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Центр економічної стратегії – незалежний центр досліджень державної політики. Завдання   
ЦЕС – підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання 
країни. Центр робить внесок у розробку стратегії економічного зростання України, здійснює 
незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а також працює над 
посиленням громадської підтримки реформ. Заснований у травні 2015 року. 

Наші принципи:  

 Економічна свобода (лібералізація, дерегуляція, приватизація)  

 Вільна та чесна конкуренція  

 Менша роль держави за підвищення її ефективності  

 Інформаційна прозорість та свобода слова  

 Верховенство права та захист приватної власності  

 Здорові та стабільні державні фінанси  

 Економіка, що створена на засадах знань. 

Для більш детальної інформації про ЦЕС просимо звертатися до Андрія Федотова, 
директора з комунікацій (тел.: (044) 492-7970, office@ces.org.ua).  

Також запрошуємо відвідати наш сайт www.ces.org.ua та слідкувати за нами у соціальних 
медіа facebook.com/cesukraine чи twitter.com/ces_ukraine. 

  

mailto:office@ces.org.ua
file:///F:/!_ANNA/ЦЕС/CFS/facebook.com/cesukraine
file:///F:/!_ANNA/ЦЕС/CFS/twitter.com/ces_ukraine
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ГОЛОВНЕ 

Коронакриза спричинила багато звільнень як у всьому світі, так і в Україні. Наприклад, у США лише за 
перші 6 тижнів карантину 33 млн американців звернулись за виплатами із безробіття – це кожен 10-й 
американець, або п’ята частина усієї робочої сили в Америці.1,2,3 Найбільше постраждали люди на 
низькооплачуваних роботах – їх рівень зайнятості впав майже на 40% порівняно з січнем.4 В Україні ж 
офіційна статистика не показує і близько кризи такого рівня. А ось дані соціологічних опитувань більш 
песимістичні та ближчі до американських показників.  

Розрив між даними величезний. Дивлячись на офіційну статистику Держстату, можна припустити, що 
кількість втрачених через коронакризу робочих місць вимірюється у сотнях тисяч, тимчасом як за 
даними соціологічних опитувань – у мільйонах. Так, за нашими розрахунками, які спираються на дані 
Держстату щодо кількості найманих працівників, лише 2% робочої сили (368 тис. українців) втратили 
роботу під час пікового періоду коронакризи, тоді як за даними соціологічних опитувань ця цифра 
може досягати 16% (2,8 млн). Ми порівняли ці дані із показниками, що публікуються на найбільш 
популярних сайтах пошуку роботи (work.ua та robota.ua), щоб зрозуміти, чи можна на основі різних 
джерел побачити реальну   картину – скільки людей втратило роботу під час кризи та наскільки 
зайнятість встигла відновитися після введення адаптивного карантину. 

На жаль, за відсутності більш точних даних (а їх немає) важко сказати, яка з цих оцінок (а їх розбіжність 
дуже велика) є ближчою до правди. Оптимізму додає те, що після зняття карантинних обмежень ми 
спостерігаємо швидке відновлення кількості вакансій та більшу активність шукачів роботи. Однак, 
якщо буде друга хвиля поширення коронавірусу, зайнятість знову може різко зменшитись.  

Тому рекомендація для уряду – якнайшвидше організувати оперативну статистику ринку праці таким 
чином, щоби вона давала змогу бачити неспотворену реальну картину. По-перше, потрібно 
покращити збір даних – збирати дані на рівні тижня, а не місяця чи навіть кварталу, тому що під час 
першої хвилі ситуація із зайнятістю змінювалась дуже швидко. По-друге, ми рекомендуємо, щоб 
державна підтримка була таргетована та націлена саме на ті сектори, які постраждали найбільше, – 
щоб мінімізувати кількість звільнень. По-третє, потрібно розробити механізм підтримки людей, які 
втратять роботу, але не шукатимуть нову – або зневірившись, або не маючи фізичної можливості це 
зробити (наприклад, через догляд за дитиною на час карантину). Також, важливо підтримувати людей, 
які перебувають у стані «прихованого безробіття» і їх зайнятість була зменшена, або які були 
відправлені у неоплачувану відпустку – таких людей, якщо вірити опитуванням, на піку було близько 
3,1 млн (близько 17%  робочої сили).5  

 

                                                                            
1 https://www.bbc.com/news/business-52570600 
2 https://fred.stlouisfed.org/series/CLF16OV 
3 Разом з  тим, у США більш ліберальне трудове законодавство, що спрощує процедуру звільнень, тому ми очікуємо, що в 
Україні обсяг звільнень є меншим. 
4 https://tracktherecovery.org/ 
5 Варто зауважити, що тут ми покладаємось лише на дані соціологічних опитувань за відсутністю офіційної статистики, тому 
ця оцінка може бути завищеною. 

https://www.bbc.com/news/business-52570600
https://fred.stlouisfed.org/series/CLF16OV
https://tracktherecovery.org/
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1. ЯК КОМПАНІЇ НАЙМАЛИ ПРАЦІВНИКІВ? 

