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Вплив, що зазнали провідні країни світу, спричинений пандемією Covid=19 у 2020 р. торкнувся усіх

галузей економічного, соціального, культурного, туристичного, розважального життя кожного жителя

планети. Такі події мають очевидні негативні наслідки в світовій економіці загалом та економіці певної

країн. До них належать падіння ВВП, дисбаланс на ринку праці, зменшення чисельності працюючих, підви=

щення рівня бідності та ін.

У березні 2020 р. рівень безробіття швидко зріс, і до квітня 2020 р. він значно перевищив свій попе=

редній пік, що спостерігався під час Великої рецесії та одразу після неї. Найбільшого удару від впливу

пандемії зазнали такі сектори економіки: транспорт, готельний та ресторанний бізнес, мануфактура та

дрібна комерція. Зокрема, в Україні через пандемію коронавірусу з початку березня 2020 р. значно зрос=

ла кількість безробітних. Пік досяг 518 тис. осіб. Для адаптації в тих умовах, що склалися, світовий та

вітчизняний ринок праці запровадили нові методи регулювання та функціонування. Світова економіка

зазнала значних змін та перебудову її структури.

The impact of all countries of the world caused by the Covid=19 pandemic in 2020 affected all areas of economic,

social, cultural, tourist, entertainment life of every inhabitant of the planet. Such events have obvious negative

consequences for the world economy as a whole and the economy of a particular country. These include falling

GDP, labor market imbalances, declining employment, rising poverty, and more.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність дослідження полягає в важливості

дослідження зміни рівня зайнятості та безробіття
спричинених появою та глобальним розповсюджен$
ням захворювання COVID$19, викликане інфекцією
SARS$CoV$2.

Вплив що зазнали всі країни світу спричинений пан$
демією Covid$19 у 2020 р. торкнувся усіх галузей еконо$
мічного, соціального, культурного, туристичного, розва$
жального життя кожного жителя планети. Такі події ма$
ють очевидні негативні наслідки в світовій економіці за$
галом та економіці певної країн. До них належать падін$
ня ВВП, дисбаланс на ринку праці, зменшення чисель$
ності працюючих, підвищення рівня бідності та ін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Пандемія спричинена появою вірусу SARS$CoV$

2потужно вплинула на світову економіку та особливо
на становище на ринку праці. Тому це питання схви$
лювало чимало таких вітчизняних вчених: О. Амоша,
Д. Богиня, І. Бондар, Л. Водянка, О. Грішнова, В. Дієспе$
ров, А. Колот, Е. Качан, Е. Лібанова, Л. Семів та багато
інших, та закордонних вчених: Бертран Біссуель, Кай$
нер Томаз, Джузеппе Москаріні, Фаб'єн Постель$Віне,
Дж. Харві, Шигеру Фуджіта Ен Шейвіал.

Результати досліджень проблем ринку праці спри$
чинених пандемією Covid$19 висвітлено в їх наукових
працях на вітчизняних та закордонних просторах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є здійснення аналізу зміни рівня без$

робіття у світі та Україні зокрема у порівнянні його стан
до та після карантину внаслідок пандемії Covid$19.

Розкрити головні проблеми ринку праці в зв'язку із
зростанням рівня безробіття та його вплив на стан світо$
вої економіки. Показати методи регулювання постка$
рантинної ситуації з безробіттям та дисбалансом на
ринку праці в Україні та світі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З приходом вірусу Covid$19 наприкінці 2019 р. та його

масове поширення в Європі та у всьому світі в лютому —
березні місяці 2020 р. світ сколихнула пандемія, що зму$

In March 2020, the unemployment rate rose rapidly, and by April 2020 it had significantly exceeded its previous

peak observed during and immediately after the Great Recession. The biggest impact of the pandemic was on

sectors of the economy such as transport, hotels and restaurants, manufacturing and small business. In particular,

in Ukraine due to the coronavirus pandemic since the beginning of March 2020, the number of unemployed has

increased significantly. The peak reached 518 thousand people. Introduction of programs of the Government of

Ukraine to ban the accrual of interest on overdue loans and liabilities; increase in the amount of assistance from

the reserve fund to support unemployed citizens; promoting the development of small and medium=sized

businesses, in particular the implementation of preferential credit programs "5=7=9", etc. On the other hand,

more workload has been placed on businesses themselves. Thus, many companies at their own expense provided

their employees with personal protective equipment and paid for their testing; disinfected the premises and, if

necessary, ensured their delivery by transport to enterprises, etc. As a result of the analysis of the impact of

Covid=19 on the world economy and Ukraine in particular, it should be noted that the world has undergone rapid

transformational changes in all its areas. The crisis that arose in 2020 exceeded the scale of the crisis of the Great

Depression. The world was forced to adapt to new living conditions for which it was not ready. This is reflected in

indicators of unemployment and falling GDP. Ukraine, in turn, being in the recovery phase, after the difficult

years of 2014—2018 in 2019 was able to partially stabilize the internal state of the economy and to some extent

improve the situation in the labor market.To adapt to the current global and domestic labor market, new methods

of regulation and operation have been introduced. The world economy has undergone significant changes and

restructuring of its structure.

