
Л. Л. Шамілева, О. О. Хандій 

177 
Економічний вісник Донбасу № 3(61), 2020 

УДК 338.124.4:331.104 doi: 10.12958/1817-3772-2020-3(61)-177-182 
Л. Л. Шамілева, 

кандидат економічних наук,  
ORCID 0000-0003-4738-0728, 

О. О. Хандій,  
кандидат економічних наук,  

ORCID 0000-0002-7926-9007, 
Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ  
ТА ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК ПРАЦІ 

Дослідження виконано в рамках проєкту «Подолання соціально-економічних ризиків та небезпек  
у сфері праці та зайнятості України в умовах впливу пандемії COVID-19» (2020.01/0253) 

Постановка проблеми. Міжнародна фінан-
сово-економічна криза, яка почала зароджуватися в 
кінці 2019 – на початку 2020 років, та світова панде-
мія коронавірусної хвороби COVID-19 підвищили 
складність і кількість ризиків в системі соціально-
трудових відносин та на ринку праці України. За  
різними оцінками падіння ВВП у 2020 році може 
скласти від 4,8 до 8,2% [1], а поступова стабілізація 
почнеться через 2-3 роки. За цих умов в системі со-
ціально-трудових відносин виникають деструктивні 
процеси, які поглиблюють соціально-економічні ри-
зики протягом всього періоду. Спад обсягів вироб-
ництва практично за всіма видами економічної дія-
льності в Україні у 2020 році супроводжується  
зростанням безробіття та, як наслідок, втратою до-
ходу економічно активним населенням. За умови 
виходу з кризи на подальші 2-3 роки зберігати-
меться ймовірність високого рівня безробіття та по-
дальшого зниження реальних доходів населення. За-
значені закономірності та тенденції потребують по-
глибленого дослідження, оцінки зміни попиту й 
пропозиції робочої сили за видами економічної дія-
льності для формування системи заходів з попере-
дження та мінімізації ризиків в системі соціально-
трудових відносин і в сфері зайнятості. 

Аналіз публікацій за визначеною темою. Ре-
зультати інституційного стримування економічного 
розвитку при впровадженні карантинних обмежень 
для недопущення поширення хвороби COVID-19 
стали предметом дослідження науковців та фахівців 
різних сфер діяльності з метою формування прогно-
зів та системи заходів щодо подолання негативних 
наслідків державного «насильницького» втручання 
в соціально-економічні процеси. Проте обмеженість 
даних та висока невизначеність розгортання подій, 
як в країні, так і у світі, знижує достовірність  
прогнозів та наукову цінність аналітичних матері- 
алів щодо соціально-економічних змін у суспільстві. 
Визначені дослідниками залежності на національ-
ному ринку праці під впливом пандемії COVID-19 

зводяться переважно до такого: істотні зміни вклю-
чають скорочення зайнятості в Україні, зростання 
кількості безробітних, зменшення трудових мігран-
тів та зменшення доходів населення України в ре-
зультаті зменшення зарплати, втрати місця роботи 
та зниження доходів фізичних осіб-підприємців [2, 
3, 4 та ін.].  

Світові тенденції на глобальному ринку праці 
відповідають національним змінам у сфері зайнято-
сті та динаміці безробіття. За оцінками МОП за  
максимальним сценарієм зростання кількості безро-
бітних перевищить рівень безробіття, який виник 
під час глобальної фінансової кризи 2008-2009 ро-
ків. МОП закликає країни до розширення соціаль-
ного захисту, підтримки та збереження зайнятості, 
надання фінансових та податкових пільг, у тому чи-
слі для мікро-, малих та середніх підприємств, а  
також кредитування та фінансової підтримки по- 
страждалих галузей економіки [5].  

У багатьох дослідженнях [6-11 тощо] крім ана-
лізу змін на ринку праці пропонуються різні страте-
гії та сценарії виходу з соціальної та фінансово-еко-
номічної кризи. Прогнози Світового банку, МВФ, 
Урядовий прогноз, консенсус–прогноз та усередне-
ний прогноз від Мінекономрозвитку обіцяють по- 
кращення як макроекономічних, так і соціальних по-
казників у 2021 році, але вони побудовані в умовах 
відсутності достовірної інформації та з використан-
ням методів, які характеризуються високим рівнем 
суб’єктивності чи застосуванням даних, що не пе-
редбачені існуючими розрахунковими моделями 
[6].  