Компанії призупинили найм на час карантину, але уже відновили майже до докризових 
масштабів. 

Через високу невизначеність багато компаній відклали найм нових працівників до кращих часів, і 
знайти нову роботу людям стало набагато складніше. Різні джерела показують різний ступінь 
проблеми, але в усіх джерелах помітний загальний тренд – кількість вакансій під час жорсткого 
карантину скоротилася до 40-60% докризового рівня, а після пом’якшення обмежень та 
запровадження адаптивного карантину почалося відновлення. 

Графік 1. Порівняння кількості вакансій за різними джерелами даних 

 

Примітка: Дані: Державна служба зайнятості України, rabota.ua, work.ua. Розрахунки ЦЕС.  Початок карантину визначений як 
остання дата перед початком карантину, на яку є дані: 1 березня – для даних ДСЗУ, 9 березня – для даних rabota.ua, 10 березня 
– для даних work.ua. Дата останніх даних: 23 червня для  work.ua, 15 червня для rabota.ua, 1 червня для ДСЗУ. Дата піку 
карантину була визначена як дата з найменшою кількістю вакансій – 21 квітня для work.ua, 31 березня для rabota.ua, 1 травня 
для ДСЗУ 

За даними офіційного джерела – Державної служби зайнятості України – порівняно з початком 
карантину, станом на 1 травня кількість вакансій скоротилась на 30%, а на 1 червня –  на 25%.  

На сайті work.ua також помітно суттєве скорочення вакансій: у найгірший період (21 квітня) на сайті 
публікували лише 43% від кількості у докарантинний період. Однак станом на 23 червня кількість 
вакансій майже повністю відновилась і становила 88% від докарантинного періоду. 

Інший популярний сайт для пошуку роботи, rabota.ua, показує схожу картину. Кількість вакансій 
почала стрімко скорочуватись у другій половині березня, однак суттєво збільшилась у травні. На 
відміну від даних work.ua та ДСЗУ, за цими даними найгіршим періодом для шукачів роботи (тижнем 
з найменшою кількістю вакансій) був кінець березня (кількість вакансій того тижня становила 43% 
докарантинної), а вже до кінця квітня кількість вакансій почала збільшуватись. Через місяць, у період 
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20-26 квітня6, на сайті rabota.ua кількість вакансій встигла зрости до 50% докарантинного періоду. За 
останніми даними, станом на 2 червня, кількість вакансій відновилась повністю. 

Усі джерела даних вказують однаковий тренд – спочатку скорочення кількості вакансій, потім їх 
подальше відновлення. Відрізняються здебільшого межі найгіршого періоду – це може пояснюватися 
різними цільовими аудиторіями ДСЗУ та сайтів. У всіх секторах дані ДСЗУ показували кращу картину, 
ніж дані сайтів пошуку роботи. Це може пояснюватись тим, що в ДСЗУ більш схильні розміщувати 
вакансії з бюджетних установ та організацій; реєстрація в службі зайнятості може бути складною, 
особливо під час карантину; наявністю лише щомісячних, а не щотижневих даних, тож вплив 
карантину на ринок праці може бути згладженим. 

Найбільше призупинили найм готельно-ресторанний бізнес та роздрібна торгівля. 

Очікувано, коронакриза найбільше вплинула на сектори, діяльність яких потрапила під заборону: 
готельно-ресторанний бізнес та роздрібна торгівля. Прикметно, що однією із найбільш постраждалих 
галузей виявилась фінансова та банківська сфера – можливо, через велику кількість працівників, які 
працюють з клієнтами (наприклад, касири в банках), а також через майже 100% офіційну зайнятість і 
чутливість до будь-яких фінансових криз. Після введення адаптивного картинну в усіх секторах 
спостерігаємо суттєве відновлення кількості вакансій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
6 Цей період був найгіршим за даними work.ua 
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Графік 2. Зміна кількості вакансій за секторами 

 

Примітка: Дані: ДСЗУ, rabota.ua, work.ua. Розрахунки ЦЕС.   

Початок карантину визначений як остання дата перед початком карантину , на яку є дані: 1 березня – для даних ДСЗУ, 9 
березня – для даних піку карантину. 

