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Державна антикризова політика в умовах пандемії COVID-19 має бути 

сприйнятою суспільством, узгодженою з  основними суб’єктами управління та  

господарювання та забезпечувати консолідацію дій при її формуванні та 

реалізації. 

Забезпечення ефективної діяльності суб'єктів державної політики щодо  

мінімізації соціально-економічних ризиків та небезпек у сфері праці та зайнятості 

в Україні в умовах пандемії COVID-19 вимагає додержання певних вимог. Це - 

наявність комплексного системного бачення всієї сукупності проблем, загроз та 

пріоритетів, напрямів діяльності щодо політики мінімізації соціально-

економічних ризиків та небезпек у сфері праці та зайнятості. При цьому доцільно 

для формування цілісного бачення ситуації із COVID-19 не обмежуватись 

виключно сферою праці та зайнятості, а формувати бачення всієї системи в більш 

широкому, стратегічному контексті щодо питань забезпечення національної 

безпеки України. Це дозволить суб'єктам взаємодії  більш чітко розуміти свою 

роль в реалізації державної протипандемійної політики, зону власної 



відповідальності, вибудовувати ефективні моделі узгодженої взаємодії з іншими 

суб'єктами, враховувати вплив своєї діяльності на суміжні сфери. 

Одночасно необхідним є розуміння кожним з суб'єктів своєї ролі (сфер 

відповідальності, ключових напрямів діяльності, заходів, тих чи інших питань 

взаємодії с іншими суб'єктами) у цілісному комплексі концептуальних, 

стратегічних та програмних напрямів формування (становлення) державної 

політики мінімізації соціально-економічних ризиків та небезпек у сфері праці та 

зайнятості в Україні в умовах пандемії COVID-19. У відповідності із зазначеним 

вище, доцільно реалізувати такий алгоритм: 

1) здійснити оцінку можливостей захисту національних інтересів України, 

забезпечення соціальної та економічної безпеки  при формуванні та реалізації 

державної політики, спрямованої на подолання пандемії COVID-19; 

2) визначити стратегічні напрями та антикризові  заходи щодо мінімізації, 

попередження та подолання  соціально-економічних ризиків та небезпек у сфері 

праці та зайнятості України в умовах пандемії COVID-19 й сформувати 

структуровану систему політики реагування. Така система має містити цілісний 

комплекс ключових засад формування державної протипандемійної політики, які 

спрямовані на системне  подолання негативних наслідків впливу пандемії COVID-

19 у сфері праці та зайнятості України. Важливо дотримуватися принципу 

універсальності при формуванні стратегічних напрямів для розширених 

можливостей їх застосування не тільки в регуляторній політиці щодо соціальної, 

трудової сфер, а й у стратегіях  національної та економічної безпеки; цифрового 

та економічного розвитку, інтеграції та адаптації  внутрішньо переміщених осіб 

(ВПО) у територіальні громади; а також у стратегіях і програмах охорони 

здоров’я в цілому, у період коронакризи; 

3) розробити адресні рекомендації  органам виконавчої та законодавчої влади, 

сторонам соціального діалогу сфери праці  як  ключовим суб’єктам формування 

та реалізації державної політики щодо мінімізації соціально-економічних ризиків 

та небезпек у сфері праці та зайнятості в Україні в умовах пандемії COVID-19. 

Такий алгоритм дозволить  суб'єктам державного управління більш змістовно 

визначити пріоритетні напрями діяльності та необхідні практичні заходи при 



одночасному розумінні всієї сукупності концептуальних, стратегічних та 

програмних напрямів, реалізації яких потребує формування (становлення) 

державної політики мінімізації соціально-економічних ризиків та небезпек у сфері 

праці та зайнятості в Україні в умовах пандемії COVID-19. 

Коронакриза простимулювала запит на залучення й використання цифрових 

технологій в сфері праці, в освіті, медицині, в побуті і повсякденному житті. Тому 

у стратегічних напрямах державної антикризової політики це має бути враховано. 

Обґрунтованим стає напрям «Використання  переваг  цифрового розвитку  для 

пом’якшення ризиків та небезпек у трудовій сфері в умовах пандемії COVID-

19». Його реалізація передбачає такі заходи: 

 забезпечення адресного розвитку цифрових технологій для розширення 

можливостей зайнятості населення та запобігання негативним явищам у 

соціально-трудовій сфері в умовах пандемії COVID-19; 

 гарантування соціальної безпеки, надання якісних медичних, освітніх та 

інших соціальних послуг із застосуванням цифрових технологій; 

 орієнтація на міжнародне, європейське та регіональне співробітництво щодо  

інтеграції України до європейських та глобальних цифрових систем та 

інфраструктур у тому числі для реалізації протипандемійної політики;  

 дотримання рекомендацій  міжнародних профільних організацій (ООН, 

Європейської комісії, ОЕСР; вимогам конвенцій МОП, нормам Східного 

партнерства тощо) з широким використанням відповідних інтернет-ресурсів, 

ресурсів міжнародних цифрових платформ глобального партнерства, Східного 

партнерства для забезпечення соціального захисту працюючих в умовах пандемії; 

  формування прогнозів та моніторинг зміни потреб на ринку праці під 

впливом цифровізації економіки  та суспільства  в умовах пандемії COVID-19; 

 забезпечення дотримання роботодавцем вимог щодо перекваліфікації 

персоналу при масових звільненнях у результаті цифровізації робочих місць під 

час пандемії COVID-19;  

