострення соціально-економічної ситуації, пов’язаної із 

впливом пандемії COVID-19.  
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2. Сприяти підвищенню санітарно-епідеміологічної безпеки на робочих 

місцях у відповідності до вимог щодо попередження поширення COVID-19 в 

межах наявних у НСПП повноважень та можливостей. 

3. Залучати інструменти та ресурси цифровізації для забезпечення 

можливостей безперешкодного переговорного процесу між усіма зацікавленими 

сторонами соціального діалогу через он-лайн платформи ZOOM, Skype, Viber для 

оперативного розв’язання гострих проблем, мінімізації ризиків впливу пандемії 

COVID-19 на виробничому та галузевому рівнях (спільно з Міністерством 

цифрових трансформацій) 

4. Розробити та впровадити нові, а також удосконалити існуючі механізми 

медіації та вирішення трудових спорів і конфліктів, зокрема науково-методичних 

та практичних засад діяльності Національної служби посередництва та 

примирення – з урахуванням вимог, які висуває необхідність подолання впливу 

пандемії COVID-19. 

5. Активно сприяти конструктивним переговорним процесам, трудовому 

арбітражу та посередництву для запобігання виникненню та мінімізації соціально-

трудових конфліктів, обумовлених карантинними обмеженнями й вироблення та 

реалізації спільних узгоджених рішень Сторін СТВ
1
. 

  

                                                           
1  Повний зміст і обсяг рекомендацій органам і структурам державної влади, сторонам 

соціального діалогу в системі СТВ, іншим інституціям міститься у науково-доповідній записці 

«Пропозиції та рекомендації з розробки стратегічних напрямів формування державної політики 

щодо мінімізації ризиків та небезпек у сфері праці та зайнятості України в умовах впливу 

пандемії COVID-19», яку було надіслано усім адресатам. 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ



132 

 

 

 

ДОДАТОК А 

 

Методика оцінки втрат робочого часу  

за умов карантинних обмежень зайнятості 

Вихідні умови: 

1. Скорочення робочого тижня на один день при семигодинному робочому 

дні, - всього 28 год. за місяць в розрахунку на одного працівника 

2. Скорочення робочого дня на одну годину, - в середньому 5 годин за 

тиждень або 20 годин за місяць в розрахунку на одного працівника. 

За умови, що контингент переведених на неповну зайнятість оцінюється як 

загальна сума, то середньомісячні втрати в розрахунку на одного працівника 

беруться як середнє значення, тобто 24 год. 

3. Втрати робочого часу внаслідок відправлення працівників у відпустку без 

збереження заробітної плати за місяць становить 156 год. (7,8 год. * 20 роб. дн.) 

4. Втрати робочого часу за умови вивільнення працівників складають за 

місяць в розрахунку на одного зайнятого на рівні 156 год. 

5. При оцінці втрат робочого часу за контингентом, який оцінюється за 

результатами соціологічного опитування, середній термін безоплатної відпустки 

береться на рівні одного місяця. 

6. Виходячи з того, що за соціологічними опитуваннями чисельність 

працівників, які переведені на неповний робочий день/тиждень та відправлені у 

відпустки наведена загальною сумою, то втрати робочого часу визначаються на 

підґрунті середніх їх значень за штатним контингентом, - за квартал вони склали 

350,7 год. (
4809,6+74271,6

225,5
= 350,7) 

7. Табельний фонд робочого часу за ІІ кв. 2020 р. визначається з урахування 

середньої тривалості робочого тижня, який склався станом на 2018 р. (39 год.): 

- для штатних працівників: 

Ттаб.фонд
шт. = 7671,3 ∙ 39 ∙ 4 ∙ 3 = 3590168,4 тис. год. 

- для зайнятих працівників: 
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Ттаб.фонд
зайн. = 15621,4 ∙ 39 ∙ 4 ∙ 3 = 7310815,2 тис. год. 

8. Чисельність контингенту вивільнених та переведених на неповну 

зайнятість приймаємо умовно, як частину від загально зайнятих працівників. 

В таблиці А1 наведені проміжні розрахунки втрат робочого часу. 