Попри підвищену увагу до проблем ринку 
праці як на національному, так і глобальному рів-
нях, недостатньо дослідженими залишаються ас- 
пекти зайнятості населення за видами економічної 
діяльності, що є вкрай актуальним, оскільки надає 
можливість визначити зміну попиту та пропозиції 
робочої сили на ринку праці під впливом карантин-
них обмежень. 

Менеджмент персоналу 
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Метою статті є дослідження впливу фінан-
сово-економічної кризи та світової пандемії COVID-
19 на національний ринок праці за різними галузями 
економіки. 

Виклад основного матеріалу статті. Динаміка 
обсягів виробництва та надання послуг безпосеред-
ньо впливає на ситуацію на ринку праці, зокрема, на 
кількість зайнятих, безробітних, попит на робочу 

силу і темпи її вивільнення. Кількість зайнятого на-
селення, яке може бути вивільнено внаслідок еконо-
мічної рецесії, пропонується оцінювати на підґрунті 
експертних оцінок зміни обсягів виробництва за 
умови збереження продуктивності праці, досягнутої 
за останні 2-3 роки. Результати дослідження пер- 
спектив розвитку підприємств та зайнятості насе-
лення за окремими ВЕД представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Очікувана зміна обсягу виробництва та кількості зайнятого населення  

за окремими ВЕД у кризовому періоді з 2020 по 2021 рік* 

ВЕД 
Очікувана кількість 
зайнятого населення 
у 2020 році, тис. осіб 

Очікувана зміна об-
сягу виробництва  
на 2020 рік, %  

(у цінах 2016 року) 

Очікувана зміна кількості зайня-
тих (по відношенню до 2019 року) 

% тис. осіб 

Промисловість,   
– усього 1815,6 -20,0 -20,4 379,5

В тому числі  
– добувна 252,5 -6,0 -19,0 48,0
– переробна, з них: 1563,1 -19,0 -21,2 331,5

Текстильне виробництво 97,6 -39,0 -25,0 24,4
Металургійне виробництво  237,9 -29,0 -23,0 54,7
Виробництво комп’ютерів елект-
ронної та оптичної продукції  

35,1 -33,0 -20,0 7,0

Виробництво електронного устатку-
вання  

62,6 -33,0 -26,0 16,3

Виробництво машин і устаткування  142,7 -25,0 -28,0 39,8
Виробництво автотранспортних за-
собів, причепів і напівпричепів  

170,3 -45,0 -30,0 51,1

Виробництво іншої продукції 243,7 -53,0 -28,0 68,2
Постачання електроенергії, газу, 
пари 

358,1 -66,0 -38,0 136,1

Водопостачання, каналізація, пово-
дження з відходами   

144,4 -4,0 -3,0 4,3

Будівництво 665,3 -48,2 -35,0 232,9
Транспорт  995,1 -15,0 -20,0 
Оптова та роздрібна торгівля 3654,7 -41,0 -19,0 694,4
в тому числі автотранспортними за-
собами 

- -43,0 -19,0 -

Послуги, – всього 1363,0 -48,0 -20,0 272,7
В тому числі послуги з фінансової та 
страхової діяльності  

214,0 -22,0 -15,0 32,1

Усього  1224,5

* Складено за даними офіційного сайту Державної служби статистики http://www.ukrstat.gov.ua/ та власними роз-
рахунками. 

Негативні прояви міжнародної фінансової 
кризи, які супроводжуються економічною рецесією, 
почалися вже в кінці 2019 року. Індекси промисло-
вої продукції в січні 2020 року. відносно грудня 
2019 року. склали 91,6%, тобто на 8,4% відбулося 
падіння обсягів виробництва, при цьому у перероб-
ній промисловості – на 15,6%, що майже в 2 рази ін-
тенсивніше. До основних видів промислової діяль-
ності, де склалися вкрай негативні тенденції зміни 
обсягів виробництва, належать металургійне вироб-
ництво, машинобудування, виробництво електро- 
енергії. Індекси промислової продукції в цінах 2016 
року на кінець І кварталу 2020 року складають 
91,8% [12], відповідно обсяги промислової продук-
ції зменшилися за квартал на 8,2%.  