У готельно-ресторанному бізнесі на сайтах rabota.ua та work.ua7 у найгірший період кількість 
вакансій становила лише 17% докарантинних показників.  Скорочення вакансій у базі ДСЗУ було 
меншим і у найгірший період становило 58% докарантинної кількості. Цьому може бути декілька 
пояснень: по-перше, дані ДСЗУ є менш регулярними та агрегуються за місяць, а не за тиждень, тому 
найгірший період міг бути згладженим, якщо після нього почалося швидке відновлення. По-друге, 
можливо, в ДСЗУ більш схильні розміщувати вакансії бюджетні установи, які не залежать від 
отримання прибутків та в принципі менш гнучкі у плануванні найму. 

                                                                            
7 Для подальшого аналізу ми виділили 5 секторів, що їх дані є в усіх 3 джерелах: фінанси та банки, промислові та робочі 
спеціальності, сільське господарство, роздрібна торгівля та готельно-ресторанний бізнес.  
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Ситуація в роздрібній торгівлі схожа – у найгірший період кількість вакансій становила 37–40% від 
докарантинного періоду, за даними сайтів work.ua та rabota.ua відповідно. Разом з тим, падіння за 
даними ДСЗУ також було меншим. Але ДСЗУ не розділяють вакансії в гуртовій та роздрібній торгівлі, 
а також включають в цю категорію вакансії у сфері ремонту автомобілів. А тим часом карантинні 
обмеження не так сильно вплинули на гуртову торгівлю, тож можна припустити, що сповільнення 
найму працівників у цій сфері було меншим. 

Фінансова і страхова діяльність не підпали під карантинні заборони і могли продовжувати 
працювати дистанційно. Але скорочення вакансій у цьому секторі було за обсягом другим чи третім з 
усіх проаналізованих секторів – до 29% від докарантинного періоду за даними rabota.ua, 39% за 
даними work.ua та 54% за даними ДСЗУ. Це може пояснюватись, по-перше, страхом перед кризою 
(зазвичай кризи дуже боляче відбиваються на фінансовому секторі), по-друге – традиційно великою 
кількістю вакансій, пов’язаних із щоденними контактами з людьми (наприклад, касири чи 
операціоністи). Найм людей на такі посади на час карантину міг бути заморожений. 

Кількість вакансій у сільському господарстві та промисловості скоротилась не так сильно. 
Діяльність цих галузей не була під забороною на час карантину. Однак, компанії все ж зменшили найм 
працівників: у сільському господарстві кількість вакансій у найгірший період становила 71% від 
докарантинного періоду за даними ДСЗУ, 51% – за даними rabota.ua та 63% – за даними work.ua. Схожа 
ситуація і в промисловості, де ці показники становили 64%, 44% і 49% відповідно. Таке призупинення 
може бути пов’язано із загальною невизначеністю щодо тривалості карантину та можливими 
проблемами із доїздом на роботу через обмеження громадського транспорту. Попри те, порівняно 
менше призупинення найму може бути пов’язане із сезонністю робіт у сільському господарстві (збір 
врожаю не можна відкласти на «після карантину») та дороговизною зупинки виробництва у деяких 
секторах промисловості. 

В останні тижні компанії в усіх секторах активізують пошук нових співробітників. 

Дані вказують на суттєве та швидке відновлення зайнятості в усіх проаналізованих секторах. 
Найповільніше повертаються до найму компанії у сфері фінансів та банків: за останніми даними, 
кількість вакансій у цій сфері становила 55% від докарантинного періоду за даними ДСЗУ, 63% – за 
даними rabota.ua та 60% – за даними work.ua. Це вказує на те, що призупинення найму могло бути 
великою мірою пов’язане із економічною невизначеністю, а не лише із карантинними обмеженнями. 

Відновлення ж у секторах, які постраждали найбільше, було швидким: за останніми даними, кількість 
вакансій у готельно-ресторанному бізнесі становила 64–84% від докарантинного рівня, а у роздрібній 
торгівлі –  80–101%. Це вказує на те, що введення обмежень на роботу цих галузей було 
найважливішою причиною зменшення зайнятості: після зняття обмежень кількість вакансій вже 
повернулась або стрімко повертається до норми.  

У промисловості кількість вакансій, за останніми даними, склала 76–106% від докарантинного рівня, 
а у сільському господарстві – 65–90%. Хоча на роботу цих галузей не було обмежень, зупинка 
громадського транспорту ускладнила дорогу на роботу для їх працівників. У сільському господарстві 
обмеження та їх пом’якшення торкнулися роботи продуктових ринків. Відновлення роботи 
транспорту та ринків сприяло стрімкому відновленню кількості вакансій. 

Попри те статистика щодо кількості вакансій вказує лише на припинення нових наймів, та нічого не 
говорить про кількість звільнень. Ймовірно, вони відбувались повільніше, ніж замороження вакансій, 
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адже набагато простіше призупинити пошук нових працівників, ніж звільнити тих, які уже працюють, 
тим більше, що невідомо, чи скоро потрібно буде шукати нових.  

2. СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ ШУКАЛИ РОБОТУ? 

Кількість звільнень зросла, а активність шукачів роботи впала. 

Частково на те, скільки працівників звільнили, може вказувати статистика опублікованих резюме та 
реєстрації безробітних у Державній службі зайнятості. Але проблема із даними першого джерела у 
тому, що люди під час кризи не шукають нову роботу, маючи стару, або зневірюються у пошуку, якщо 
їх було звільнено. Тож кількість резюме на сайтах пошуку роботи не зросла, а впала до 60-70% 
докризового рівня. Проблема із даними другого джерела – не усі звільнені йдуть до державної служби, 
особливо під час карантину. Але усі джерела показують, що із введенням адаптивного карантину та 
відновленням економіки люди почали шукати роботу активніше, ніж у докризовий час – кількість 
шукачів роботи зросла на 15-35% порівняно із докризовим періодом. 

Графік 3. Порівняння різних джерел даних щодо активності шукачів роботи 

 

Примітка: Дані: ДСЗУ, rabota.ua, work.ua. Розрахунки ЦЕС.  На rabota.ua та work.ua брались дані про кількість нових резюме,                  
а в ДСЗУ – дані про кількість зареєстрованих безробітних. Початок карантину визначений як остання дата перед початком 
карантину, на яку є дані: 1 березня – для даних ДСЗУ, 9 березня – для даних rabota.ua, 3 березня – для даних work.ua. Дата 
останніх даних: 23 червня для work.ua, 15 червня для rabota.ua, 1 червня для ДСЗУ. Дата піку карантину  та сама, що і для 
вакансій (окрім work.ua, оскільки за ту ж дату дані недоступні, тому був взятий наступний тиждень) – 28 квітня для work.ua, 31 
березня для rabota.ua, 1 травня для ДСЗУ. 

Між даними сайтів та ДСЗУ є суттєва різниця. Людина може розмістити своє резюме на сайті пошуку 
роботи, не будучи безробітною, а щоб знайти кращу роботу. Під час кризи, бачучи призупинення 
найму та прагнучи стабільності, такі люди можуть призупинити пошук нової роботи та не публікувати 
резюме. Натомість у службу зайнятості можуть звертатися лише безробітні, додатковим стимулом для 
них є виплати з безробіття.  

Дані ДСЗУ вказують на незначне зростання кількості звернень за безробіттям на піку кризи – до 106% 
від докарантинного періоду. Таким чином, дані сайтів пошуку роботи на піку кризи відображають 
радше те, що працівники тримаються за своє робоче місце, а звільнені не вірять у можливість знайти 
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нову роботу під час карантину, тимчасом як дані ДСЗУ – динаміку звільнень у сегментах працівників, 
для яких виплата з безробіття матеріально суттєва. 

Цікаво також те, що з часом кількість резюме зростала і станом на червень перевищила кількість 
резюме до кризи. Це може означати як те, що кількість звільнень збільшилась, так і те, що люди, яких 
звільнили раніше, почали шукати роботу лише зараз, відчувши, що економічна ситуація 
стабілізувалася. Суттєво зросла і кількість звернень у Державну службу зайнятості – що також може 
означати збільшення кількості звільнень. 

Для оцінки трендів в офіційній зайнятості можна також використати інформацію щодо податкових 
надходжень з ЄСВ та ПДФО за кожного працівника. Падіння надходжень ЄСВ та ПДФО під час 
карантину, порівняно з початком карантину, було незначним, але якщо порівнювати з тим же 
періодом минулого року – надходження зросли. Але варто зауважити, що ці дані можуть відображати 
як зміну у зайнятості, так і зміни у заробітних платах: наприклад, у березні-квітні надходження з ЄСВ 
та ПДФО зросли проти того ж періоду попереднього року. Але тут треба взяти до уваги, що за цей же 
період зросла і середня заробітна плата. Також варто зауважити, що зміни у податкових надходженнях 
відображають лише зміни на офіційному ринку праці. Зміни у тіньовій зайнятості можуть бути 
більшими, ніж у офіційній (детальніше про це нижче). 

Під час карантину люди зневірились у можливості знайти роботу в усіх секторах, але зараз 
шукають нову роботу навіть активніше, ніж до карантину. 