 

Таблиця А.1. – Оцінка втрат робочого часу за ІІ кв. 2020 року 

Причини втрати  

робочого часу 

За офіційними статистичними 

даними  

по штатному контингенту 

(нижня межа) 

За даними соціологічних 

опитувань (по контингенту 

зайнятого населення) 

(верхня межа) 

1) Неповна зайнятість 

- кількість, тис. осіб 660,8 

3100 - втрати робочого часу, тис. год. 4809,6 

2) Безоплатні відпустки 

- кількість, тис. осіб 158,7 

1087170,0 - втрати робочого часу, тис. год. 74271,6 

3) Вивільнення 

- кількість, тис. осіб 446,0 2800 

- втрати робочого часу, тис. год. 208728,0 436800,0 

Усього, тис. год. 287809,2 1523970,0 

Рівень, % до табельного фонду 

робочого часу 8,0 19,1 

Джерело: розраховано авторами 
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ДОДАТОК Б 

 

Методика оцінки втрат заробітної плати за період жорстких  

карантинних обмежень (в середньому за місяць) 

 

Загальні обсяги втрачених доходів включають: 

- обсяги повністю втраченого заробітку контингенту вивільнених; 

- обсяги частково втраченого заробітку працівників, які переведені на 

неповну зайнятість (неповний робочий день/тиждень); 

- обсяги втраченого заробітку працівників, які були відправлені у відпустки 

без збереження заробітку; 

- за базову оцінку середньої заробітної плати взята номінальна заробітна 

плата за січень – березень 2020 р. – 11007 грн; 

- середня номінальна заробітна плата однієї години робочого дня в І кв. 

2020 р. складала 78,62 грн (
11007

140
= 78,62); 

- середні втрати робочого часу при переводі на неповну зайнятість 

складають 24 год. на місяць, або 72 год. за квартал; 

- за результатами соцопитування чисельність працівників, які були 

переведені на неповну зайнятість та відправлені в безоплатні відпустки, наведена 

загальною сумою в 3000 тис. осіб. Для оцінки втрат заробітної плати за цим 

контингентом розраховується середнє значення аналогічних втрат, тобто в 

розрахунку на одного штатного працівника: (
898,34+735,3

157,8+66,8
= 4590 грн). 

Загальні втрати заробітку за ІІ квартал 2020 року будуть такими: 

І. По штатному контингенту: 

- втрати внаслідок вивільнення: 

588,4 тис. осіб ∙ 11,007 тис. грн = 6476,5 млн грн  

- втрати внаслідок неповної зайнятості: 

157,8 тис. осіб ∙ 24 год. ∙ 78,62 грн ∙ 3 = 898,34 млн грн 

- втрати внаслідок відправлення в безоплатні відпустки: 
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66,8 тис. осіб ∙ 11,007 тис. грн = 735,3 млн грн  

Загальна сума втрат: 6476,5 + 898,34 + 735,3 = 8110,1 млн грн 

ІІ. По контингенту зайнятого населення, які втратили заробітну плату (за 

даними соціологічного опитування) 

- втрати внаслідок вивільнення: 

2000 тис. осіб ∙ 11,007 тис. грн = 22014,0 млн грн 

- втрати внаслідок неповної зайнятості та відправлення працівників в 

безоплатні відпустки: 

3100 тис. осіб ∙ 4,59 тис. грн = 14229,0 млн грн 

Загальна сума втрат: 22014,0 + 14229,0 = 36243,0 млн грн  
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ДОДАТОК В 

 

Державна підтримка різних груп населення та підприємств  

під час COVID-19. Механізми державної підтримки трудової сфери  

та стимулювання суб’єктів господарювання до збереження  

робочих місць в умовах коронакризи 

 

Таблиця В.1 – Напрями державної підтримки за цільовими групами 

Група Заходи 

1 2 

Бізнес 

К
р
ед

и
тн

і 
к
ан

ік
у
л
и

 

Національний банк України рекомендував банкам ввести особливий пільговий період 

обслуговування кредитів в період дії карантину для населення та бізнесу. 

Банки мають декілька варіантів реструктуризації кредитів: 

- Повне або часткове звільнення від сплати тіла кредиту на час карантину з 

відповідним подовженням позики. 

- Капіталізація відсоткових платежів. 

