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Аналiтичнi аспекти впливу пандемii на розвиток бiзнесу в
YKpaiHi на засадах соцiальноi безпеки

Питання забезпечення соцiальноi безпеки TicHo пов'язано iз

Можливiстю достатнього фiнансового забезпеченнlI мешканцiв будь-

якоТ краiни

i

УкраТни також.

Чим вище piBeHb

стабiльного
екОНомiчного забезгrеченнrl кожноi людини, тим вище piBeHb соцiальноi
i еКономiчноI безпеки краiни. Впровадження карантинних обмежень
ВнаСлiДок пандемii KopoнaBipycнoT хвороби, якi триваJIи майже весь
2020 piK, Значно вплинули, i частiше за все негативно, на бiзнес в
рlзню( Kpaiнax cBiry i в YKpaTHi також. Наслiдки цього явища
НеГаТИВНО ПоЗнаЧИлися i на piBHi соцiальноi захищеностi населення в
ГаЛУЗi фiнансовоi забезпеченостi родин. Пандемiя HaKJIaJIa cyTTeBi
ОбМеЖення на бiзнес, на соцiально-культурне життя населення i
кардинаJIъно змiнила тренди глобальноi економiки. Не тiльки для
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працiвникiв карантин BHic корективи в звичайний темп життя, багато
пiдприсмств опинились нездатними витримати тиск карантинних
правил, деяк1 порушували правила, п1сJUI чого сплачув€tJIи величезн1
l-a
штрафи, lншl ж вцразу закривалися аOи не влазити в 0орги, навlтъ
пiдтримуюча полiтика уряду не допомогпа багатьом пiдприсмствам.
Проблема впливу караЕтинних обмеженъ на бiзнес постае в сучасних
реалiях гостро, оскiльки пiдприемства вже переживають не кращi
часи та перед кожним пiдприсмцем, тим паче малого та середнього
бiзнесу, а саме на цiй категорii пiдприсмств тримаетъся eKoHoMiKa
краТни, постае низка проблем: як не втратити клiентуру? Як зберегти
робочi мiсця? Ще взяти резерви, якщо запровадять новий суворий
карантин? Та перед кожним мешканцем краfни постае питання: як не
втратити роботу та дохiд?
За цей piK кожен }китель Украiни вiдчув на собi наслiдки
пандемiТ, впровадження карантину та нових правил в громадських
мiсцях. Однак, це не все, що KopoнaвipycHa хвороба принесла в cBiT.
Економiчний спад, кризи, закриття великоТ кiлькостi мапих та
середнiх пiдприсмств: з цим також стикнулися кожна з краТн, i
УкраТна не с виключенням. HaBecHi впровадженюI суворого
карантину призвело
звiльнення багатъох квалiфiкованих
працiвникiв, Ti, кому пощастило бiльше, почали працювати з дому.
Так, за даними ЩержавноТ статистичноi служби Украiни, з сiчня
по березенъ 2020 року частка неформально зайнятого населення серед
загалъноi кiлькостi становила 20,6Уо [1]. Такиiт вид працi с атиповим
та мае низький piBeHb захищеностi, оскiльки складання тимчасових
або ж постiйних трудових договорiв необов'язковим, варто
зi}значити, Iцо хитка схема цього типу зайнятостi в перiод карантину
стrшIа ще гiршою. Оскiльки нерегуrrярнi виплати заробiтноi плати,
неможливiсть соцiальноi допомоги призводять до зростання рiвня
вiдносноi бiдностi. Нажа-пь, визначити яка частка працюючого
населення пiд час карантину змiнила роботу саме в офiсi на
дистанцiйну неможливо, оскiльки !ержавна служба статистики
УкРаiни не роздiляс цi двi категорii, на даниiа час. Проте за даними
опитування соцiологiчноi групи <<РеЙтинг>> в березнi 2020 року
кlлькlстъ працюючих дистанцiйно становила близько 29yо, хоча цей
показник в KBiTHi зрiс до 40% (за даними опитування Gradus) [2].

до

с

за

iнформацiею,

яку надае Мiжнародна органiзацii

працi,

пандемiя може мати бiлъш масштабнi негативнi наслiдки, в порiвнянi
з свiтовою фiнансовою кризою 2008-2009 рр. Так, в той час кiлькiсть
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безробiтних в cBiTi була на piBHi 22 млн. осiб, KopoнaBipycHa хвороба

може пiдвиrцити показник безробiття до 25 млЕ. осiб,

зазначас
фiнансовий вiсник ВlооmЬеrg. <Ще вже не тiльки глобальна криза в

галузi охорони здоров'я, це також серйозна криза на ринку працi i
економiчна криза, який надае величезний вплив на людей>>
коментуе дану ситуацiю генеральний директор Мiжнародноi
органiзацii працi, Гай Райдер [3]. УкраiЪсъкий ринок працi теж зазнав
певних змiн та почав пiдлаштовуватися до сучасного обiгу справ
(табл.