Ключові слова: зайнятість, безробіття, ринок праці, карантин, пандемія, COVID�19.
Key words: employment, unemployment, labor market, quarantine, pandemic, COVID�19.

сило вдатися до прийняття суворих заходів для збере$
ження здоров'я населення планети, основним з яких був
масштабний карантин. Саме цей ключовий аспект і спри$
чинив хвилю змін з негативними наслідками, що гальму$
вали світову економіку. Важливою проблемою стало ма$
сове закриття підприємств, скорочення або тотальне при$
пинення виробництва, закриття громадських, освітніх,
розважальних та закладів культури, що спричинило ма$
сове безробіття як відносне, так і абсолютне. Криза охо$
рони здоров'я COVID$19 перетворилася на світову еко$
номічну кризу, що поставила під загрозу здоров'я, ро$
бочі місця і доходи мільйонів людей у всьому світі.

З метою аналізу зміни рівня безробіття під впливом
карантинних заходів ми дослідили стан світової економі$
ки загалом та України, зокрема, до та після карантину.

Згідно з даними Національного бюро економічних
досліджень початок економічного спаду припав на лю$
тий місяць 2020 р. й цим самим поставив крапку в пе$
ріоді найдовшого процвітання країн великої 20$ки (G20)
після Великої рецесії (грудень 2007 р. — червень 2009 р.).

У березні 2020 р. рівень безробіття швидко зріс, і до
квітня 2020 р. він значно перевищив свій попередній пік,
що спостерігався під час Великої рецесії та одразу після
неї. Цей сплеск безробіття був спровокований запро$
вадженням карантинних обмежень, а саме самоізоляції,
яка передбачала припинення функціонування багатьох
фірм, підприємств, індустріальних компаній, вироб$
ництв та інших організацій. Хоча рівень безробіття по$
ступово знижувався з квітня, у грудні 2020 року (6,7%)
він залишається майже вдвічі вищим за показник, який
спостерігався у лютому місяці цього ж року (3,5%) [3].

Тому розглянемо детальніше про стан безробіття у
світі під впливом COVID$19. У багатьох країнах світу
зайнятість працездатного населення значно зменши$
лась, проте велика кількість працівників мали змогу ви$
конувати свою роботи залишаючись вдома. Таким чи$
ном, чимало підприємств та організацій перейшли на
дистанційну форму праці. Але, попри це, в Канаді та
США рівень безробіття сягнув показників, які переви$
щили позначку часів Глобальної Фінансової кризи. Про$
те очікування експертів стосовно рівня зайнятості були
вищими оскільки показник працевлаштування зазнав
значного падіння.
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У середині березня аналіз показав,
що частка світового робочого часу ско$
ротилась на 7%, що являє собою 195 млн
еквівалентів повного робочого часу од$
ного тижня з 48 роб. годинами. З них 125
млн припало на Азію, 24 на Америку і 20
на Європу. Шокуючими були показники
Індії, де 90% працівників працюють у, так
званому, чорному секторі, не маючи
жодного соціального захисту ні компен$
саційних виплат у зв'язку з безробіттям.
І з кожним місяцем розповсюдження
пандемії цей показник продовжував зро$
стати і вже в другому кварталі склав 14%
що дорівнює втраті 0,4 млрд робочих
місць [5].

Найбільшого удару від впливу пан$
демії зазнали такі сектори економіки:
транспорт, готельний та ресторанний
бізнес, мануфактура та дрібна комерція.
Число працівників цих секторів, які були
звільнені чи змушені припинити свою
трудову діяльність не маючи іншого шля$
ху отримувати дохід чи компенсацію становило 1,25 млрд
працівників [6].

За даними OECD (Організація економічного розвит$
ку та співпраці ОЕСР) рівень безробіття в різних краї$
нах світу порівнюючи лютий та червень 2020 р. має та$
кий вигляд (рис. 1).