Конкретний варіант обирається в індивідуальному порядку після звернення 

позичальника до банку. З 1 березня по 30 квітня банкам заборонено підвищувати 

відсоткову ставку за користування споживчим кредитом. Діятиме планова зміна 

плаваючої відсоткової ставки за договором. Ця заборона розповсюджується на всі 

кредити фізичних осіб. Також у цей період заборонено застосовувати штрафи, пені за 

прострочення виконання. 

П
о
д

ат
к
о
в
і 

п
р
еф

ер
ен

ц
ії

 

- Звільнення від нарахування та сплати плати за землю, яка використовується в 

господарській діяльності, податку на нерухомість за житлові приміщення за березень 

- Звільнення від сплати єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців 

- Обмеження застосування більшості штрафів за порушення податкового 

законодавства 

- Мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок (виключення – 

перевірки щодо відшкодування ПДВ) 

- Дозвіл фізичним особам-підприємцям тимчасово не заповнювати книгу обліку доходів 

- Продовження терміну подання річної декларації про майновий стан і доходи до 30 

червня 2020 року включно 

- Відтермінування введення РРО для всіх категорій платників податків за 

спрощеною системою 

- Збільшення лімітів річного доходу для ФОП 1, 2 та 3 груп 

- Звільнення від сплати ПДВ та ввізного мита і плати за виконання митних 

формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, 

установленим для них при ввезенні товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом 

- Спрощення системи обліку продукції та впровадження нульової ставки акцизного 

податку для державних підприємств, які виробляють дезінфектори на основі спирту 

https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu#a1
https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu#a1
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Продовження табл. В1 

1 2 
П

о
д

ат
к
о
в
і 

п
р
еф

ер
ен

ц
ії

 
- Припинення оскаржень рішень контролюючих органів 

- Врахування без обмежень витрат платників ПДВ на передачу, в якості внеску в 

боротьбу з коронавірусом, установам охорони здоров’я медикаментів, ліків, 

обладнання тощо 

- Надання органам місцевого самоврядування права приймати рішення про зміну 

ставок єдиного податку 

- Наймач може бути звільнений від плати за користування майном 

П
ід

тр
и

м
к
а 

м
ал

о
го

 і
 

се
р
ед

н
ь
о
го

 б
із

н
ес

у
 

- Власникам малого і середнього бізнесу, які мають найманих працівників, 

надаватиметься допомога по частковому безробіттю. 

- В разі встановлення регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно 

обґрунтованого, відшкодовують суб’єкту господарювання різницю. Відшкодування 

здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. 

- Допомогу на дітей отримують фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену 

систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.  

- Надання грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності 

для забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць в умовах дії 

запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності. 
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Виділено 4 млрд грн на програму підтримки аграріїв у 2020 році: 

- 1,2 млрд грн на здешевлення кредитів. Пільгові кредити подешевшають до 5%.  

1 млрд грн передбачено за програмою надання державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.  

- 400 млн грн на розвиток фермерства та кооперативів.  

- 400 млн грн на підтримку галузі садівництва, виноградарства та хмелярства. Гроші 

використають для посадки насаджень інтенсивного типу на 4 тис га. Збудують об’єкти 

для зберігання та переробки, що збільшить об’єм продукції з високою доданою 

вартістю.  
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Користування державними послугами та інформаційними ресурсами online: 

- Covid-19: інформаційна підтримка бізнесу https://epo.org.ua/covid19/ 

- Реєстрація фізичної особи-підприємця https://online.minjust.gov.ua/registration-fiz 

- Електронний кабінет платника податків https://cabinet.tax.gov.ua/login 

- Реєстри Державної податкової служби https://cabinet.tax.gov.ua/registers 

- Пошук фіскального чека https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check 

- Пошук марки акцизного податку https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark 

- Онлайн консультація ДПС https://cabinet.tax.gov.ua/help/sendlist.html 

- Відеоуроки користування кабінетом платника податків https://tax.gov.ua/media-

tsentr/videogalereya/videouroki/ 

- Державний портал, що справді допоможе у бізнесі https://business.diia.gov.ua/ 
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- Плата за користування нерухомим майном (його частиною) підлягає зменшенню за 

вимогою наймача, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій 

діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження та (або) заборони; 

- надання грантів на підтримку та розвиток проєктів у сферах культури та мистецтв, 

креативних індустрій та культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму; 