3

.23).

Щинамiка

Показник

Всього

бiття в

1вня

У

Таблиця 3.23
iод 20 |9-2а20

аiЪi за п

I кв.
(2019 р.)

I кв.
(2020 р.)

Вiдхилення
даних l кв.
2020 р. вiд
даних I кв.
20I9p., О/о

II кв.
(2019 р.)

II кв.
(2020р.)

Вiдхилення
даних lI кв.
2020 р. вiд
даних II кв.
20|9 р.,О/о

42019,5

4l830,6

- 0,59

42010,I

4|762,I

|,l2|6,0

|7329,9

0,66

17308,7

16992,|

- 1,83

15570,9

15781,3

1,з5

|5187,2

15з62,0

- 2,66

1645,1

1548,6

- 5,65

|52],5

1630,1

6,72

q 6

8 ,9

- 0,7

8)8

9)6

0,8

з40,7

з49,4

2,47

287,|

5|7,,7

в0,32

- 0,59

населення,
тис. осiб

Економiчно
активне
населення,
тис. осiб
Зайняте
населення?

тис. осiб
Безробiтне
населеннrI,
тис. осiб
Рiвенъ
безробiття,
о/

,/о

Зареестрова

них
безробiтних
тис. осiб

/!эюерело: склаёено авmоролI за daHtlMu

|ll

Кiлькiсть заресстрованих безробiтних динамiчно змiнювалась
протягом дослiджуваного часу (табл. З.22). За I квартал 2020 р. у
ПОРiВНяннi з аналогiчним перiодом 2019 р. кiлькiсть зареестрованих
безробiтних в YKpaiHi зросла незначно, тiльки на 2,4J %. Проте, якщо

порiвнювати данi за

II квартал 2020 р.
25l

i

2019 Р., то кiлькiстъ

зареестрованих безробiтних зросла на 80,32 %. Таким чином,
карантиннi обмеженнi внаслiдок пандемii Covid - 19 мали значний
негативний вплив на ринок працi. Якщо ж розглядати змiну кiлькостi
безробiтних, Lцо звертались в службу зайнятостi у зв'язку з втратоЮ
мiсця роботи та не отримали допомоги у виглядi нового робочого
мiсця, у порiвнянi з 2019 р., по кожнiй областi окремо, то можна
побачити, що найбiльша кiлькiсть таких осiб знаходиться у областях
захiдноi УкраТни. Трiйка з найбiльш негативними результатами це:
MicTo Киiв (|В5,2О/о), Львiвсъка область (||3}%) та Закарпатська
с.3.1
область В4,Во/о
2оо%
180%
Lбо%
L40%

Lzo%
10о%
80%
бо%

ffi%

4о%
2о%
о%

Змiна кiлькостi безробiтних в порiвняннi з 2019 роком (%)
склаdено авmораJиu за dанu"мu |lf

Рис. З.|7
,Щэюерело:

-

Така динамiка спричинена не тiльки безпосередньо втратою
роботи великоТ кiлькостi працездатного населення, апе й тим, що

досить багато заробiтчан повернулась на територiю Украiни якраз в
перlод карантину, окрlм того вони довгии час не могли потlм виlхати
за межi нашоТ краiни i тому почали звертатися в центр зайнятостi з
цiллю знайти робоlу або ж отримати допомогу по безробiттю. В
перiод карантину було багато i таких громадян, rцо втративши
роботу, не намагались знайти нову, оскiльки не було поtIиту на iхнiй
вид робiт, до прикладу окскурсоводи, робiтники аграрного сектору, а
звертались у центр зайнятостi саме задля отримання виплат по
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безробiттю. Зробити це на той час було простiше, оскiльки процедура
роестрацiТ та нарахування доrrомоги спростилась:
подавати заявки cTElJIo можливим дистанцiйно. Кожен, хто
потребував цього мiг зарееструватися та оформити допомогу можна
було через онлайн-портал державних послуг <Дiп;
пiдвиrцення рiвня мiнiмальних витрат також збiльшило
кiлькiсть охочих iх отримувати. Так, з 650 грн. сума збiльшиласъ до
1000 грн. на перiод карантину та пiсля його закiнчення ще протягом
30 днiв;
нарахування виплат проводилося з першого дня подання заяви
(до перiоду iзоляцii допомога виплачувапася з 91 дня набуття статусу
безробiтного).
Щеякi i пiсля завершення карантину не починали активно шукати

