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 Кизим М. О., Бєлікова н. В., Леванда О. М., Дороніна М. С.
Вплив пандемії COVID-19 на регіональні ринки праці України

У березні 2019 р. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила, що спалах COVID-19 у світі має характер пандемії. Імовірним осеред-
ком зародження вірусу стало м. Ухань (Китай), звідки він швидко розповсюдився по усіх країнах світу. За даними експертів, з початку пандемії 
в Україні до ІІ кварталу 2022 р. зафіксовано 5,04 млн випадків зараження. А частка людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-
19, складає 36,4 %, що робить Україну найменш вакцинованою країною у Європі. Високий рівень захворюваності призвів до необхідності засто-
сування карантинних заходів, які негативно вплинули на соціально-економічний розвиток регіонів України в цілому та регіональних ринків праці. 
Метою дослідження є оцінка впливу пандемії коронавірусу на регіональні ринки праці України. Для досягнення поставленої мети були вирішені 
такі завдання: аналіз динаміки розвитку COVID-19 у розрізі регіонів України з урахуванням загострення гуманітарної кризи; ідентифікація си-
туації на регіональних ринках праці за показниками економічної активності; аналіз державного регулювання щодо дотримання державних со-
ціальних гарантій у трудових відносинах. Визначено, що найбільш негативна епідемічна ситуація щодо COVID-19 склалася у регіонах, до складу 
яких входять основні великі міста країни з чисельністю населення від 1 029 049 до 2 611 327 осіб. Це свідчить про особливо негативний вплив 
пандемії на ринки праці регіонів, що мають високу економічну активність і потужний економічний потенціал. Встановлено, що пандемія при-
звела до скорочення рівня зайнятості в усіх регіонах на фоні підвищення рівня неформально зайнятого економічно активного населення. Зрос-
тання безробіття та заборгованості за заробітної платою також є ознаками негативного впливу пандемії COVID-19 на ринки праці регіонів 
України. Проведений аналіз довів, що ключовими проблемами, які потребують управлінських рішень, є інклюзивне відновлення економіки після 
COVID та додержання державних соціальних гарантій на ринку праці практично по усіх регіонах країни, враховуючи вплив воєнного конфлікту 
та необхідність економічного відновлення після його завершення.
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Вступ. 11 березня 2019 р. Всесвітня організація охо-
рони здоров’я (ВООЗ) охарактеризувала спалах COVID-19 
у світі як пандемію. Цей вірус (SARS-CoV-2, або 2019-nCoV) 
уперше був ідентифікований під час розслідування спалаху 
в м. Ухань, Китай, у грудні 2019 р. Встановлено, що новий 
коронавірус передається від людини до людини, а запобіж-
ними заходами є вакцинація, дотримання соціальної дис-
танції, масковий режим та гігієна [1]. 

За даними експертів [2], з початку пандемії в Україні 
до ІІ кварталу 2022 р. зафіксовано 5,04 млн випадків зара-
ження. А частка людей, які отримали хоча б одну дозу вак-
цини проти COVID-19, складає 36,4 %, що робить Україну 
найменш вакцинованою країною в Європі [2; 3]. Високий 

рівень захворюваності призвів до необхідності застосу-
вання карантинних заходів, які негативно вплинули на 
соціально-економічний розвиток регіонів України в цілому 
та регіональних ринків праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огля-
ду на актуальність розвитку ринку праці, який відбува-
ється умовах епідеміологічної ситуації щодо COVID-19, 
а з 24 лютого – війни, доцільним є приділення уваги цьому 
питанню. Так, серед вітчизняної наукової спільноти, су-
часні тенденції розвитку ринку праці в частині скорочення 
економічно активного населення в європейському регіоні 
розглядала А. Кумачова [4], в аспекті правового регулю-
вання – І. Кудрявцев [5], під час війни – Г. Вишлінський 
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Kyzym M. O., Bielikova N. V., Levanda O. M., Doronina M. S. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Regional Labor Markets in Ukraine