- надання державної субсидії на розвиток кінопроєкту 

https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu#a3
https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu#a3
https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu#a4
https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu#a4
https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu#a5
https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu#a5
https://epo.org.ua/covid19/
https://online.minjust.gov.ua/registration-fiz
https://cabinet.tax.gov.ua/login
https://cabinet.tax.gov.ua/registers
https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check
https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark
https://cabinet.tax.gov.ua/help/sendlist.html
https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/?fbclid=IwAR3PmK-IjxP88mDolI1oeMt5dN-ASo1Awuo-urD21hxEhboFrxHds6qrSnI
https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/?fbclid=IwAR3PmK-IjxP88mDolI1oeMt5dN-ASo1Awuo-urD21hxEhboFrxHds6qrSnI
https://business.diia.gov.ua/
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Продовження табл. В1 

1 2 

Соціальний захист кожної людини 
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- З 1 квітня - щомісячна виплата в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80 років і 

розмір пенсії яких не перевищує 9 205 грн 

- Проведення індексації пенсій з травня на 11%. Середній розмір підвищення 

становитиме 260 грн 

- Встановлення мінімальної пенсійної виплати на рівні 2100 грн особам, які мають 

тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків). 

- Встановлено найменшу пенсійну виплату на рівні 2 600 гривень (із урахуванням 

підвищень до пенсії) пенсіонерам старше 80 років зі страховим стажем 20 років для 

жінок та 25 років для чоловіків. 

- Здійснена одноразова виплата грошової допомоги у сумі 1000 гривень окремим 

категоріям населення, зокрема пенсіонерам, розмір пенсії яких не перевищує 5000 

гривень.  
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- Допомога по безробіттю (додатково виділено 1,277 млрд грн); 

- підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн до 1000 

гривень;  

- допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня  

- виплата усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше.  

-  допомога по частковому безробіттю (виділено 4,723 млрд грн) -виплати суб'єктам 

малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на 

зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час. 

- усі консультації, пов’язані з наданням соціальних послуг, працевлаштуванням та 

матеріальним забезпеченням на випадок безробіття, надаються дистанційно.  

- інформування клієнтів служби зайнятості здійснюється в онлайн-режимі через 

офіційний сайт www.dcz.gov.ua, верифіковану Фейсбук-сторінку державної служби 

зайнятості, «Освітній портал ДСЗ» та платформу «Профорієнтація та розвиток 

кар’єри» http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968229  
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- Запроваджено додаткову компенсацію витрат на оплату комунальних послуг 

одержувачам житлових субсидій на період карантину, яка в середньому складе 300 

гривень для кожної родини;  

-  збільшено на 50% соціальні нормативи користування електричною енергією, 

холодною та гарячою водою, водовідведенням та природним газом для приготування 

їжі і підігріву води, на які розраховано субсидію. Додаткова компенсація 

стосуватиметься понад 3 мільйонів домогосподарств; 

-  спрощено процедуру призначення (в тому числі на наступний період) та виплати у 

грошовій формі субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Цей 

процес відбуватиметься автоматично; 

- спрощено порядок надання субсидій для громадян, які втратили роботу у зв’язку із 

карантином та стали на облік як безробітні 

  

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968229
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Продовження табл. В1 

1 2 
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- Оплата листків непрацездатності застрахованим громадянам, які перебуватимуть 

на самоізоляції (виділено 289,1 млн гривень). Розмір оплати становить 50 відсотків 

середньої заробітної плати (доходу), незалежно від страхового стажу (мед. 

працівникам 100 відсотків); 

- погашення заборгованості перед застрахованими громадянами з оплати листків 

непрацездатності, пов’язаної із втратами ЄСВ (виділено 1807,7 млн гривень); 

- доплати до заробітної плати працівникам сфери соціального захисту населення, які 

безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування 

отримувача соціальних послуг (вдома), у розмірі до 100 відсотків заробітної плати на 

період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій та пандемій коронавірусної хвороби 

(COVID-19); 

- доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо 

зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу 

(COVID-19), у розмірі до 300 відсотків заробітної плати; 

- допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку 

працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, 

із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові 

відповідного розряду 

- відповідно до трудового законодавства гарантується: 