На основі оцінки очікування промислових під-
приємств щодо перспектив розвитку їх ділової ак- 
тивності за видами економічної діяльності та за ос-
новними промисловими групами [13] визначено  
тенденції зміни їх обсягів виробництва та кількості 
працівників. У цілому в промисловості падіння об-
сягів виробництва може скласти близько 20%, най-
більші темпи зниження можуть бути у текстильному 
виробництві одягу, металургійному виробництві, 
виробництві автотранспортних засобів, машин та 
устаткування. За кризових умов суттєво скорочу-
ється виробництво комп’ютерів, електронної та оп-
тичної продукції, електронного устаткування, по- 
стачання електроенергії, газу, пари та кондиційова-
ного повітря, виробництво меблів. Також очікується 
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більш ніж на половину падіння виробництва спо- 
живчих товарів тривалого використання та на тре-
тину – інвестиційних товарів. Таке суттєве зни-
ження обсягів промислового виробництва супрово-
джується і зміною кількості працівників на промис-
лових підприємствах. У цілому в промисловості ви-
сокий рівень вивільнення працівників склався у ви-
робництві коксу та продуктів нафтоперероблення 
(майже кожен другий працівник втратив робоче  
місце), у металургійному виробництві, виробництві 
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
(кожен третій), в текстильному виробництві (кожен 
четвертий). 

Оцінка перспектив розвитку ділової активності 
у будівництві свідчить, що кількість працівників у 
квітні-червні 2020 року зменшилася на 35,0% під- 
приємств [14, 15]. За результатами оцінки очікувань 
підприємств сфери послуг в ІІ кварталі 2020 року 
чисельність персоналу скоротилася на 32% підпри-
ємств, зокрема, у сфері фінансової та страхової дія-
льності чисельність працюючих зменшилась на 25% 
підприємств, а за іншими видами послуг – на 22% 
[16].  

За наведеними розрахунками в табл. 1 за окре-
мими видами економічної діяльності зменшення  
кількості зайнятих у 2020 році може досягти 1224,5 
тис. осіб. Виходячи зі зниження обсягів сільсько- 
господарського виробництва в І кварталі 2020 року 
в порівнянні з аналогічним періодом попереднього 
року та за умови збереження середніх темпів про- 
дуктивності праці, чисельність зайнятих в цій галузі 
зменшилася на 8,7% або на 255,5 тис. осіб. Таким 
чином, загальна кількість працюючих, які можуть 
бути вивільнені до кінця 2020 року, може досягти 
1,5 млн осіб, а кількість безробітних може скласти 
майже 3,0 млн осіб. За цих умов рівень безробіття за 
методологією МОП зросте майже вдвічі і може до-
сягти 16-17%. Якщо, починаючи з другої половини 
2020 року, національна економіка почне виходити з 
карантину, то за оцінками експертів МВФ рівень 
безробіття може бути дещо менший і до кінця року 
скласти 10-11% [7].  

Кількість безробітних (за методологією МОП) 
за січень-серпень зросла до 1630,6 тис. осіб [17], 
кількість зареєстрованих безробітних сягнула  
945,2 тис. осіб [18], за цей же період порівняно з 
2019 роком заплановане масове вивільнення праців-
ників збільшилось на 54% або на 51 тис. осіб [18], а 
рівень покриття вакансіями склав лише 10%. Серед 
зареєстрованих безробітних 46,6% становлять жінки 
та 53,4 % – чоловіки, при цьому близько 58% пра-
цюють не за отриманим фахом. За даними Держав-
ної служби зайнятості 50% зареєстрованих безро- 
бітних мають вищу освіту, при цьому більше 42% з 
них старші 45 років. Економічна рецесія не закін-
читься разом з подоланням поширення вірусу, по- 
дальше падіння соціальних та економічних показни-
ків може тривати впродовж року. 

Поширення коронавірусу має негативний 
вплив на економіку, підсилюючи дію глобальної фі-
нансово-економічної кризи. За оцінками Кабінету 
Міністрів України загальне падіння обсягів вироб-
ництва супроводжується суттєвим зменшенням час-
тки відповідного сектору у загальному обсязі ВВП 
та зайнятості (табл. 2) [9].  