In March 2019, the World Health Organization (WHO) announced the global outbreak of COVID-19 to be a pandemic. The probable source of the virus was Wu-
han (China), from where it quickly spread all over the world. Experts say that from the start of the pandemic in Ukraine and to the second quarter of 2022, 5.04 
million cases of infection were recorded. The fraction of people who have received at least one dose of the COVID-19 vaccine is 36.4%, making Ukraine the least 
vaccinated country in Europe. High morbidity rate made it necessary to introduce quarantine measures that have negatively affected the socio-economic develop-
ment of Ukraine as a whole, and regional labor markets, in particular. The article is aimed at assessing the impact of the coronavirus pandemic on regional labor 
markets in Ukraine. To achieve this aim, the following tasks were solved: a) to analyze the COVID-19 dynamics as for Ukraine’s regions, taking into account the 
aggravation of the humanitarian crisis; b) to identify the situation in regional labor markets by economic activity indicators; c) to analyze state regulation as for its 
compliance with the state social guarantees in labor relations. It has been determined that the most negative situation with the COVID-19 epidemic is present in 
the regions with the largest cities of the country (which are home to a population of 1,029,049 to 2,611,327 people). It proves that a particularly negative impact 
of the pandemic was made on the regional labor markets with high economic activity and strong economic potential. It is established that the pandemic has led 
to employment reduction in all the regions, which went hand in hand with the increase in informal employment of economically active population. Rising unem-
ployment and wage arrears are also signs of the negative impact of the COVID-19 pandemic on Ukraine’s regional labor markets. It can be concluded that the key 
problems requiring managerial decisions are those connected with inclusive economic recovery after COVID-19 and the fulfillment of state social guarantees in the 
labor market in almost every region in Ukraine, given the impact of the ongoing military conflict and the need for economic recovery after it.
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і ін. [6]. А серед зарубіжних – D. Malpass [7] та H. Ritchie 
et al. [3] – у межах узгодження міжнародних дій та набору 
заходів національної політики. Проте проблематику дина-
міки розвитку пандемії COVID-19 на регіональних ринках 
праці, у тому числі в умовах загострення гуманітарної кри-
зи, розглянуто не було, що й зумовлює актуальність цієї 
статті. 

Метою статті є дослідження впливу пандемії коро-
навірусу на регіональні ринки праці України.

Для досягнення поставленої мети були вирішені такі 
завдання: аналіз динаміки розвитку COVID-19 у розрізі 
регіонів України з урахуванням загострення гуманітарної 
кризи; ідентифікація ситуації на регіональних ринках праці 
за показниками економічної активності; аналіз державного 
регулювання щодо дотримання державних соціальних га-
рантій у трудових відносинах. 

Виклад основного матеріалу й отриманих науко-
вих результатів. Огляд ситуації щодо розвитку COVID-19  
представляє ключові тенденції розвитку захворюванос-
ті за регіонами Україні впродовж 2020–2022 рр. у розрі-
зі цільових показників щодо випадків захворюваності на 
COVID-19. 

При цьому огляд представляє зведені дані щодо під-
тверджених, одужаних і летальних випадків COVID-19 
з початку епідемії по цей час (ІІ квартал 2022 р.), рис. 1. 

Аналіз рис. 1 свідчить, що в аналізованому пе-
ріоді в середньому по Україні було зафіксовано 199714 
підтверджених випадків на COVID-19, з них одужа-
ло 191699 осіб, або 95,9 %, а летальність за весь період 
склала 4330, або 2,2 %. У розрізі регіонів України найви-
щі показники захворюваності, одужання та летальності 
спостерігались у м. Києві, Одеському та Дніпропетров-
ському регіонах. 

Слід зазначити також високу летальність у Харків-
ському регіоні, яка склала 7025 випадків, або 2,2 %. Отже, 
негативна епідемічна ситуація щодо COVID-19 склалася 
у регіонах, до складу яких входять основні великі міста кра-
їни  чисельністю населення від 1 029 049 до 2 611 327 осіб. 

Інцидентність захворювання на COVID-19 серед на-
селення України залежно від вікової групи та статі подано 
в табл. 1.

Як показано у табл. 1, за весь період епідемії у се-
редньому в Україні найбільша кількість підтверджених ви-
падків на COVID-19 зафіксована у віковій групі 50–69 рр. 
(38 %), а найнижчі - у наймолодшої вікової категорії 0–17 
(7 %). 

Варто зазначити, що співвідношення підтверджених 
випадків на COVID-19 за статтю складає 58:42, де най-
більша частка припадає на жіночу стать. У регіональному 
розрізі найбільша захворюваність спостерігається у Кіро-
воградському (44 %) і Луганському (43 %) регіонах у віковій 
групі 50–59 рр. та у Херсонському (12 %) і Миколаївському 
(10 %) – у віковій групі 0-17 відповідно. 