на період карантину може бути надано відпустку без збереження заробітної плати 

за погодженням сторін; 

у разі продовження карантину, тривалість оформленої відпустки може бути 

подовжена до його закінчення; 

час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від 

двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу); 

може встановлюватися гнучкий режим робочого часу на визначений строк або 

безстроково як при прийнятті на роботу, так і згодом. Застосування гнучкого режиму 

робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на 

обсяг трудових прав працівників. Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне 

за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. При цьому, якщо 

працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна (надомна) 

робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим 

трудовим договором; 
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на період простою, роботодавець забезпечує збереження мінімальних державних 

гарантій в оплаті праці. Трудовим договором, колективними договорами, угодами 

можуть бути визначені вищі рівні оплати за час простою; 

роботодавець забезпечує надання, за згодою працівників, щорічних оплачуваних 

відпусток, додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, та/або за бажанням 

працівників відпусток без збереження заробітної плати; 

- роботодавці мають організовувати доставку працівників до місця роботи та назад 

за спеціальними регулярними перевезеннями. 
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- учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни мають 

право на безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів; 

- у разі пропуску в період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) строку переогляду особою з 

інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю виплата державної соціальної 

допомоги не зупиняється; 

- у разі пропуску в період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) строку повторного огляду медико-

соціальної експертизи особою з інвалідністю виплата пенсії по інвалідності не 

зупиняється; 

- строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яким вона 

була призначена раніше, продовжується без подання необхідних документів на період 

здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) 
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На період дії карантину та протягом 30 днів із дня його скасування: 

 Заборонено перевіряти фактичне місце проживання/перебування внутрішньо 

переміщених осіб при призначенні (відновленні) соціальних виплат. 

 Дозволено комісіям з питань призначення (відновлення) соціальних виплат  

ВПО ухвалювати рішення про призначення (відновлення) або відмову в  

призначенні (відновленні) соцвиплат без акту обстеження матеріально-побутових 

умов сім’ї. 

 Продовжено виплати різних видів державної соцдопомоги, щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, які було призначено раніше, на 

період карантину та на один місяць після дати його скасування. 

 Зупинено строки для проходження фізичної ідентифікації, необхідної для виплати 

пенсій, на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 

COVID-19, та протягом 30 днів з дня його відміни.  

 Заборонено зупинення АТ „Державний ощадний банк України” видаткових 

операцій за поточним рахунком у разі непроходження фізичної ідентифікації 

отримувачем соціальних виплат. 

 Забезпечено можливість отримувати кошти з доставкою додому через АТ 

„Укрпошта” одержувачам пенсій та грошової допомоги 
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- В умовах стаціонару пацієнт отримує основні безоплатні послуги: тестування на 

SARS-CoV-2, лабораторні та інструментальні дослідження (ЕКГ, загальний клінічний 

аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові, визначення рівня глюкози крові), 

медичну допомогу відповідно до галузевих стандартів, кисневу підтримку, інтенсивну 

терапію та підключення до ШВЛ та ЕКМО за необхідністю, знеболення та 

медикаментозну терапію, консультації лікарів інших спеціальностей; 

- функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним безкоштовним 

телефонним номером 
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Механізми державної підтримки трудової сфери та стимулювання 

суб’єктів господарювання до збереження робочих місць в умовах 

коронокризи. Для мінімізації негативних наслідків каратинних обмежень, 

запроваджених під час пандемії доцільним є використання та впровадження таких 

важелів і механізмів державної протипандемійної політики в економічній та 

соціальній сферах: 

1) заміна податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал, 

який стимулює переоснащення та оновлення основних засобів компаній 

підприємств, створення нових робочих місць за рахунок зниження відсотків за 

кредитами на період карантину;  

2) розширення кредитної програми «5-7-9» щодо надання можливості 

поповнення обігових коштів підприємств; 

3) зниження податкового навантаження на працівників та роботодавців: 

 зниження податків на оплату праці протягом дії карантинних обмежень, в 

т.ч. зменшення максимальної величини бази нарахування ЄСВ для заробітних 

плат; 

 відтермінування та збільшення строків сплати ПДВ для представників 

бізнесу, надання безвідсоткової податкової розстрочки для підприємств, які 

припинили свою діяльність в результаті карантинних обмежень під час пандемії 

COVID-19;  