Таблиця 2 
Очікуване (розрахункове) зменшення  

(зростання) частки сектору в обсязі ВВП  
та зайнятості 

Сектор економіки 

Очікуване (розрахункове) 
зменшення (-), зростання (+) 
в ІІ кварталі 2020 року, % 

частка у ВВП частка в зайнятості
Промисловість -48,0 -19,0
Оптова та роздрібна то-
ргівля -31,0 -24,0
Готельно-ресторанний 
бізнес  -82,0 -64,0 
Вантажні та пасажир-
ські перевезення  -24,0 -19,0 
Професійні та академі-
чні послуги -27,0 -11,0
Будівництво та операції 
з нерухомим майном  -13,0 -10,0 
Фінансова та страхова 
діяльність  -12,0 -9,0 
Сільське господарство 0,0 0,0
Освіта та культура -70,0 -40,0
Державне управління й 
оборона  0,0 0,0 
Інформація та телеко-
мунікації  -1,0 -2,0 
Інші послуги -5,0 -17,0
Охорона здоров’я 22,0 7,0

Зниження ВВП України під час економічної ре-
цесії супроводжується падінням експорту, імпорту, 
зростанням безробіття як незареєстрованого, так  
і зареєстрованого. На сьогодні існують різні макро-
економічні прогнозні оцінки розвитку економіки 
України на 2020-2023 роки. Наприклад, аналітики 
Capital Times [11] представили три сценарії роз- 
витку економіки на 2020-2021 роки, за якими оцінка 
падіння ВВП коливається в межах від 4,0 до 10% 
(табл. 3). 

Таблиця 3 
Прогнозна оцінка динаміки ВВП за сценаріями 

розвитку на 2020-2021 роки [11] 
Сценарій 
розвитку 

Номінальний ВВП, 
млрд дол. США 

Темпи зміни 
реального ВВП, % 

2020 2021 2020 2021
Базовий 154,3 172,3 -4,0 3,5
Песимістичний 137,3 157,1 - 10,0 0,0
Оптимістичний 176,8 188,2 0,0 4,0

За базовим сценарієм економічне зростання по-
чнеться з І кварталу 2021 року. За умови реалізації 
песимістичного сценарію економічний підйом мож- 
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ливий лише з ІІ півріччя 2021 року, а за оптимістич-
ним – вже у IV кварталі 2020 року.  

Висновки. Виходячи з наведених оцінок мож-
ливої зміни обсягу ВВП, у тому числі за окремими 
ВЕД та секторами економіки, і зниження рівня зай-
нятості, можна визначити досить умовні часові 
етапи виходу з економічної рецесії та подолання 
економічних наслідків карантину, які обумовлюють 
зміст, характер та глибину прояву соціальних ризи-
ків в системі соціально-трудових відносин та в сфері 
зайнятості.  

І етап. І-ІІІ квартал 2020 року – падіння макро-
економічних показників супроводжується суттєвим 
зростанням соціальної незахищеності та недостат-
ності засобів життєзабезпечення.  

ІІ етап. ІV квартал 2020 року – початок 2021 
року – поступова стабілізація економічного стану та 
забезпечення економічного зростання. В системі со-
ціально-трудових відносин зберігаються ризики 
безробіття, але з меншою інтенсивністю їх прояву. 
Одночасно розширюється сфера прояву ризиків, 
пов’язаних з невідповідністю пропозиції робочої 
сили освітньо-професійним потребам ринку праці, 
посиленням трудової міграції, збільшенням частко-
вої, неповної та неформальної зайнятості з відповід-
ним зростанням рівня соціальної незахищеності.  

ІІІ етап. Кінець 2021 року – 2022 рік – форму-
вання умов для економічного зростання одночасно 
супроводжується активним втіленням процесів ци-
фровізації. В системі соціально-трудових відносин 
створюються умови для прояву та зростання соціа-
льних ризиків, які обумовлені інтенсивністю цифро-
візації.  
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Шамілева Л. Л., Хандій О. О. Оцінка впливу 
фінансово-економічної кризи та пандемії COVID-19 
на національний ринок праці 