Незважаючи на пандемію та зростаючу геополітичну 
напруженість у відносинах з Росією, у 2021 р. ВВП України 
зріс на 3,2 %. 

Але повільний прогрес реформ і повільне розгортан-
ня кампаній вакцинації підірвали силу відновлення. Щоб 
сприяти відновленню у 2021 р., Європейський Союз (ЄС) 

запровадив мобілізувати до 7 млрд доларів США інвести-
цій в Україну протягом наступних семи років, насамперед 
у зелену енергетику, цифровізацію, інфраструктурні про-
єкти та підтримку малого та середнього бізнесу, з метою 
уникнення зростання рівня безробіття та зниження за-
йнятості, що пов’язане із заходами соціального дистанці-
ювання, які вплинули на більшу кількість секторів еконо-
міки і  потребують впровадження сучасних гнучких форм 
зайнятості [2; 5]. 

На 2022 р. прогнози падіння ВВП коливаються від 
-10 % до -35–40 % на тлі війни з Росією [6].

Щодо ситуації на ринку праці. За даними Державної 
служби статистики України, рівень зайнятості населення 
у віці 15–70 рр. по країні за період 2019–2022 рр. скоротив-
ся на 2 %, а саме з 58,2 % до 56,2 % (рис. 2).

Аналіз даних рис. 2 показує, що рівень зайнятості 
скоротився в усіх регіонах. Найвищий рівень зайнятості 
спостерігався у м. Києві (61,9 %), Харківському (59,9 %) 
та Дніпропетровському (58,0 %) регіонах, а найниж-
чий – у Донецькому (49,2 %) та Волинському (48,9 %) 
регіонах. 

Щодо зайнятості населення у неформальному секто-
рі економіки, ситуація склалася двояка. Близько третини 
регіонів України – Тернопільський, Рівненський, Одесь-
кий, Запорізький, Івано-Франківський, Миколаївський, 
Вінницький та Волинський – зазначили підвищення рівня 
неформально зайнятого населення у віці 15–70 рр. у 2021 р. 
порівняно з 2019 р., який склав від 0,8 % до 2,8 %, а остан-
ні дві третіх усіх регіонів країни – скорочення від 0,1 % до 
6,9 % відповідно (рис. 3). 

Щодо обсягів безробіття (за методологією МОП) 
в усіх регіонах країни за аналізований період відбулося 
його зростання – від 0,9 % до 2,0 %. Найбільший рівень без-
робіття спостерігався у Луганському (15,3 %) та Донецько-
му (14,8 %) регіонах, а найнижчий - у Харківському (6,2 %) 
та м. Києві (6,7 %).

Розмір середньої заробітної плати штатних праців-
ників за період 2019–2021 рр. у середньому по українських 
регіонах зріс на 34 % та у 2021 р. становив 14017 грн проти 
10504 грн у 2019 р. 

При цьому існують суттєві регіональні диспропорції 
в оплаті праці. 

Заробітну плату у розмірі, вищому за середній по 
країні, отримували лише працівники м. Києва (20558 грн), 
Донецького (14860 грн) та Київського (14286 грн) регіонів 
(рис. 5).

Також було виявлено, що протягом аналізованого 
періоду найсуттєвіша заборгованість із зарплати зросла  
у м. Києві (+351,6 млн грн), Донецькому (+255,2 млн грн) 
та Дніпропетровському (+206,2 млн грн) регіонах при ско-
роченні боргів тільки у Луганському (-410,4 млн грн), Ки-
ївському (-85,2 млн грн) та Запорізькому (-17,2 млн грн) 
регіонах із двадцяти чотирьох існуючих (рис. 6).

Аналіз спостережень на рис. 6 показує, що для гаран-
тії розширення застосування найманої праці та запоруки 
економічного зростання необхідно активізувати роботу 
стосовно збереження робочих місць, своєчасної оплати 
праці та додержання державних гарантій щодо соціального 
захисту працездатного населення. 