роботу, оскiльки були невпевненi скiльки буд. тривати

це

пом'якшення обмех<ень, переймалися, lцо тiлъки вони влаштуються
вlдOудеться впровадженнrI суворого карантинного режиму, що
призведе знову до втрати роботи. Проте Ti, хто все ж таки нацiленi
були знайти нове мiсце працi, вiдчули на собi, що формат роботи та
органlзацlя трудових ресурсlв зазнала змlн, тому 1 тенденц11 на ринку
працi в перiод карантину та пiсля його закiнчення також змiнили свiй
напрямок.

На ринку кожен

пiдприемець намагасться максимально

оптимiзувати витрати. Найважливiшим питанням на даний час е - на
скiльки пiдприемству важливi або необхiднi Ti чи iншi люди або
функцii. Якшо ранiше деякi речi сприймалися як необхiдне, для
оптимальноi роботи, то зараз шукають способи для усунення всього
зайвого, з€uIишаючи тiльки найнеобхiднiше, ядро пiдприемства та
персонz}лу, а саме працiвникiв, якi зможуть tIринести найбiльше
прибуткiв. Вiдголоском цього напрямку розвитку € перегляд системи
нарахування заробiтноi гIлати та мотивацiТ працюючих, тобто
зменшення фiксованоi ставки та пiдвищення змiнноi частини оплати.
Змiна актуirльних вакансiй. Ще на початку карантину вiдбулися

icToTHi змiни в рейтингу прiоритетних мiсць, для роботи. .Що
прикладу, в першi тижнi iзоляцii cTpiMko пiднявся попит серед
пiдприсмцiв на квалiфiкованих спецiалiстiв у сферi IT. Нiчого
дивного тут i не мае, оскiльки перенz}лаштування роботи цiлого офiсу
з офлайн роботи в дистанцiйних режим потребуе вiдповiдноi
кiлькостi людей. Однак, вже до сере дини карантину чей попит став
набагато меншим.Нездорова конкуренцiя на ринку працi. Як вже
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зазначалося, кlлькlсть непрацюючого населення рlзко пlшла вгору,
що створило несприятливi умови, для пошуку HoBoi роботи. За
дослiдженнями на одну вакансiю в пiслякарантинний перiод
припадало в 2-З рази бiльша кiлькiсть вiдправлених резюме, якщо
порiвнювати з аналогiчним перiодом 2019 року.
Тож, з одного боку, ми отримали збiльшення кiлькостi
безробiтних, а з iншого - бiзнес, який нс мае змоги тримати в штатi
велику кiлькiсть працiвникiв. Загалом, ситуацiя на ринку працi досить
невтlшна 1 запишаеться такою до сих
. 3.18
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-

,Щинамiка змiни вакансiй та резюме в YKpaiHi за 2020 р

!эюерело: склаdено aяmopaxlLl за dанuлиu |5f

Зрозумiло, що розмirцувати резюме може також

i

категорiя
людеЙ, що вже е заЙнятими, проте вони також е активними
ШУКаЧаМи, а отже ix не влаштовують умови працевлаштування або ж
зароOlтна плата.

Кiлькiсть безробiтних в перiод карантину стала

ПlдвиIцуватися, це пов'язано з тим, що

i

cTpiMKo

caMi компанii_роботодавцi
саме: зменшення попиту на деякi види

вiдчули вплив iзоляцii, а
ToBapiB, погiршення платоспроможностi покупцiв, проблеми з
надходженням сировини та iнше. Так, воього через мiсяць
карантинних обмежень кiлькiсть пiдприсмцiв, що зупинила свою
РОбОТУ СТаноВила вже 277 тис. Логiчно, що найбiльше вiд закриття
кРаiни на карантин найбiльше постраждав саме малий бiзнес та
ЦiЛОi
,v.