Як видно з рисунка найбільший приріст просте$
жується в Колумбії, Канаді та США. При цьому досить
низьким є показник в Європейських країнах та Півд.
Кореї, що спричинено переважно великою кількістю
працівників які перейшли в часткову зайнятість, що пе$
редбачає компенсацію заробітної плати працівника в ме$
жах 75—90 %, якщо той не має змоги продовжувати
свою трудову діяльність у зв'язку з карантином [17].

Щоб точніше розглянути вплив карантину внаслідок
пандемії Covid$19 на економіку України варто згадати,
що наша держава за останні роки пройшла нелегкий
шлях.

Починаючи з глибокої кризи 2014—2015 рр. до почат$
ку відновлення і поступового зростання в 2016 р. Еко$
номіка, що виробляла продукцію вузької спеціалізації
та низької конкурентоспроможності направленої на
країни СНД та інші країни, що розвиваються, почала ви$
готовляти продукцію яка здатна бути конкурентоспро$
можною і на ринках високорозвинених країн світу. Об$
межений рух трудових ресурсів та капіталу країн по$
ступово став частиною світового вільного простору.
При цьому можливості розвитку бізнесу та залучення
інвестиції в Україну стали сприятливими для їх розвит$
ку та одночасно підняття стану економіки країни. Про$
те втрати, які вона зазнала внаслідок конфлікту на сході

з Російською Федерацією, не дозволили наявним транс$
формаційним змінам компенсувати їх вплив і за під$
сумками 2019 р. фактичний ВВП (рис. 2) є нижче рівня
2013 р. на 5,6%.

Протягом 2016—2018 рр. Україна зазнала склад$
нощів пов'язаних з обмеженнями з боку Російської Фе$
дерації в транзитних перевезеннях по її території, труд$
нощі переміщення вантажу по залізничних та автомо$
більних шляхах в Донецькій та Луганській областях.
Проте, вже з початком 2018 р. нашій країні вдалось по$
бороти ці складнощі і врегулювати економіку країни до
фази стабільного відновлення. А вже з 2019 р. в еко$
номіці нашої держави спостерігається економічне зро$
стання у всіх галузях економіки окрім промисловості.
Будівництво зросло на 23,6%; оборот роздрібної
торгівлі — на 10,5%; оптовий товарооборот — на 0,1%;
сільське господарство — на 1,1%; обсяг вантажооборо$
ту — на 2,1% та пасажирообороту — на 2,6%; промис$
лове виробництво — скорочення на 0,5%. та реальний
рівень ВВП в цей період зріс на 3,2% [11; 15].

Подібна економічна ситуація що склалась у країні за
останні роки несла очевидний негативний вплив на стано$
вище на ринку праці, рівень безробіття та рівень добробу$
ту населення. Проте в 2018 р. ситуація на ринку праці по$
чала покращуватись і рівень безробіття очевидно знизив$
ся і вже наприкінці 2019 р. становив 306,8 тис. осіб, що є
значно нижче показника за 2015 р. 460,2 тис. осіб [9].

З початком 2020 р. події в країні та світі почала кар$
динально змінюватись. І вже в березні 2020 р. ситуація
на ринку праці зазнала значного впливу внаслідок епі$
деміологічної кризи пов'язаною з Covid$19. Негативний
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Рис. 1. Рівень безробіття, у %

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [17].
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Рис. 2. Зміна ВВП у реальному вимірі у відсотках до попереднього року

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [9; 11; 15].
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вплив відчули одразу кілька сегментів вітчизняного рин$
ку праці. А саме: сегмент національної економіки який
функціонує на внутрішньому ринку; сегмент зорієнто$
ваний на зовнішній ринок; зміни міграційних настроїв
українців, а саме їх міграція закордон. У загальному
вплив пандемії на український ринок праці по всіх вище
перелічених напрямах призвів до прямого та опосеред$
кованого зниження потреби залучення робочої сили в
економічну діяльність [12; 14].

Такий прямий вплив на український ринок праці
проявлявся через тимчасову заборону або ж обмежен$
ня певних видів економічної діяльності в Україні та при$
пинення / обмеження трудової міграції з України за$
кордон. Опосередкований вплив карантинних обмежень
пандемії COVID$19 на розвиток ситуації на вітчизняно$
му ринку праці у свою чергу проявлявся через зміну (пе$
реважно зменшення) попиту на різні товари й послуги
вітчизняних підприємств в Україні та закордоном, що
відповідним чином змінювало (переважно зменшувало)
потребу в живій праці (послугах робочої сили).