 відтермінування (дозвіл не сплачувати за умови втрати на цей період 

стажу) соціальних внесків ФОП протягом дії карантинних обмежень за бажанням 

платника при припиненні його діяльності; 

 для постраждалих від карантинних обмежень підприємств в сфері 

культури та торгівлі надання можливості не сплачувати всі податки та збори за 

цей період; 

4) внесення змін до законодавства щодо визначення верхнього рівня оплати 

праці в бюджетній сфері та на державних підприємствах, встановлення 

законодавчо визначеного обмеження зростання максимальних пенсій; 



142 

 

5) скорочення чисельності та кількості контролюючих органів в результаті 

цифровізації процесів моніторингу та контролю суб’єктів господарювання; 

6) удосконалення верифікації отримувачів соціальних виплат та пільг і 

пенсійних виплат, особливо ВПО для припинення «пенсійного туризму» та 

виявлення «мертвих душ»; 

7) використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за 

цільовим призначенням, а саме забезпечення медичних закладів необхідним 

обладнанням, ліками, закупівлі, тестів ПЛР; центрам, які проводять ПЛР-

тестування та КТ-дослідження компенсація 50 % вартості послуг для населення; 

8) активізація роботи з ґендерно обумовленим насильством, спричиненим 

карантинними обмеженнями; 

9) забезпечення ґендерного підходу у прийнятті рішень щодо заходів з 

подолання COVID-19 та прийнятті рішень при збереженні робочих місць і 

створення нових; 

10) надання права мікропідприємцям отримання статусу безробітного без 

закриття ФОП при неможливості його діяльності в умовах дії карантинних 

обмежень;  

11) забезпечення виплати щомісячної фінансової допомоги у розмірі 

прожиткового мінімуму на дитину дошкільного та молодшого шкільного віку під 

час дії карантину при втраті роботи батьками, в т.ч. при знаходженні їх в 

неоплачуваній відпустці; 

12) забезпечення виплат фінансової компенсації у розмірі мінімальної 

заробітної плати одному з батьків, який доглядає за дитиною під час карантину в 

закладах освіти; 

13) забезпечення високої адресності надання державної допомоги 

домогосподарствам та підприємствам при подоланні наслідків COVID-19; 

14) збереження мораторію на період карантинних обмежень на планові 

податкові перевірки, проведення виключно позапланових та фактичних перевірок 

у ризикових категорій платників.  
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ДОДАТОК Г 

 

Науково-доповідні записки 

 

Надіслано до органів та структур виконавчої та законодавчої влади 

України. Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів; Комітет Верховної Ради України з питань національної 

безпеки, оборони та розвідки; Рада національної безпеки та оборони України; 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; 

Прем’єр-міністру України; Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування; Міністерство охорони 

здоров'я України; Міністерство соціальної політики України; Федерацію 

профспілок України; Український союз промисловців і підприємців; Державний 

центр зайнятості; Конфедерацію Вільних профспілок України; Об’єднання 

організацій роботодавців України; Раду Федерації роботодавців України; 

Національну тристоронню соціально-економічну раду; Національну службу 

посередництва і примирення; Державну службу України з питань праці (усього 17 

адресатів).  

1.1. Науково-доповідна записка «Аналіз змін на ринку праці в Україні під 

впливом пандемії COVID-19 та оцінка рівня соціально-економічної захищеності 

зайнятих» (від 30.10.2020 вих. №127/358 - №127/366)  

1.2. Науково-доповідна записка «Політика протидії негативним наслідкам 

впливу пандемії COVID-19 на сферу праці та зайнятості: міжнародний досвід та 

пріоритети для України» (від 11.11.2020 вих. №127/383 - №127/394) 

1.3. Науково-доповідна записка «Розробка методики оцінки соціально-

економічних ризиків та небезпек у сфері праці та зайнятості в умовах впливу 

пандемії COVID-19 та результати її апробації» (від 18.11.2020 вих. №127/403 - 

№127/409)  

1.4. Науково-доповідна записка «Пропозиції та рекомендації з розробки 

стратегічних напрямів формування державної політики щодо мінімізації ризиків 

та небезпек у сфері праці та зайнятості України в умовах впливу пандемії COVID-

19» (від 27.11.2020 вих.№127/416 – 127/428).  
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ДОДАТОК Д 

 

Наукові публікації 

№ 

з/п 
Бібліографія 

Обсяг 

(друк. 