мtкроOtзнес, оскlльки вони мають мiзерний або ж не маютъ зовсiм
резерв, який би залишив iх лiквiдними протягом всього карантину.
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OKpiM того, прослiдковуеться, що бiзнес в одних сферах дiяльностi
зазнав великих втрат, коли як в iнших навпаки, зd час iзоляцii
платоспроможнiсть пiдприемств зросла. Дл, того щоб проаналiзувати
та зрозумlти дану динамlку слlд скористатися 1нФормацlею наданою
Щержавною податковою службою та подивитися як змiнились
податковi надходження в тiй чи iншiй сферi бiзнесу. Щинамiка обсягiв
сплати гIодаткових платежiв кiнотеатрами в перiод березня - червня
2а|9-2020 рр.представлена на рис. 3.19
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-

Обсяги сплати податкових rrлатежiв кiнотеатрами в перiод
березня - червн я 2019-2020 рр., (млн. грн.)

fiжерело: склаdено

авmора,ц,lu

за dанutпu |6]

З дiаграми видно, що

надходження у бюджет вiд цъого виду
бiзнесу знизилися на 84,2Т О/ов порiвняннi з 2019 р.. В березнi 2020 р.
податковi платежi перевиIцили piBeHb 2019 р. на З0,5'7 ОА, проте у
KBiTHi 2020 p.ix piBeHb знизився на '71,7 О/о та досяг свого MiHiMyMy в
червнi 2020 р. (1,8 млн. грн.). Це i не дивно, оскiльки кiнотеатри це
тоЙ бiзнес, де дохiд повнiстю з€LJIежить вiд кiлькостi вiдвiдувачiв:
закриття гIризведе до загибелi. kpiM того, саме кiнотеатри були
ЗакРитi наЙдовше пiд час карантину, iх дозволили вiдкрити тiльки 2
липня, Iцо також впJIинуло на загалънi доходи.
!ИНамiка обсягiв сплати податкових платежiв туристичними
агентствами та операторами в перiод березня - червнrI 20|9-2020 рр.
також була негативною (рис. 3.20).
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Рис. 3.20 - Обсяги сгIлати податкових платежiв туристичними
агентствами та операторами в перiод березня - червня 2019-2020 рр.,
(млн. грн.)
[эк:ерело: склаdено авmорол4 за dанuмu |6)

Також значних змiн в доходах зазнала ще одна сфера бiзнесу, а
саме авlаперевезення пасажирlв, як наслlдок постраждали туристичнl
агентства та оператори. Прослiдковусться така ж сама тенденцiя як в
попередньому випадку, тобто надходженюI зросли в березнi та мали
свiй максимапъний показник за дослiджуваний перiод - 58 млн. грн.,
в порiвняннi з попереднiм роком, а потiм cTpiMKo пiшли вниз та
досягли мiнiмального свого мiнiмального значення в червнi - I5,7
млн.
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Рис. 3.21 - Обсяги податкових платежiв пiдприемствами у сферi
готельного бiзнесу в перiод березня-червня 2019-2020 рр., (млн. грн.)
!жерело: склаdено allпopal4lt за dанuлш
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|6)

Готельний бiзнес вид бiзнесу, що мае постiйнi витрати:
податки, ремонти, земля, освiтлення, охорона, fIерсонал. В перiод
карантину пiдприемцi не отримували доходiв, аJIе мали постiйнi
витрати. Саме тому i падiння доходiв вiдбува€тъся в той же мiсяць,
коли тiльки запровадипи карантиннi обмеження. Скоротилися доходи

i в

сферi готельного бiзнесу,

i

зниження прослiдковусться ще з

березня 2020р., piBeHb податкових платежiв в цей перiод був нижчим)
нiж в аналогiчний 2019 року. Найнижчоi позначки показник досягнув
в KBiTHi 50,6 млн. |рн., що в майже втричi нижче надходженъ за
квiтенъ 20\9 р. Проте
TpaBHi вiдбулося пiдвищення даного
показника до 7I,| млн. |рн., хоча це
не досягас рiвня
докарантинного перiоду. Разом з тим, вiдкриття готелiв та санаторiiЪ
вiдбулося з 10 червня, що звичайно ж в наступних перiодах впливало
на доходи в цiй сферi бiзнесу.
Бiзнес у рестораннiй сферi, здавалося 6, повинен був постраждати
наЙбiльше, проте як видно з рисунку доходи в цiй сферi бiзнесу впали
проте не критично. НаЙменше податкових платежiв було здiЙснено у
KBiTHi на суму |56,9 млн. грн., що менше у 1,8 разiв за вiдповiдний
lод по
еднього о
. 3.22
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платежiв ресторанами та закладами
мобiльного харчування в березнi - червнi 2019-2020 рр., (млн. грн.)
Щэюерело: склаDено авmора.л,lu за dанuмu |6]

Разом з тим вже в HacTyпHi мiсяцi прослiдковувалась тенденцiя

пiдвишення сум даних платежiв. Звичайно

ж цi

показники не

доходять до аналогiчних за 2019 р., аде можна побачити позитивний
ефект. Такий стан справ здебiльшого пов'язаний з тим, tцо багато
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закладiв мобiльного харчування та HaBiTb ресторани на час