Хоча в той момент розпалу пандемії, Я. Смолій,
тодішній голова НБУ, вбачав інші причини погіршення
стану на ринку праці України не пов'язані з COVID$19.
За його словами проблема полягає в такому: "По$пер$
ше, роками однією із системних проблем української
економіки була невідповідність навичок претендентів
тим вимогам, які встановлюють роботодавці. По$друге,
низька продуктивність праці. По$третє, скорочення та
старіння населення. По$четверте, трудова міграція. По$
п'яте, низький рівень участі жінок у робочій силі". Цей
факт підтверджують статистичні дані про рівень безро$
біття і станом на 12 березня 2020 р. кількість офіційно
зареєстрованих безробітних складає 361 тис. громадян
[18].

Проте такі тенденції українського ринку праці в
умовах до пандемії не свідчать про те, що ситуація не
вплинула на стан економіки України, вона швидше на$
тиснула на рушійні важелі, які спричинили появу таких
проблем:

— фактичного скорочення зайнятості в Україні;
— зростання кількості безробітних в Україні;
— зменшення кількості українців, що працюють за$

кордоном (трудових мігрантів);

— зменшення доходів населення України від прода$
жу своєї робочої сили та самозайнятості через змен$
шення зарплати, втрати роботи та доходів фізичних
осіб$підприємців [7; 8].

Варто зазначити що така ситуація не була спричи$
нена зміною кон'юнктури ринку, а швидше діями дер$
жавної влади, ухваленням карантинних обмежень. Мас$
штаби цих дій були такими:

1. у зв'язку з пандемією коронавірусу з березня 2020 р.
кількість безробітних значно зросла, зокрема зареєст$
рованих. Досягнуто пік на позначці 518 тис. осіб.

2. Постраждали не лише підприємства, які вимушені
були зупинити роботу чи скоротили кількість робочих
місць.

3. Величезна кількість заробітчан повернулися із
заробітків за кордоном у рідні міста й стали на облік у
центри зайнятості.

Динаміку зміни рівня безробіття в першій половині
2020 р. наведено на рисунку 3.

"Хоча робота державної служби зайнятості з пра$
цевлаштування не припинялась, станом на 16 вересня
2020 р. кількість зареєстрованих безробітних станови$
ла понад 450 тис. людей. Це на 180 тисяч, або майже на
67% більше, ніж на цю ж дату минулого року (станом на
16 вересня 2019 р. кількість зареєстрованих безробіт$
них становила 270 тисяч). Безпосередньо під час каран$
тину кількість безробітних зросла на 89 тис., або майже
на 32% від кількості, зареєстрованої на початку каран$
тину 361 тис. громадян (12 березня 2020 р.)" [13].

Окреслена ситуація змусила світ знаходити нові
методи регулювання рівня безробіття. Розглянемо де$
тальніше як різні країни світу реагували на спільну про$
блему спричиненою Covid$19.

У зв'язку із закриттям внутрішніх кордонів та вста$
новленням карантину в Німеччині зменшився в'їзд се$
зонних працівників із інших країн, які були зайняті в
сільському господарстві. Проте ті офіціанти, спортивні
тренери чи комерційні працівники, що втратили роботу
мали змогу подаватись на нові заявки відкриті спеціаль$
но для них, для задоволення сільськогосподарських
потреб, та додатковій робочій силі в великих продукто$
вих магазинах, супермаркетах та ін., оскільки попит на
харчові продукти значно зріс. А також вакансії кур'є$
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ра, попит на яких також збільшився та помічників по
господарству.

В Італії в зв'язку зі скороченням протягом останніх
десяти років значної кількості медичних працівників,
через пандемію, виникла велика кількість вакансій на
ринку праці, зокрема на лікарів і медичних сестер тощо.
Крім того, багато відкрили вакансій за такими профе$
сіями, як фармацевти, завідуючі, які формують онлайн$
замовлення, зокрема в фармацевтичній галузі, логісти,
водії, які мають розвозити відповідні замовлення, при$
биральники, співробітники call$центрів, працівники, які
проводять дезінфекцію приміщень тощо. Працівникам,
які працювали офлайн у сільському господарстві, ро$
ботодавці збільшували розмір заробітної плати до 50 %.
Збільшилась питома вага працівників, які почали пра$
цювати в онлайн режимі.