Якщо на піку кризи люди призупинили пошук роботи, то зараз в усіх секторах шукають її активніше, 
ніж до кризи. 
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Графік 4. Зміна кількості вакансій за секторами 
 

  

Примітка: Дані: ДСЗУ, rabota.ua, work.ua. Розрахунки ЦЕС.  На rabota.ua та work.ua бралися дані про кількість нових резюме, а в 
ДСЗУ – дані про кількість зареєстрованих безробітних. Початок карантину визначений як остання дата перед початком 
карантину, на яку є дані: 1 березня – для даних ДСЗУ, 9 березня – для даних rabota.ua, 10 березня – для даних work.ua. Дата 
останніх даних: 23 червня для work.ua,15 червня для rabota.ua, 1 червня для ДСЗУ. Дата проміжних даних та сама, що і для 
вакансій. 

Дані ДСЗУ вказують на те, що найбільше постраждав готельно-ресторанний бізнес: за проміжними 
даними, кількість звернень у ДСЗУ збільшилась у 2,4 рази. Разом з тим, дані сайтів пошуку роботи 
демонструють велику зневіру шукачів роботи в цій сфері у пік карантину: кількість резюме становила 
47% та 40% від докарантинного періоду, за даними rabota.ua та work.ua відповідно. Останнім часом, 
ймовірно, компанії, що не змогли впоратися із кризою, звільнили частину працівників, яких 
утримували до цього, а шукачі роботи побачили можливості та активізували пошук. Тому, за останніми 
даними, кількість резюме зросла до 137% та 136% докарантинного періоду на work.ua та rabota.ua 
відповідно, а кількість звернень у ДСЗУ – 293% від докарантинного періоду.  

Схожа ситуація і в роздрібній торгівлі – кількість опублікованих резюме на піку знизилась до 40-50% 
від докарантинного рівня, вказуючи на зниження активності, а кількість звернень до ДСЗУ 
збільшилась до 174% від докарантинного рівня, вказуючи на можливе збільшення звільнень. За 
останніми даними, як кількість резюме, так і кількість звернень у ДСЗУ відновились та перевищили 
докарантинний рівень. 

У промисловості та сільському господарстві падіння активності під час карантину було меншим 
порівняно із роздрібною торгівлею та готельно-ресторанним бізнесом. У промисловості на піку 
карантину кількість звернень у ДСЗУ становила 130% від докарантинного періоду, а за даними сайтів 
пошуку роботи активність шукачів роботи становила 66-70% від докарантинного періоду. За останніми 
даними, в промисловості  активність шукачів роботи досягла або перевищила докарантинний рівень 
(від 99% за даними work.ua до 150% за даними ДСЗУ), але в сільському господарстві активність досі 
залишається нижчою за докарантинний період.  
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У банківському та фінансовому секторі зниження активності шукачів роботи на піку було відносно 
невеликим – до 59% за даними work.ua та до 84% за даними rabota.ua. Це цікаво, адже скорочення 
вакансій у цьому секторі було одним із найбільших. Звернення у службу зайнятості також було 
відносно невисоким і на піку карантину становило 130% від докризового періоду. Останні наявні дані 
вказують, що активність шукачів роботи відновилась до докарантинного рівня та становила від 105% 
за даними work.ua до 144% за даними rabota.ua. 

Прикметно, що за даними  ДСЗУ проміжні показники показують менше звільнень, ніж кінцеві. Чому 
так могло статися? Тут може бути декілька пояснень. По-перше, як зазначалось раніше, дані ДСЗУ є 
менш регулярними, останні наявні дані за 1 червня відображають кількість звернень у травні, коли ще 
активно діяв карантин. По-друге, під час карантину могло бути важче оформлювати виплати із 
безробіття – незважаючи на те, що процедуру було спрощено, люди про це могли не знати або ж не 
мати доступу до інтернету, щоб подати заяву. По-третє, збільшення звернень до ДСЗУ може 
пояснюватись зростанням оптимізму щодо можливості знайти роботу – люди, що для них саме 
можливість роботи, а не виплати з безробіття, є основним стимулом звернення до служби зайнятості, 
могли перечекати карантин і почати активно звертатись за допомогою, коли можливостей знайти 
роботу стало більше. 

3. СКІЛЬКИ УКРАЇНЦІВ СТАЛИ БЕЗРОБІТНИМИ? 

Скільки українців насправді втратили роботу – невідомо. 

Дані репрезентативних соціологічних опитувань і опитувань роботодавців також вказують на велику 
кількість звільнень. Наприклад, опитування роботодавців, проведене сайтом пошуку роботи 
Robota.ua, вказує на те, що найбільше звільнень планують роботодавці у сфері виробництва та торгівлі 
товарами повсякденного попиту – 30% роботодавців планувало звільнити хоча б частину працівників. 
Репрезентативне соціологічне опитування, проведене компанією Info Sapiens, показує зниження рівня 
зайнятості: у квітні лише 43% українців працювали або були підприємцями, порівняно з 52% у березні. 
Таким чином, рівень зайнятості впав на 9 відсоткових пунктів, і якщо екстраполювати дані цього 
опитування на кількість дорослого населення України, це означає, що 2,8 млн українців залишились 
без роботи (16% робочої сили).  