карантинних обмежень використовуваJIи сервiси доставки iжi, що
безумовно вiдобразилося на ixHboMy прибутку. Проте саме в цiй
га"шузi велика кiлъкiсть мiкропiдприсмств та ФОП, що не мали змоги
працювати взагалi та не отримували доходи, хоча i повиннi були
сплачувати податки та оплачувати рахунки за iншими витратами,
тому за даними фахiвцiв, галузь могла втратити близько 15-20%

пiдприсмцiв.
Саме сфери, де доходи залежать безпосередньо вiд кiлькостi
живих клiснтiв, отримали удар по cBoik доходах за час карантину.
Але були галузi економiки, якi навпаки за перiод iзоляцiI не тiльки

зберiг прибуток на попередньому piBHi, а ft пiдвищив його. З
початком карантинну громадяни, що мали достугI до iHTepHeT-

магазинiв та вмiли ними користува,гися, почали робити саме онлайнпокупки, що пiдвиrцило piBeHb користування поштовими послугами
та кур'срськими службами. Саме ця сфера бiзнесу зростила своi
доходи а з ними зросхи i податковi вiдрахування (рис. З.2З).
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Рис. 3.2З - Обсяг сплати податкових платежiв поштовими
операторами (KpiM Укрпошти) та кур'срськими службами в перiод
березня-червня 20|9-2020 рр., (млн. грн.)
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За даними видно, що в 2019 p.piBeHb надходжень вiд цього виду
бiзнесу не перевиtцував l6,5 млн. грн., проте в 2020 р. сума зросла i
досягла fIозначки в 2З,7 млн. грн. за червень мiсяць. В загальному,
прослlдковуетъся тенденцlя росту доходlв, починаючи з травня
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Найнижчого ж свого рiвня показник набув в KBiTHi та становив |4,4
млн. грн., не дивJUIчись на це все piBнo був бiльшим за показник в
аналогiчному перiодi за2019 р.
Iншою галуззю, де доходи пiдвищились, стitJIа медицина. Такий
стан справ i не с дивним, оскiльки кiлькiсть захворюваннях cTpiMKo
зростала та зростас, що призводить до бiльшоi кiлькостi пацiентiв.
Найбiльше податкових платежiв було проведено в березнi на суму
1 02З,В0 млн. грн. Ф"с. З.24), саме в перiод спаJIаху та гIочатого етапу
за аження ко

обою.

ав1

1200
1

1000

02з,80

8з6,7

800

817,9

734,9

816,1 84З,4

880,4

952,7

600
400
200
0

Березень

KBiTeHb

Травенъ

Червень

ж2019 ж2020

Рис. 3.24

Обсяг сгIлати податкових платежiв лiкарняними закладами
в перiод березня-червня 2019-2020 рр., (млн. грн.)

-

,Щэюерело: склаdено авmораллu за dаньtмu |6f

Загалом, починаючи з травня до державного бюджету вiд цiеi

галузi економiки надходило на 1-|0% бiльше коштiв, нiжt

за

аналогiчний перiод 2020 р. Цей перiод був важким для переважноi
бiльшостi пiдприсмств нашоТ краТни, особливо для тих, хто напряму
зrlJIежить вiд живого споживача. Проте саме такий досвiд навчив
кожного пiдприемця, lцо необхiдно вмiти швидко знаходити
альтернативнi варiанти для збiлъшеннJI прибуткiв.
Однак не все закiнчилося саме з закiнченням карантинних
обмежень. Багато пiдприемств lце не один мiсяць виходихи з кризи,
що спричинила така ситуацiя в cBiTi та KpaiHi зокрема. Задля бiльш
точного аналiзу варто подивитися як змiнилась динамiка все тих же
доходiв (за видатками) в висвiтлених ранiше сферах економiки. Так,
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кiнотеатри за дослiджуваний перiод в 2020 р. не змогли суттево
пiдвиrцити доходи. Як rrрокоментував ситуацiю генерtlJIьний
директор мережi KiHoTeaTpiB Multiplex Роман Романчук, кiлъкiстъ
вiдвiдувачiв пiсля закiнчення карантину (а це для KiHoTeaTpiB з 2
липня) становила лише 5-|0% в порiвняннi з цим же перiодом 2019 р.
У липнi-вереснi 2020 р. lrредставники цього бiзнесу заплатили до
бюджетiв ycix piBHiB 15,В млн |рн, що майже дорiвнюе cyMi
переказаних коштiв лише за липенъ2019 р.
20