 забезпечення дотримання соціальних і трудових прав працівників на 

онлайн-платформах, у тому числі соціальної захищеності дистанційного 

працівника при укладанні Цивільно-правового договору; 



 державна підтримка створення «смарт-сіті», упровадження міжнародних 

стандартів управління «смарт-сіті», розробка інноваційних екосистем, 

інноваційної політики територіальних громад в умовах подолання наслідків 

пандемії COVID-19; 

 запобігання міграції ІТ-фахівців за кордон шляхом посилення мотивації 

працювати в країні (високий рівень оплати й безпека  умов праці, гарантованість 

зайнятості тощо); 

 поширення укладання меморандумів про співпрацю між представниками 

громадськості та органами державної влади, проведення грантових конкурсів у 

межах державних програм, спрямованих на подолання негативних наслідків 

цифрових трансформацій, у тому числі інтернет-залежності в умовах поширення 

дистанційної зайнятості при пандемії COVID-19; 

 розробка методології оцінки та прогнозів впливу цифровізації економіки на 

сферу праці, а також прогнозів перспективних балансів робочої сили для базових 

галузей економіки з урахуванням цифрових трансформацій в умовах пандемії 

COVID-19. 

Ефективність державної антикризової політики в умовах впливу пандемії 

COVID-19 вимагає залучення усіх ключових суб’єктів господарювання до її 

формування та реалізації, активізації діяльності державних органів і структур  

законодавчої та виконавчої влади. Органами і структурами державної влади, що 

відповідають та ініціюють розвиток цифрових трансформацій в Україні є:  

1. Міністерство цифрової трансформації України; 

2. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України; 

3. Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. 

В контексті ключових напрямів та пріоритетів діяльності щодо мінімізації 

соціально-економічних ризиків та небезпек у сфері праці та зайнятості в Україні в 

умовах пандемії COVID-19 Міністерству цифрової трансформації України та 

Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації доцільно в 

першу чергу зосередитись на реалізації таких заходів: 

1. Визнати, що одним із найбільш пріоритетних напрямів захисту від 

поширення коронавірусної хвороби при одночасному збереженні робочих місць є 

максимальне поширення дистанційних та безконтактних форм роботи. Внести зміни 



та доповнення  до діючої Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 роки (із подальшою її пролонгацією) та плану заходів щодо її 

реалізації; залучення наявного потенціалу інформаційно-комунікативних та 

цифрових технологій задля створення дистанційних робочих місць.  

2. Прискорити процеси розбудови ефективної цифрової сервісної держави, у 

тому числі з метою подолання і мінімізації ризиків і загроз впливу пандемії COVID-

19 в Україні та подальшого постпандемійного відновлення, зокрема - забезпечити 

постійне удосконалення систем дистанційного надання адміністративних послуг, в 

тому числі розширення спектру діяльності Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг та порталу державних он-лайн послуг населенню «Дія». 

3. Розробити та реалізувати заходи, спрямовані на широке використання 

ресурсів та інструментів цифровізації для реалізації ефективної антикризової 

регуляторної політики України для протидії загрозам впливу пандемії COVID-19 та 

подальшого постпандемійного відновлення. 

4. Сприяти забезпеченню можливостей для системного державного 

стимулювання цифровізації секторів економіки та бізнесу, та внутрішнього ринку 

споживання ІТ та цифрових продуктів/послуг, впровадження інновацій та створення 

робочих місць “Індустрії 4.0” в тих секторах економіки, які здатні на цифровий 

стрибок в період постпандемійного відновлення, впровадження сучасних цифрових 

послуг на ринку праці. 

5. Розвивати інформаційно-комунікативні платформи для реалізації 

соціального діалогу в сфері праці та зайнятості (на зразок онлайн-порталу «Дія», або 

онлайн-платформи для взаємодії органів влади та інститутів громадянського 

суспільства «ВзаємоДія» щодо сфери праці та зайнятості з нормативно-правовим, 

процедурним та іншим змістовним наповненням;  

6. Сприяти забезпеченню технічних можливостей для комунікацій та взаємодії 

суб’єктів суспільних та соціально-трудових відносин, суб’єктів ринку праці та 

зайнятості щодо широкого використання ресурсів та інструментів цифровізації, ІКТ, 

комунікативних он-лайн платформ, соціальних мереж, національних порталів 

7. Всебічно сприяти впровадженню смарт-технологій, технологій оптимізації 

виробничих процесів в напрямі мінімізації безпосередніх контактів між 

працівниками та розширення можливостей дистанційної та ізольованої роботи – в 

рамках конкретних спільних проектів із профільними міністерствами, крупним 

бізнесом та іншими зацікавленими структурами. 

8. Розробити та впровадити активну політику щодо інформаційно-

просвітницької підтримки заходів, спрямованих на захист працівників на робочому 

місці (спільно з профільними міністерствами, Державним центром зайнятості, 

Державною службою України з питань праці, крупним бізнесом, крупними медіа-

структурами та ін.). 



9. За підтримки Кабінету Міністрів України та міжнародних партнерів – 

забезпечити створення сприятливих умов для реалізації програм «Україна - 

цифровий коридор» та «Україна – Data Elysium» та інтеграції із європейськими 

системами життєзабезпечення (наприклад, e-Health). 

10. Створення державної онлайн-платформи нормативно-правових документів 

щодо забезпечення захисту соціальних і трудових прав працівників-мігрантів з 

визначенням та виокремленням інформації, необхідної для чіткої зорієнтованості – 

що саме робити мігранту з України в умовах жорстких карантинних обмежень, у т.ч. 

при  обмеженнях транспортного пересування між країнами. 