Разом з тим, ця оцінка може бути завищена, адже існують проблеми з оцінкою кількості безробітних 
за даними соціологічних опитувань. По-перше, люди можуть неправильно зрозуміти питання 
соціологів і відповідати, що не працюють, навіть у тих випадках, коли вони не були звільнені, а 
тимчасово припинили працювати на час карантину (наприклад, їх відправили у неоплачувану 
відпустку, чи навіть вони продовжують отримувати зарплату). По-друге, навіть якщо люди 
продовжують працювати, зважаючи на невизначеність та очікування звільнення, частина 
респондентів можуть «наперед» сказати, що вони безробітні, сподіваючись на пропозицію роботи. 
Тому ми вважаємо наведену вище оцінку верхньою межею оцінки кількості звільнень. 

Для оцінки нижньої межі кількості звільнень ми використовуємо інше джерело даних – статистику про 
кількість найманих працівників Держстату. Варто зауважити, що в цих даних відображено лише менше 
половини зайнятого населення (близько 7,5 млн із 16,1 млн). В цих даних не враховано самозайнятих, 
людей, що працюють неофіційно, а також держслужбовців. Таким чином, екстраполювати зменшення 
кількості найманих працівників на кількість зайнятого населення не зовсім коректно, адже, 
наприклад, люди, що працюють у тіні, та самозайняті мають більший ризик втратити роботу, а 
держслужбовці –  нижчий. Також, якщо люди перестають бути найнятими працівниками, це не 

https://sapiens.com.ua/ua/socpol-research-single-page?id=122&fbclid=IwAR2YRXyutjRyxFiYVIKYVBpozT3NYk0_xGUT3RfOmdqHmser0lwZRhmVgHo
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означає, що вони перестають працювати – вони можуть стати самозайнятими або ж працювати у тіні. 
Разом з тим, така вправа може бути цікавою, щоб подивитись нижню межу кількості тих, хто втратив 
роботу.  

За даними Держстату, цьогоріч у березні проти березня минулого року українців, що працюють за 
наймом, було на 92 тис. менше, у квітні – на 171 тис., а у травні – на 155 тис. Екстраполюючи ці цифри 
на усе зайняте населення8, виходить, що у найгірший період безробітними стали близько 368 тис. 
українців (близько 2% робочої сили). 

Як зазначалось вище, така велика різниця пояснюється різницею між даними. Вірогідно, насправді 
кількість людей, яка втратила роботу під час карантину, коливається десь посередині. Однак, без 
додаткових даних важко сказати, до якої оцінки ця кількість насправді ближче. 

4. ПРИХОВАНЕ БЕЗРОБІТТЯ 

Офіційна статистика не враховує приховане безробіття. 

Деякі роботодавці відправляють працівників у неоплачувану довгострокову відпустку на час 
карантину, інші переводять працівників з повної на часткову зайнятість. Це називають прихованим 
безробіттям, яке має розглядатися як один з викликів для державної актикризової політики, поряд із 
затримкою виплат заробітної плати. 

За даними Держстату, у І кварталі 2020 (тобто ще до запровадження карантину) 96 тис. працівників 
перебували у неоплачуваних відпустках, а 157 тис. були переведені на неповний робочий тиждень; 
новіших офіційних даних наразі немає. Під час карантину держава запровадила механізм виплат з 
часткового безробіття задля збереження робочих місць – компенсація роботодавцям виплат 
заробітної плати працівникам, які вимушено працюють менше, ніж до карантину. Станом на 9 липня, 
такі виплати уже отримали 312 тис. працівників (з них 143,5 тис. – ФОПи). Це – нижня межа оцінки 
кількості людей у стані прихованого безробіття. Адже не всі роботодавці звертаються за такими 
виплатами: або ж через те, що не підпадають під критерії, передбачені законом, або через те, що їх 
працівники не оформлені офіційно, чи просто через незнання про існування такого механізму чи 
небажання займатися бюрократичною тяганиною, щоб отримати такі виплати.  

Тому, насправді, людей, що перейшли від повної до часткової зайнятості, може бути набагато більше: 
дані соціологічних опитувань вказують, що таких працівників може бути до 3,1 млн, тож державна 
політика не має ігнорувати цю групу. Так, опитування Info Sapiens показує, що коли у березні лише 7% 
від працюючих українців працювали неповний робочий день, то у квітні цей показник становив вже 
20%.9 Враховуючи те, що, за даними Держстату, у 2019 році в Україні було близько 15,9 млн зайнятих 
українців працездатного віку, і зайнятість зменшилась (за опитуванням Info Sapiens, у березні  
працювали або були приватними підприємцями 52%, а в квітні – лише 43%), то кількість людей, що 
перейшли від повної до часткової зайнятості, становить близько 1,9 млн (11% від робочої сили). 