У статті досліджено вплив карантинних обмежень 
під час світової пандемії COVID-19 та фінансово-еко-
номічної кризи на національний ринок праці. На основі 
оцінок очікуваних обсягів виробництва у 2020 році та 
за умови збереження досягнутого рівня продуктив- 
ності праці у попередні роки визначено можливі зміни 
кількості зайнятих у різних галузях економіки Укра-
їни. Надана характеристика негативним тенденціям 
скорочення попиту на персонал за галузями промисло-
вості, у будівництві, в сфері послуг. Розраховано очі-
куваний обсяг вивільнення робочої сили та зростання 
кількості безробітних протягом кризового періоду 
2020-2021 років. Запропоновано часові три етапи ви-
ходу з економічної рецесії та подолання економічних 
наслідків карантину, які обумовлюють зміст, характер 
і глибину прояву соціальних ризиків у системі соціа-
льно-трудових відносин та в сфері зайнятості. Визна-
чено послідовність прояву соціальних ризиків, пов’я-
заних зі зниженням ділової активності підприємств, 
карантинними обмеженнями та інтенсифікацією циф-
ровізації економіки та суспільства. 

Ключові слова: національний ринок праці, еконо-
мічні наслідки карантинних обмежень, економічна ре-
цесія, ВВП, зайнятість, безробіття.  

Shamileva L., Khandii O. Assessment of the Im-
pact of the Financial and Economic Crisis and the 
COVID-19 Pandemic on the National Labor Market 

The impact of quarantine restrictions during the 
global COVID-19 pandemic and the financial and eco-
nomic crisis on the national labor market was explored in 
the article. Possible changes in the number of people em-
ployed in various sectors of the Ukrainian economy were 
determined on the basis of estimates of expected produc-
tion volumes and subject to maintaining the achieved level 
of labor productivity in previous years. The characteristic 
was given to the negative trends of declining demand for 
personnel by industry, construction, services. Metallurgi-
cal production, mechanical engineering, electricity produc-
tion, textile clothing production, production of consumer 
durables were attributed to the main types of industrial ac-
tivity, where there are very negative trends in production. 
The expected amount of layoffs and growth in the number 
of unemployed was calculated for the crisis period of 2020-
2021. The reduction of staff occurred in more than a third 
of enterprises in construction and services, which is taken 
into account in the calculations. Three temporal stages of 

overcoming the economic recession and overcoming the 
economic consequences of quarantine, which determine 
the content, nature and depth of social risks in the system 
of social and labor relations and in the field of employment, 
were proposed. The sequence of social risks associated 
with declining business activity, quarantine restrictions 
during the COVID-19 pandemic, and the intensification of 
the digitalization of the economy and society has been de-
termined. The growth of social insecurity and insufficiency 
of livelihoods is expected at the first stage, the risks of un-
employment persist, the risks of non-compliance of labor 
supply with educational and professional needs of the labor 
market, increased labor migration, increased partial and in-
formal employment increase in the second stage; social 
risks due to the intensity of digitalization increase in the 
third stage. 

Keywords: national labor market, economic conse-
quences of quarantine restrictions, economic recession, 
GDP, employment, unemployment. 

Шамилева Л. Л., Хандий Е. А. Оценка влияния 
финансово-экономического кризиса и пандемии 
COVID-19 на национальный рынок труда 

В статье исследовано влияние карантинных огра-
ничений во время пандемии COVID-19 и финансово-
экономического кризиса на национальный рынок 
труда. На основе оценок ожидаемых объемов выпуска 
продукции и оказания услуг в 2020 году при условии 
сохранения достигнутого уровня производительности 
труда в предыдущие годы определены возможные из-
менения численности занятого населения в различных 
отраслях экономики Украины. Дана характеристика 
негативным тенденциям сокращения спроса на персо-
нал в отраслях промышленности, в строительстве, в 
сфере услуг. Определен прогнозный объем высвобож-
дения рабочей силы и увеличения количества безра-
ботных в течение кризисного периода 2020-2021 годов. 
Предложены временные этапы выхода из экономиче-
ской рецессии и преодоления экономических послед-
ствий карантина, которые обусловливают содержание, 
характер и глубину проявления социальных рисков в 
системе социально-трудовых отношений и в сфере за-
нятости. Определена последовательность проявления 
социальных рисков, связанных со снижением деловой 
активности предприятий, карантинными ограничени-
ями и интенсификацией цифровизации экономики и 
общества. 

Ключевые слова: национальный рынок труда, эко-
номические последствия карантина, экономическая ре-
цессия, ВВП, занятость, безработица. 
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