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ЗА ДЕВ’ЯТЬ МІСЯЦІВ ДІЇ ПРОГРАМИ ВИПЛАТ З ЧАСТКОВОГО БЕЗРОБІТТЯ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ЗВЕРНУЛИСЯ МЕНЬШЕ 2% ВІД УСІХ ЗАЙНЯТИХ В ЕКОНОМІЦІ 

Державна програма виплат з часткового безробіття не стримала хвилю звільнень. Через вузькі критерії 
та недостатню інформаційну кампанію не всі бізнеси змогли скористатися допомогою. До того ж, 
виплати на одного працівника були обмежені мінімальною заробітною платою. За дев’ять місяців дії 
програми нею скористалися меньше 2% від усіх зайнятих в економіці — 197 396 найманих працівників 
та 185 751 ФОП (виплати на себе). Про це свідчить дослідження Центру економічної стратегії, яке було 
проведено за підтримки Німецької економічної групи в Україні (GET).  

Програма з виплат по частковому безробіттю мала допомогти бізнесу краще збалансувати 
необхідність утримувати основну команду та одночасно убезпечити себе від банкрутства, як це 
відбувається в Німеччині та інших розвинутих країнах, які використовують такі програми.  

«Компанії, які наймають працівників згідно з трудовим законодавством, мають отримати можливість 
швидко скорочувати операційні витрати на персонал під час кризи. Механізм, за яким бізнес зміг би 
це робити, відповідає інтересам всіх стейкхолдерів, які задіяні в цьому процесі», — про це сказала в 
рамках презентації дослідження економістка ЦЕС Ганна Сахно.  

Для того, щоб трудове законодавство та державні програми допомоги захищали бізнеси, працівників 
та робочі місця від наслідків економічних криз, існуючі програми з часткового безробіття потрібно 
зробити доступнішими для МСП та збільшити розмір допомоги. 

Недостатню ефективність таких програм ми можемо побачити на графіку, кількість лише 
зареєстрованих безробітних у квітні перевищила прогнозовану оцінку на 120 тис., а у травні- липні – 
приблизно на 200 тис.  

 

https://ces.org.ua/adaptivity-of-the-labour-market-in-ukraine-during-the-covid-19-pandemic/
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Кожен п’ятий найманий працівник працював неповний робочий день в пік карантиних обмежень 
минулого року. Середня кількість відпрацьованих годин за місяць зменшилась із 145 годин у березні 
(середнє по всіх галузях економіки) до лише 122 годин у квітні та 119 годин у травні.  

 

Коронакриза продемонструвала, що Кодекс законів про працю потребує оновлення, адже згідно з ним 
людину не можна звільнити через несприятливі економічні умови, а виключно у випадку змін у 
організації виробництва та праці. Чинне трудове законодавство є недостатньо гнучким для бізнесу, 
тому під час кризи домінували неформальні механізми та домовленості між роботодавцем та 
працівником, які дозволили звільнювати швидше, ніж це передбачено законом.  

Недостатня гнучкість трудового законодавства обмежує легальні способи для адаптації бізнесу в 
кризу, а також може стати серйозною перешкодою для виходу великих міжнародних корпорацій на 
український ринок.  

 

 

https://ces.org.ua/labor-market-during-quarantine-ukraine/