Іншою формою прихованого безробіття є відправлення працівників у безстрокову неоплачувану 
відпустку. Якщо роботодавець відчуває невизначеність щодо майбутнього (наприклад, щодо 
тривалості карантину чи глибини економічної кризи після нього), то для нього може бути вигідним 

                                                                            
8 Тобто, припускаючи, що падіння зайнятості серед працюючих українців, які не є найманими працівниками, було 
пропорційне падінню зайнятості серед найманих працівників. 
9 https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=122 

https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=122
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відправити працівників у довгострокову неоплачувану відпустку.  За даними опитування Advanter 
Group, станом на травень близько 20% співробітників були відправлені у неоплачувану відпустку. 
Схожі оцінки наводить і опитування Kantar Track, згідно з яким, станом на другу половину квітня, 15% 
українців 18-55 років, що проживають у великих містах, були відправлені у неоплачувану відпустку. 
Це становить близько 1,2 млн українців (лише у цій віковій групі і лише у великих містах, тому ця 
оцінка може бути заниженою). 

Таким чином, за оцінками соціологів, на піку коронакризи близько 3,1 млн українців перебували у 
стані прихованого безробіття. Це близько 17% від робочої сили, і, через вади опитувань, це лише 
верхня межа оцінки прихованого безробіття. Із розрахунків рівня безробіття видно, що дані 
соціологічних опитувань дають значно вищі значення, ніж дані державної статистики. Отже, можна 
припустити, що і дані офіційної статистики щодо «прихованої зайнятості» були б нижчими. 

5. ТІНЬОВА ЗАЙНЯТІСТЬ 

Тіньова зайнятість – загроза звільнення. 

Люди, що працюють у тіні, мають вищий ризик бути звільненими, адже їх трудові права незахищені й 
роботодавець має право звільнити їх у будь-який момент. За даними Міністерства економіки, у 2019 
році 3,5 млн українців (19% від робочої сили) працювали неформально. Усі ці люди перебувають у групі 
підвищеного ризику бути звільненими. За даними Нацбанку, неформальна, або тіньова, зайнятість 
була найбільш поширена у сільському господарстві та будівництві (близько 60% працювали 
неформально). Також високий рівень тіньової зайнятості у торгівлі (близько 30%). Це означає, що хоча 
сільське господарство та будівництво на позір не постраждали від кризи, рівень звільнень у цих сферах 
може бути відносно великим через те, що звільняти працівників легко. Тож працівники у сфері торгівлі 
постраждали двічі – по-перше, через введення обмежень на їх роботу, по-друге, через те, що їх легше 
звільнити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ua-news.liga.net/economics/news/yak-zminilisya-nastroi-biznesu-na-karantini-doslidjennya-advanter-group
https://tns-ua.com/news/oglyad-materialnogo-stanu-ukrayintsiv-infografika
https://me.gov.ua/Documents/Download?id=49f34798-16a4-4cd7-8208-79a06a9b6a7b
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q2.pdf?v=4
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Підсумовуючи вищенаведені дані, можна зробити декілька висновків:  

1. Потрібно оперативно вдосконалити збір статистичних даних, щоб мати змогу ефективно 
реагувати на кризу. 

Офіційна статистика та соціологічні опитування показують картини, що радикально відрізняються 
одна від одної. Визначити реальний рівень проблеми за відкритими даними дуже важко, утім, обидва 
джерела очікувано показують зростання безробіття. У Таблиці 1 наведено оцінки за цими джерелами. 
Ми вважаємо оцінки за даними офіційної статистики нижньою межею, а оцінки за даними 
соціологічних опитувань – верхньою межею безробіття. 

Таблиця 1. Оцінки кількості безробітних 

 Нижня межа (офіційна 
статистика) 

Верхня межа (дані соціологічних 
опитувань 

Були безробітними до карантину 1,6 млн (9%  робочої сили) 1,6 млн (9%  робочої сили) 

Втратили роботу через карантин 0,4 млн (2% робочої сили) 2,8 млн (16% робочої сили) 

Всього безробітних під час 
карантину 

2 млн (11% робочої сили) 4,4 млн (24%  робочої сили) 

Приховане безробіття  Немає даних 3,1 млн (17% робочої сили) 

Доступні дані щодо динаміки безробіття дуже низької якості: дані Держстату показують статистику 
лише найманих працівників, що не є репрезентативним для всього ринку праці; дані Державної 
служби зайнятості можуть не відображати повної картини, адже не усі звільнені звертаються за 
виплатами із безробіття; в даних соціологічних опитувань можуть бути неточності через невідповідне 
сприйняття питань. Тому для оцінки кількості безробітних ми оцінюємо верхню межу за даними 
соціологічних опитувань, а нижню – за даними Держстату та ДСЗУ. 