арк.) 

І. Статті у вітчизняних наукових фахових журналах, 

що індексуються міжнародними базами даних 

1. Новікова О.Ф., Панькова О.В., Шастун А.Д. Цифровий розвиток у процесах 

подолання ризиків та небезпек в умовах пандемії COVID-19 // Бізнес-навігатор. 

2020. Вип. 4(60) (прийнято до друку).  

0,71 

2. Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Оцінка впливу фінансово-економічної кризи та 

пандемії COVID-19 на національний ринок праці // Економічний вісник Донбасу. 

2020. № 3. С. 177-182. doi: 10.12958/1817-3772-2020-3(61)-177-182 

0,72 

3. Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Досвід роботи вітчизняних підприємств в умовах 

карантинних обмежень: соціально-трудові аспект // Вісник економічної науки 

України. 2020. № 2 (прийнято до друку) 

0,96 

4. Панькова О.В., Касперович О.Ю. Особливості соціального захисту ВПО, 

мінімізація ризиків в сфері зайнятості для ВПО в умовах впливу пандемії COVID-

19 [підрозділ] / Амоша О.І., Новікова О.Ф., Панькова О.В., Залознова Ю.С., 

Касперович О.Ю. Формування моделі стратегічного розвитку Донбасу: від 

сучасних реалій до візії майбутнього // Економічний вісник Донбасу. 2020. № 3. 

С. 239-240.  doi: 10.12958/1817-3772-2020-3(61)-234-245 

0,15 

(1,35) 

ІІ. Статті у вітчизняних та зарубіжних журналах, що індексуються провідними 

наукометричними базами даних – тільки Web of Science та Scopus 

5. Novikova O., Pankova O., Chaliuk Yu., Kasperovich O. Potential of digitalization and 

social dialogue in ensuring the sustainability of labour field under the COVID-19 

pandemic: priorities for Ukraine // Studies of Transition States and Societies (база 

Scopus). (прийнято до друку) 

1,3 

6. Novikova О., Khandii O., Shamileva L. Socio-Economic Risk Assessment and Peril 

Analysis in the Context of the COVID-19 Pandemic and Emergencies // The European 

Journal of Sustainable Development (бази Web of Science та Scopus) (прийнято до 

друку) 

1,0 

Усього: 4,84 

(6,04) 

ІІІ. Тези доповідей на конференціях що проведено й опубліковано в Україні 

1 Амоша О.І., Новікова О.Ф., Панькова О.В., Касперович О.Ю., Іщенко О.В. 

«Коронакриза»: пошуки шляхів подолання наслідків для ринку праці // Економіка, 

менеджмент та бізнес-адміністрування в системі транскордонного співробітництва: 

зб. наук. пр. І Міжнародної європейської науково-практичної конференції (22-23 

жовтня 2020 р., м. Київ). Київ: ПЗВО «Міжнародний європейський університет», 

2020. С. 44-45. URL: https://ieu.edu.ua/images/cerfi/zbirnik.pdf  

0,14 

2 Новікова О.Ф., Панькова О.В. Зміни у трудовій сфері України в умовах пандемійної 0,33 
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соціоекономічної реальності // Соціально-трудова сфера в координатах нової 

економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку:  

зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 листопада 2020 р.,  

м. Київ). Київ: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2020. С. 116-120. 

3 Шамілева Л.Л., Хандій О.О. Зміни ринку праці під впливом карантинних 

обмежень // Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної 

соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей  

учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 листопада 2020 р., м. Київ). Київ: 

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2020. С. 145-147. 

0,14 

4 Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Інтеграція ВПО у приймаючі громади: до та після 

карантину // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Взаємодія 

норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та 

інтеграції» (23 жовтня 2020 р., м. Сєвєродонецьк). Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля. 

С. 20-24.  

