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Спалах COVID-19 став безпрецедентним шоком для багатьох країн.
Економічні наслідки пандемії величезні та можуть стати ще більш значними у
найближчому майбутньому із врахуванням зростання кількості випадків
захворювання COVID-19. Причому український ринок праці зазнав негативного
впливу пандемії COVID-19 одразу за кількома напрямами [1]. По-перше, на
розвиток ситуації на українському ринку праці впливають зміни у тому сегменті
національної економіки, функціонування якого зорієнтовано на внутрішній
ринок України. По-друге, у тому сегменті національної економіки,
функціонування якого зорієнтовано на зовнішній (світовий) ринок. По-третє, на
розвиток ситуації на українському ринку праці впливають зміни у стані, що
склався нині із міграцією робочої сили з України за кордон. Адже Україна є
доволі великим нетто-експортером робочої сили та послуг праці на світовому
ринку [2]. Такий підхід до аналізу українського ринку праці за напрямами
впливу ендогенних (зовнішніх) чинників на його розвиток в умовах пандемії
COVID-19 надає можливість будувати більш обґрунтовані сценарії
трансформації цього ринку залежно від подальшого перебігу пандемії
COVID-19 у світі.
Український ринок праці, як лакмусовий папір, зреагував на соціальноекономічну реалізацію, пов’язану із пандемією. Головна особливість
сьогоднішнього українського ринку праці – це адаптація до змін. Багато
роботодавців в країні перевели своїх співробітників на віддалену роботу або
гнучкий графік [3]. У компанії сама головна задача сьогодні – вижити, тому саме
у топ-менеджерів є можливість показати свої компетенції. Зокрема,
характерною ознакою ринку праці в Україні стали великі масштаби прихованого
безробіття за одночасно відносно невеликих масштабів зростання офіційно
зареєстрованого безробіття [4].
Коронавірус продовжує крокувати по планеті – число підтверджених
випадків перевалило за мільйон, і зростання цієї цифри, ймовірно, буде
продовжуватися ще довго. Більша частина країн світу закрила свої межі та
збільшила кількість обмежень на пересування. Але реальність сьогодення –
потрібно продовжувати жити і працювати.
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