Якщо буде друга хвиля захворюваності й виникне необхідність повертати карантинні обмеження, 
важливо, щоб державна підтримка була таргетована на сектори, які постраждали найбільше, аби 
утримати компанії від масових звільнень. Для цього потрібні якісні дані, яких наразі немає і які зараз 
доцільно почати збирати, причому на щотижневій, а не щомісячній базі. 

2. Хоча ми не можемо зробити однозначного висновку щодо кількості людей, які втратили 
роботу, оцінки за даними соціологічних опитувань свідчать про високу ціну карантинних 
обмежень. 

При цьому, за даними офіційної статистики, карантин не вплинув суттєво на рівень зайнятості. Але 
навіть якщо справжня кількість звільнень була ближчою до нижньої межі, ці звільнення були 
сконцентровані серед певних галузей та серед людей, що працюють у тіні – здебільшого це менш 
забезпечені люди, у яких немає «подушки безпеки» на випадок звільнення.  

3. Потрібно чітко таргетувати механізми підтримки бізнесу у майбутньому.  
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Люди почали активніше шукати нову роботу після пом’якшення обмежень – кількість шукачів роботи 
зросла на 15-35% докризового рівня за різними даними та майже в усіх секторах, але кількість вакансій 
відновлюється повільніше і ще не досягла докризового рівня. Найбільш постраждали сектори, 
діяльність яких була заборонена або ж обмежена під час карантину, зокрема готельно-ресторанний 
бізнес, роздрібна торгівля. У разі другої хвилі коронакризи буде логічним продовжувати 
використовувати механізми, які б допомагали бізнесу не звільняти працівників та продовжувати 
виплачувати їм частину зарплати, але потрібно розуміти межу, за якою закінчується тимчасова 
антикризова підтримка та починається утримування (за рахунок платників податків) на плаву тих 
компаній, що вже не зможуть відновитися, та утримування людей, які могли би стати продуктивними 
в інших сферах. Тому тут важливим буде чітке таргетування. 

4. Потрібно удосконалити механізм виплат із часткового безробіття на випадок другої хвилі 
коронакризи.  
 
За офіційними даними, лише 312 тис. людей отримали допомогу за цим механізмом, із них близько 
половина – ФОПи. Насправді кількість людей, яким може бути потрібна така допомога, є більшою – за 
даними соцопитувань близько 3,1 млн перебувало у стані прихованого безробіття. І хоча ця оцінка є 
верхньою межею, правильний механізм допомоги з часткового безробіття може допомогти не лише 
тим, хто перебуває у стані прихованого безробіття, а й зменшити кількість звільнень. 
 
5. Соціальна підтримка буде потрібна людям, які не зможуть шукати роботу, якщо карантин 
буде посилено.  
 
У разі другої хвилі захворюваності та кризи, окрім виплат із безробіття, буде потрібен додатковий 
інструмент допомоги людям, які стали економічно неактивними через карантин у ДНЗ (дитячих 
навчальних закладах), догляд за хворим або інші подібні причини. Дані сайтів пошуку роботи свідчать 
про масштабність цієї проблеми. Таким чином, люди не звертаються до служби зайнятості та не 
отримують допомогу навіть якщо потребують її. У разі виникнення другої хвилі захворюваності, 
таким людям потрібна буде додаткова соціальна допомога.  
 
6. Приховане безробіття та тіньова зайнятість – можуть стати бомбою уповільненої дії.  
 
Під час піку коронакризи рівень прихованого безробіття (коли людину відправляють у неоплачувану 
відпустку за свій рахунок або у «простій», продовжуючи виплачувати частину заробітної плати) був 
високим. Ці люди перебувають у «підвішеному» стані, вони можуть як повернутися до повноцінної 
роботи, так і бути звільнені, залежно від економічної ситуації. Тому, при аналізі даних як поточної 
кризи, так і можливих наступних хвиль, варто включати цю групу до аналізу, щоб не занижувати 
масштаби проблем.  

Тіньова зайнятість робить людей більш вразливими до звільнень. Люди, які працюють неофіційно, не 
захищені від звільнень, тому під час кризи можуть бути звільнені першими. Велика поширеність 
тіньової зайнятості у секторах, які найбільше постраждали від коронакризи, означає, що люди, які там 
працюють, є найбільш вразливими. Таким чином, у довгостроковій перспективі зменшення тіньової 
зайнятості, а також комунікація ризиків тіньової зайнятості для працівників має бути пріоритетом. 
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