IJ,2

-

17,2 млн грн. (рис. З.25).
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Схожа ситуацiя вiдбувалась i з сферою туристичного бiзнесу.
Вiдкритi кордони не дошомогли вiдновити минулий потiк туристiв та

i нашi громадяни не поспiшали вирушати в подорож, однiсю з причин
було низька платоспроможнiсть великоi кiлъкостi людей, KpiM того в
дослiджуваний перiод багато европейських та екзотичних KpaiH не
вiдкривали cBoi кордони для туристiв. Хоч суми податкових платежiв,
а отже i доходи, зросли порiвняно з покчlзниками, що були
притаманнi цiЙ сферi в перiод карантину, проте минулорiчного рiвня
так i не змогли досягти.
В середнъому, дохiд знизився на 56,5О^. Якщо розгпядати по
кожному мiсяцю, то найбiльшого занепаду цей бiзнес зазнав в липнi,
показник ь 2З,4 млн. грн. становила тiльки З4,6о/о вiд суми, що була
отримана в 2019 р. Пiсля закiнчення карантину lце однiсю сферою,
яка вiдразу ж почала пiдiЙмати piBeHb cBoix доходiв, була готельна.
Вже в липнi вiд цього бiзнесу держава отримаJIа податкових ппатежiв
бiльше на 26,8 млн. грн., нiж в червнi. Зрозумiло, Iцо цi цифри не
можуть зрiвнятися з тими, Iцо були в минулому роцi. Проте помiтно,
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що пiдприемцi досить швидко вiдновлюють бiзнес, пiсля декiлькох
мiсяцiв iзоляцii.
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Рис. 3.26 - Обсяги сплати податкових платежiв туристичними
агентствами та операторами в перiод липня-вересня 2019-2020 рр.,
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PiBeHb доходiв зростав протягом дослiджуваного перiоду, про це
кая{уть податковi платежi здiйсненi пiдприсмцями цього виду
дiяльностi. Так, в середньому сума цих платежiв збiльшувалась
майже на 9 млн. грн. щомiсяця Ф"с. З.27), що звичайно ж с
позитивним показником.
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Рис. З.27 - Обсяги податкових платежiв пiдпри€мствами у сферi
готельного бiзнесу в перiод березня-червня 2019-2020 рр., (млн. грн.)
[эюерело: склаdено авmороJп за dанuл,сu |6]
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Найшвидше реабiлiтувався ресторанний бiзнес, як i на карантинi,
податковi надходження були нижчими, нiж в анчLtогiчний перiод 20|9
р., проте можна вiдслiдкувати, lцо загалом прибутки досить швидко
зростали. Однiею з причин с не цiлковите закриття пiдприемств даноi
сфери в перiод iзоляцii, що звичайно ж вплинуло i на темп виходу з
ситуацii, Iцо склалася. Найбiльшого свого значення сума видаткiв
набула в серпнi (331,В млн. грн.), однак найкраrцим мiсяцем можна
вважати вересень, не дивлячись на те, що динамiка показуе дещо
зниження обсягiв надходжень до 301,7 млн. грн., оскiльки саме за цей
перiод показник за 202а piK майже нагнав piBeHb видаткiв за 2019 piK,
рiзниця вимiрюсться в |7,2 млн. грн. (рис. 3.28).
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Рис. З.28 - Обсяги податкових платежiв ресторанами та закладами
мобiльного харчування в липнi-вереснi 20|9-2020 рр., (млн. грн.)
,Щжерело: склаdено авmораJwu за dанuмu |6]

Однак, якшо в одних сферах обслуговування помiтнi позитивнi
зрушення, iншi ж пiсля закiнчення карантину вiдчули зменшення
поtIиту на iх послуги. Одним iз таких бiзнесiв с Kyp'epcbKi служби та
компанii поштових вiдправлень. ix доходи, а разом з ними i суми
податкових надходжень до бюджету рiзко впаJIи. Порiвнюючи
ЧОРВеНЬ, ЧаС, кОли люди lце побоювались виходити з дому, та JIипень,
коли вони активно стали це робити, можна побачити, що обсяг
ПОДаТкоВих платежiв внесениЙ поштовими операторами знизивс я на
майже 40% та став нижчим, нiж був в 2019 р. Проте в серпнi доходи,
ЯК МОжна побачити) зросли знову, це пов'язано з введенням нових
карантинних норм на територii Украiни. Саме цього мiсяця доходи
262