62 Проблеми економіки № 1 (51), 2022

Регіональна економіка

 

Ці
ль

ов
і п

ок
аз

ни
ки

 в
ип

ад
кі

в

55
00

00

478814
450827 9161

3644

2442

9831

5731

3601

2783

6139

3565

5126

1811

2405

6680

3601

6057

4334

2576

3304

2425

7025

2924

3815

3120

3349

2804

153441
149371

14930
139382

317355
307167

222618
210425

197500
193541

103283
116108

221113
227590

180618

228663

299677
307004

239128

47007
43772

149029
153727

331533
320045

192326
197420

172811
175445

181319

279506
307055

101843
110110

206235
210547

173820
178029

150013
153712

122217
127389

185237

146144
148788

69351
80675

184698

50
00

00

45
00

00

40
00

00

35
00

00

30
00

00

25
00

00

20
00

00

Пі
дт

ве
рд

же
но

Од
уж

ал
о

Ле
та

ль
ні

15
00

00

 1
00

00
0

 5
00

00  0

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Київ

Вінницька

Волинська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Закарпатська

Запорізька

Івано-Франківська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Ре
гіо

ни
 У

кр
аї

ни
 та

 м
. К

иї
в

ри
с. 

1.
 е

пі
де

мі
чн

а 
си

ту
ац

ія
 щ

од
о 

CO
VI

D-
19

 у
 р

ег
іо

на
х У

кр
аї

ни
 за

 п
ер

іо
д 

па
нд

ем
ії 

Дж
ер

ел
о: 

сф
ор

мо
ва

но
 ав

то
ра

ми
 за

 д
ан

им
и 

[1
]



63Проблеми економіки № 1 (51), 2022

Регіональна економіка

Висновки. Підсумовуючи результати наведеного 
аналізу, можна констатувати, що найбільші статистичні по-
казники захворюваності, одужання та летальності спосте-
рігались на територіях, де мешкає населення понад 1 млн, 
а саме у м. Києві та Харківському і Дніпропетровському 
регіонах. 

Окрім цього, найбільша захворюваність зафіксована 
у двох вікових групах: 30–49 рр. та 50–69 рр. за жіночою 
статтю. 

Стосовно додержання законодавства про працю, 
своєчасної виплати заробітної плати та її легалізації було 
виявлено, що:

найвищий рівень зайнятості від 58,0 % до 61,9 %  
спостерігався на територіях регіонів з більшою 
кількістю захворюваності на COVID-19 та чисель-
ністю населення;

найвищий рівень безробіття від 14,8 % до 15,3 %  
у регіонах бойових дій, насамперед Луганському 
та Донецькому;
найбільша поширеність неформальної за- 
йнятості на західних (Рівненський, Івано-
Франківський, Волинський), південних (Одесь-
кий, Миколаївський, Запорізький) та централь-
них (Тернопільський, Вінницький) регіональних 
ринках України;
найбільший борг із заробітної плати у Донецько- 
му та Харківському регіонах, а також у м. Києві. 

Отже, на сьогодні ключовими проблемами, які по-
требують управлінських рішень, є інклюзивне віднов-
лення економіки після COVID та додержання державних 
соціальних гарантій на ринку праці практично по усіх 
регіонах країни, враховуючи вплив воєнного конфлікту 

Таблиця 1

Підтверджені випадки на COVID-19 за віковою групою та статтю (за весь період)

Регіони України

За віковою групою За статтю

0-17 18-29 30-49 50-69 70+ жінки чоловіки

процент (%) процент (%)

м. київ 7 13 35 37 9 49 51

вінницька 8 15 35 34 8 59 41

волинська 7 11 34 39 10 61 39

дніпропетровська 5 10 38 36 10 55 45

донецька 6 8 34 39 13 68 32

житомирська 7 10 34 40 9 63 37

Закарпатська 6 10 32 41 11 60 40

Запорізька 8 15 35 34 7 52 48

івано-Франківська 3 12 34 41 9 58 42

київська 9 12 39 34 6 58 42

кіровоградська 3 9 34 44 11 58 42

луганська 7 6 37 43 8 54 46

львівська 6 12 36 38 9 57 43

миколаївська 10 9 31 39 10 59 41

одеська 9 11 33 38 9 58 42

Полтавська 7 10 33 36 14 57 43

рівненська 8 11 36 38 8 60 40

Сумська 9 11 34 35 11 56 44

тернопільська 8 13 34 36 9 59 41

Харківська 5 12 34 38 11 55 45

Херсонська 12 10 38 35 5 58 42

Хмельницька 7 10 32 41 9 58 42

Черкаська 7 9 33 40 11 60 40

Чернівецька 8 14 35 35 8 57 43

Чернігівська 8 8 33 40 11 59 41

Джерело: сформовано авторами за даними [1]
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