0,22 

5 Шамілева Л. Л., Хандій О.О. Прогнозні оцінки змін на ринку праці та в трудовій 

сфері в умовах адаптивного карантину // Матеріали ХVI всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції "Обліково-аналітичні й статистичні методи та 

моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці" (30 листопада-4 грудня 2020 р., 

м. Ірпінь). URL: http://kafstat.at.ua/konferens/section/shamileva-khandij_tezi.pdf 

0,19 

6 Панькова О.В., Шастун А.Д. Від викликів пандемії COVID-19 у сфері праці та 

зайнятості України до ризико-відновлюваної моделі економічного та трудового 

розвитку // Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної 

соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників 

Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 листопада 2020 р., м. Київ). Київ: КНЕУ 

ім. Вадима Гетьмана, 2020. С. 124-128. 

0,27 

7 Новікова О.Ф. Оцінка впливу пандемії COVID-19 на стан ринку праці України та 

ЄС: політика подолання ризиків та небезпек // Соціально-трудова сфера в 

координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, 

шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.  (11-12 

листопада 2020 р., м. Київ). Київ: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2020. С. 112-116. 

0,29 

8 Панькова О.В., Касперович О.Ю., Іщенко О.В. Створення національної платформи 

соціального діалогу в Україні як інструмент пом’якшення соціально-економічних 

наслідків пандемії COVID-19 у сфері праці. // Економіка, облік, фінанси і право: 

актуальні питання і перспективи розвитку: зб. матеріалів міжнародної науково-

практичної конференції (07 грудня 2020 р., м. Полтава). (прийнято до друку)  

0,2 

IV. Тези доповідей на міжнародних конференціях,  

що проведено та опубліковано за межами України 

9 Pankova O.V., Shastun А.D. Pankov D.V. Information and communication support in the 

processes of counteracting the risks and threats of the COVID-19 pandemic in the labor 

field of Ukraine // The IX th International scientific and practical conference «Science 

and practice of today» (November 16-19, 2020, London, Ankara, Turkey). 152-154 рр. 

doi: 10.46299/ISG.2020.II.IX  

0,16 

10 Новикова О.Ф., Панькова О.В., Касперович О.Ю. Социально ответственное 

партнерство как инновационно-коммуникативная платформа противодействия 

рискам и угрозам пандемии CОVID-19 для обеспечения устойчивости сферы труда 

0,35 
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и занятости // Материалы IV Междунар. научно-практ. конф. «Устойчивое развитие 

экономики: международные и национальные аспекты» (26 ноября 2020 г., 

г. Полоцк), Полоцкий государственный университет Республики Беларусь. 

Доповідь на пленарному засіданні. URL: https://iie.org.ua/konferentsiyi/socialno-

vidpovidalne-partnerstvo-jak-innovacijno-komunikativna-platforma-protidii-rizikam-i-

zagrozam-pandemii-covid-19-dlja-zabezpechennja-stijkosti-sferi-praci-i-zajnjatosti/ 

(прийнято до друку) 

11 Панькова О.В., Касперович О.Ю., Іщенко О.В. Потенціал соціального діалогу для 

вирішення проблем у сфері праці в Україні в умовах пандемії COVID-19 // Science 

and Education: Problems, Prospects and Innovations: материалы III Международной 

научно-практической конференции (2-4 декабря 2020 г., Киото, Япония). 2020. 

Pp. 513-517. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-

innovations-2-4-dekabrya-2020-goda-kioto-yaponiya-arhiv/ 

0,2 

Усього: 2,49 

Загальна кількість др.арк: 7,33 

(8,53) 
  

https://iie.org.ua/konferentsiyi/socialno-vidpovidalne-partnerstvo-jak-innovacijno-komunikativna-platforma-protidii-rizikam-i-zagrozam-pandemii-covid-19-dlja-zabezpechennja-stijkosti-sferi-praci-i-zajnjatosti/
https://iie.org.ua/konferentsiyi/socialno-vidpovidalne-partnerstvo-jak-innovacijno-komunikativna-platforma-protidii-rizikam-i-zagrozam-pandemii-covid-19-dlja-zabezpechennja-stijkosti-sferi-praci-i-zajnjatosti/
https://iie.org.ua/konferentsiyi/socialno-vidpovidalne-partnerstvo-jak-innovacijno-komunikativna-platforma-protidii-rizikam-i-zagrozam-pandemii-covid-19-dlja-zabezpechennja-stijkosti-sferi-praci-i-zajnjatosti/
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ДОДАТОК Ж 

Впровадження 
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