держави вiд цiеi сфери були найбiльшими за дослiджуваний перiод та
дорiвнюв€lJIо 28,'7 млн, грн. (рис. З.29). Однак у Bepecнi ситуацiя знову
змiнилася, спостерiгався значний слад доходiв, навiтъ нижче рiвня,
що був в анаJIогiчному перiодi 2019 р.
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Рис. З.29 - Обсяг сплати податкових платежiв поштовими
операторами (KpiM Укрпошти) та кур'срсъкими службами в перiод
липня-вересня 20|9-2020 рр., (млн. грЕ.)
!эюерело: склаdено авmоралlu за dанuмu [6]

Проте е сфери дiяльностi, де дохiд тiльки зростав, що в перiод
карантину, що пiсля його припинення - одна з таких медична. PiBeHb
надходжень з таких пiдприемств е високим та протягом 2020 року
зtlJIишався майже незмiнним, що не можна сказати про анапогiчний
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Обсяг сплати податкових платежiв лiкарняними закладами
в перiод березня-червня 2а|9-2020 рр., (млн. грн.)

lжерело: склаdено

авлпорал4u за dанuлш |6f
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OKpiM того, суми, що надходили були вищими минулорiчних
щонайменше на 3О/о, тодi як iнколи досяг€lли майже 15%. Найбiльше
зростання вiдбулося в BepecHi до 9'70,5 млн. грн. Загалом за шiсть

мiсяцiв карантину цей сектор показав найбiльше

зростання
вiдрахувань в абсолютних цифрах на понад 440 млн. грн. OKpiM
звичайного карантину в YKpaiHi буu запроваджений в так званий
(карантин вихiдного дня)), проте збитки вiд його запровадження
виявились HaBiTb не такими серйозними, порiвняно з тим, що
передбачали. За розрахунками eKoHoMicTiB втрати вiд таких обмеженъ
повиннi були дорiвнювати 0,2 Оh ВВП, однак насправдi ця цифра буд.
HaBiTb меншою. Не дивлячисъ на такий стан справ, сама
невизначенiсть та неточнiстъ спочатку дуже нz}JuIкали пiдприемцiв,
оскiльки багато з них в деяких сферах просто не спроможнi були б
пережити цей карантин.
За три мiсяцi суворих карантинних обмежень, адаптивного
карантину та карантину ((вихiдного дня)> бiзнес Украiни зазнав втрат,

-

i

i

скорочення штатiв та i зниження рiвня
життя в цiлому, що також вплива€ як на кожного пiдприемця, так i на
eKoHoMiKy в цiлому.
Кожен пiдприемець може сказати, Iцо ледве змiг протриматися Ti
три мiсяцi iзоляцiТ на lrочатку року, а зараз знову таке випробування
чекае, i це зважаючи на те, Iцо саме на малому та середньому бiзнесi
тримаеться ekoHoMika Украiни. Пiсля неIцодавнього карантину
<<вихiдного дня>> бiзнес сфери послуг, торгiвлi, сфери громадського
харчування, транспортних послуг виснаженийта планував саме за час
свят та пiслясвятковиЙ час збiльшити доходи. Але ми отримаемо
збiльшення рiвня безробiття та ведику кiлькiсть працiвникiв, яку
вцправили у вимушену вiдпустку. Також у Нацiональному Банку
обрахували можливi втрати вiд введення такого режиму i вони будуть
вищими, нiж вiд карантину <<вихiдного дня>), наразi називають цифру
0,,2 О/о ВВП або 9 мiльярдiв грн. [7].
ситуацiя до кiнця року покращусться, так, якщо в перiод
суворого карантину, по статистицi центру зайнятостi, на одну
вакансiю tIретендувало дев'ятеро людей, то на сьогоднi ця цифра
зменшилась до семи бажаючих. Все ж таки наразi пiдприемства
починають вiдновлювати свою робоry та збiльшувати штат
працiвникiв. Що того ж, протягом всього перiоду карантину та пiсля
його закiнчення держава намагалась пiдтримувати як пересiчних
громадян, так i пiдприемцiв. Було сформовано резерви соцiальноi

це

доходи пiдприсмств,
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допомоги безробiтним; пом'якшеннrI податковоi полiтики, для
бiзнесу; одноразова допомога та багато iншого. TaKi заходи

здiйснювilJlись не тiльки в перiод першоТ хвилi захворюваностi, але й
розробляються проскти, якi почнуть свою дiю разом з trрогнозованою
другоi хвилею пандемii KopoHaBipycy. Питання державноi допомоги с
актуальним та важливим.
Змiну рiвня соцiальноТ безпеки визначимо за показником <<Рiвенъ
зайнятостi населення у вiцi 15 10 poKiB, вiдсоткiв населення
вiдповiдноi BiKoBoi групи> (табл . 3.24) за затвердженою методикою
t8].