В умовах пандемії, у Великобританії збільшилась
кількість вакансій для медичних працівників, зокрема
лікарів, медичних сестер та допоміжного персоналу
(прибиральники, обслуговуючий допоміжний персонал,
санітари, доглядачі для осіб пенсійного віку та хворих
тощо); в супермаркетах через зростання попиту на їх
продукцію; в аптеках, зокрема зріс попит на фарма$
цевтів та пакувальників медичних препаратів; у call$цен$
трах. Для зазначених вакансій передбачено збільшення
розмірів заробітної плати.

За час розповсюдження першої хвилі пандемії у
Франції кожен третій громадянин країни був змушений
перебувати в умовах тимчасового безробіття. Тому Уряд
Франції компенсував таким категоріям безробітним до
85 % втраченого заробітку. В умовах пандемії найбіль$
ше зріс попит на медичні професії, зокрема на молод$
ший і середній персонал (санітарні фельдшери, медичні
сестри, водії швидкої допомоги, фахівці з лікувальної
фізкультури тощо). В зазначених умовах до заробітної
плати додатково виплачувались (до 50 %) надбавки і
доплати. В умовах забезпечення громадської безпеки,
зросла потреба в охоронцях.

Найпопулярнішими вакансіями нині на ринку праці
США є медичні сестри, фармацевти, лікарі$інфекціо$
ністи, кур'єри, продавці, касири тощо. Для цих та інших
професій рівень заробітної плати зріс до 20 %, а для
медичних сестер вона збільшилась більш, як вдвічі. На$
приклад, компанія "Amazon" (онлайн ретейлер) збільши$
ла на 100 тис. вакансії для осіб, які доставляють товар
клієнтам. В умовах необхідності дезінфекції приміщень
кількість вакансій для прибиральників зросла на 75 %.
Зросла більше, ніж на половину кількість вакансій для
задоволення потреб для сільського господарства, через
закриття кордонів і зменшення кількості трудових
мігрантів. Уряд США вживав такі основні заходи: вип$
лата допомоги для безробітних громадян; допомога
лікарням; сприяння розвитку економіки, зокрема мало$
му і середньому бізнесу; виплати громадянам США у
вигляді одноразової допомоги в розмірі 1200 дол. США
(у розрахунку на одну людину); запровадження тимча$
сової заборони трудової імміграції з метою захисту
власних робочих місць тощо [10].

Уряд Сербії запровадив такі основні заходи, зокре$
ма, як: відтермінування сплати із заробітної плати по$
датків (за період до трьох місяців); видача позик для
малого і середнього бізнесу під низькі відсотки; випла$
та допомоги громадянам, які втратили роботу та со$
ціально незахищеним верствам населення (додатково
кожному громадянину до 100 євро).

Уряд Румунії виділяв кошти на будівництво інфрас$
труктурних об'єктів, зокрема доріг, з метою залучення
вивільнених громадян. З метою розвитку малого і се$
реднього бізнесу Уряд Румунії виділяв безвідсоткові
гарантовані державою позики.

Запровадження програм Уряду України на заборо$
ну нараховування пені на прострочені кредити і зобо$
в'язання; збільшення обсягів допомоги з резервного
фонду на підтримання безробітних громадян; сприян$

ня розвитку малого і середнього бізнесу, зокрема реал$
ізація пільгових кредитних програм "5$7$9" тощо. З
іншого боку, більше навантаження лягло на самих
суб'єктів господарської діяльності [7].

Так, багато компаній за власний кошт самостійно
забезпечували своїх працівників засобами індивідуаль$
ного захисту та оплачували вартість їх тестування;
проводили дезінфекцію приміщень та за потреби забез$
печували доставку їх транспортом на підприємства тощо
[1; 2; 4; 16].

ВИСНОВОК
У результаті аналізу впливу Covid$19 на економіку

світу та України зокрема, варто зауважити, що світ за$
знав шалених трансформаційних змін у всіх його сфе$
рах. Криза, яка виникла в 2020 р., перевищила масшта$
би кризи років Великої депресії. Світ був вимушений
підлаштовуватись до нових умов життя, до яких він го$
товий не був. Це відображують показники рівня безро$
біття та падіння ВВП. Україна в свою чергу, будучи на
етапі відновлення, після нелегких 2014—2018$х рр. у
2019 р. частково змогла стабілізувати внутрішній стан
економіки та налагодити в певній мірі становище на рин$
ку праці. Проте, 2020 р. карантин і пандемія стали важ$
ким випробуванням для держави. Однак, як ми зазна$
чили в статті, наприкінці 2020 р. багато країн світу змог$
ли економічно адаптуватися до нових умов життя після
появи Covid$19.
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