Таблиця З.24
Щинамiка рiвня зайнятостi населення в YKpaTHi
за
201-9-2020
Показник

I кв
(20 l 9р, )

Економiчно
активне
населення,
тис. осiб
Зайняте
населення,
тис. осiб
PiBeHb
зайнятостi
населення.

I кв.
(2020 р.)

Вiдхилення
даних I кв,
2020 р. вiд
даних I кв.

II кв.
(2019

II кв.
(2020р.)

р)

201.9 р.,О/о

Вiдхилення
даних II кв.
2020 р. вiд
даних II кв.
20|9 р,,О/о

|72|6,0

17з29,9

0,66

17308,7

|6992,|

15570,9

15781,з

1,з5

|5781,2

15з62,0

- 2,66

90,0

91,1

1,1

9|,2

90,4

- 0,8

1,

83

о/о

flжерело: склаdено авmоралtu за dанutшu
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За даними таблицi можна зробити висновок, що рiвенъ зайнятостi
населення у I кварталi 2020 р. пiдвищився на |,|Оh у порiвняннi iз
даними 20|9 р, проте у II квартал:' 2020 р. знизився на 0,8 % у

ПОРiвняннi iз даними 2019 р. Для розрахунку змiни рiвня соцiальноI
безпеки за одиничним показником <<PiBeHb зайнятостi населення)
використовусмо методику нормування показникiв [В].

За рекомендованим алгоритмом розрахунку рiвня

соцiальноТ

беЗпеки t8] за фактичними даними покzlзника <<PiBeHb зайнятостi
населення, О/о>> нормоване значення iндикатора дорiвнюе 1 у Bcix 4
ВИПаДках роЗрахунку. Тобто piBeHb соцiальноi безпеки за показником
<<PiBeHb ЗаЙнятостi населення)) суттево не змiнився iз-за того, що
265

фактичн1 розрахунков1 данl рlвня заинятост1 населеннrI перевищують
оптимальне значення у 60 %.
l,

Таблиця 3.25
р

тати о
xL крит

,lriк

А

--l-

iBeHb зайнятостi населення))

IIоказника
небезп

X'"..ou

х Lздв

Х'оr,

Фактичне
значення,0й

Граничне
значення
iндикатора [8]
I кв. 2019
I кв, 2020
II кв. 2019
II кв. 2020

50

53

58

55

60

90,0
91,1
91,2
90,4

,,Щжерело: склаdено авmорал4u за dанuлtu
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Розглядаючи oкpeмi види бiзнес-дiяльностi доведено, що порiод
карантину зменшив TxHi доходи iнколи вдвiчi, Iцо звичайно ж
вплинуло i на загалъниЙ розвиток краiни. Проте були i TaKi
пiдприсмства, якi за Ti декiлька мiсяцiв суворих обмежень зростили
прибутки або ж прослiдковувалося приблизно незмiнниЙ розмiр
доходiв, таке явиIце вiдбувалося зокрема завдяки вмiнню пiдпри€мцiв
пiдлаштовуватися пiд зовнiшнi обставини. Пiсля ж карантинних
обмежень економiчна ситуацiя в YKpaiHi стала краIца та з'явиласъ
надiя на стабiлiзацiю в сферi бiзнесу, однак швидке розповсюдження
захворюваностi завадило цьому. Як наслiдок, вплив нових обмежень
та карантин (вихiдного дня>) € не такиN4 значним на пiдприемств, як
було прогнозовано фахiвцями, проте i заплюIцити очi на нього також

не

можна. Наразi влада вже розробила курс, якого буд.
притримуватися YKpaiHa в сiчнi 2021 року. Знову впровадження

жорсткого карантиIry на декiлька тижнiв, але якi наслiдки цього мати
сфера бiзнесу tце гlотрiбно буд. проаналiзувати. Сiчень не такий
прибутковий, для мыIого та середнього бiзнесу, як, наприклад,
грудень, це одна iз причин чому iзоляцiя запланована саме на
оголошенi вже дати, проте не можна заперечувати, Iцо пiдприсмцi, не
оговтавшись вiд попереднiх заборон, знову не зможуть працювати в
звичаЙному режимi. НовиЙ карантин може спричинити банкругство
ще великiй кiлькостi мiкропiдпри€мств.
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