
 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за грудень 2020 р. 

за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика, статті 

02: громада та влада 

03: реагування громадянського суспільства 

04: реагування органів влади 

05: реагування бізнесу 

 

Дослідження, аналітика, статті 
 

К итогам "под елочку": какие диджитал-привычки 
появились у нас в 2020-м году. 31.12.2020 
https://tinyurl.com/y7ntxkd8 

Освіта під час пандемії у 2020 році. 30.12.2020 
https://tinyurl.com/yd4lc6wc 

Ты меня не сломаешь: экономика Украины 
продолжает держаться, несмотря на ковид и карантин. 
30.12.2020 https://tinyurl.com/y9um4drr 

Первое глобальное событие в истории человечества 
Ничто раньше так не влияло на нашу планету, как 
пандемия COVID-19. Мировой рынок труда уже не 
узнать. 30.12.2020 https://tinyurl.com/y233ydxe 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 
Людмила Денісова презентувала спеціальну доповідь 
«Вплив пандемії COVID-19 на ромську громаду в 
Україні». 29.12.2020 
http://www.golos.com.ua/article/340223 

Що таке постковідний синдром? Цікавими фактами та 
подробицями з нами поділився лікар-психіатр, 
нарколог Євген Царук з Багатопрофільного комплексу 

психіатрії та наркології «Ренесанс-Київ». 29.12.2020 
https://tinyurl.com/y44x2jbs 

Мільярди на COVID-19: рік закінчився, куди ж пішли 
коронавірусні гроші. 29.12.2020 
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/12/29/6696
32/ 

Дякую за досвід, 2020. Тепер я знаю, як піклуватися 
про власне ментальне здоров’я. 29.12.2020 
https://tinyurl.com/ydbb8yrt 

Як Covid-19 змінив жіноче підприємництво і гендерну 
рівність в Україні. 29.12.2020 
https://tinyurl.com/ya5wb2cs 

Як пандемія COVID-19 вплинула на сподівання 
українців у Новому році-2021, – соціологічне 
дослідження. 28.12.2020 https://tinyurl.com/yaprnft3 

Як пандемія вплинула на економіку України в 2020. 
28.12.2020 https://tinyurl.com/ybzyo4mk 

Нажитися на пандемії або як порушують закон у 
коронавірусних закупівлях. 28.12.2020 
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/28/669578/ 

Код 2020: як змінилася IT-сфера цього року та що чекає 
на неї у наступному. 28.12.2020 
https://tinyurl.com/yanyvola 

Что происходило на рынке труда в 2020: итоги года 
от robota.ua 28.12.2020 https://tinyurl.com/ybgn3psq 

На кінець 2020 року 65% редакцій медіа продовжують 
працювати віддалено – дослідження ІМІ. 24.12.2020 
https://tinyurl.com/yaclfhbe 

Луганська епідемія самотності . Як окупація залишила 
людей у значно гіршій ізоляції, ніж та, до якої 
спричинила пандемія COVID-19. 24.12.2020 
https://tyzhden.ua/Society/251131 

Вимушений перехід на дистанційний формат може 
стати нормою надовго, якщо не назавжди. Чи існує 
ризик того, що навчання «здалеку» може пройти повз 
лікаря і як цього уникнути? 22.12.2020 
https://tinyurl.com/y84ye4do 

Що пережили Україна та світ у 2020 році й чого нам 
чекати 2021-го: політичні й економічні прогнози. 
21.12.2020 https://tinyurl.com/y77eymzv 

Як карантин вплинув на економіку України. 20.12.2020 
https://tinyurl.com/yb7oblm4 

https://tinyurl.com/yd4lc6wc
http://www.golos.com.ua/article/340223
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/12/29/669632/
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/12/29/669632/
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/28/669578/
https://tinyurl.com/yanyvola
https://tyzhden.ua/Society/251131
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Захист судами прав людини від надмірного втручання 
держави під час пандемії covid-19 в Україні – 
аналітичний звіт. 18.12.2020 https://tinyurl.com/ycelaktq 

Звертайте увагу на розлади поведінки – це може бути 
COVID-19. 18.12.2020 https://tinyurl.com/y736d47s 

Ринок праці: які професії будуть затребувані після 
карантину. 17.12.2020 https://tinyurl.com/y33ghcmr 

Моніторингова місія ООН: Через карантин кількість 
перетинів лінії розмежування впала з мільйона до 
трьох сотень. 17.12.2020 https://tinyurl.com/y92d6pev 

Чому після коронавірусу важко думати? Як страждає 
інтелект при COVID-19. 16.12.2020 
https://tinyurl.com/y29zth8h 

Як позбутися "Zoom-втоми". Шість способів підтримки 
зв'язку під час COVID-19. 16.12.2020 
https://tinyurl.com/y4l5x38r 

«Найстрашніше — коли дзвонять по допомогу з лікарні». 
Репортаж з «коронавірусного» кол-центру. 8.12.2020 
https://tinyurl.com/y3efsyof 

Коли карантин не завада: навчання на сході України 
йде в онлайн. 4.12.2020 https://tinyurl.com/ybmn7h3h 

У Центрі громадського здоров'я пояснили, чим 
українцям загрожує антибіотикорезистентність. 
3.12.2020 
https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/3/243260/ 

Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський заявив, що 
локдаун в Україні буде свідчити про те, що влада не 
знає, що робити. 3.12.2020 https://tinyurl.com/y69dtua3 

Stay alive challenge. Топ-менеджери компаній, що 
входять у ГК «ЛІГА», про те, що кожному з них та їхнім 
командам довелося терміново опановувати у 2020 році і 
як вдавалося пом’якшити ефект від надто неприємних 
"уроків". 
https://project.liga.net/projects/stay_alive_challenge_ua/ 

Дослідження «Бізнес в час кризи», яке проводить 
Львівська бізнес-школа УКУ. https://tinyurl.com/y6ay6y66 

 

Громада та влада 
 

Затверджено список проєктів-переможців 
Громадського бюджету (бюджету участі) міста 
Харкова на 2021 рік. 30.12.2020 
https://tinyurl.com/yd6kgc2v 

Затверджено рейтинг проєктів (програм, заходів), 
розроблених інститутами громадянського суспільства у 
сфері розвитку громадянського суспільства, для 
реалізації яких надається фінансова підтримка з 
бюджету Сумської міської територіальної громади на 
2021 рік. 30.12.2020 https://tinyurl.com/yd2ldn5n 

Жінки з родин загиблих, об'єднавшись, домоглися 
потрібних пільг на Житомирщині! 29.12.2020 
https://tinyurl.com/y3vf5bkf 

Волонтери проекту EVORANK розповіли, як школярі 
беруть участь в розподіленні громадського бюджету 
та подають власні проекти для покращення умов та 
можливостей для навчання у школах. 29.12.2020 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/47977/ 

На засіданні сесії Львівської міської ради затвердили 
перелік проєктів-переможців Громадського бюджету 
міста на 2021 рік. Цьогоріч переможцями стали 80 
проєктів на загальну суму 59 434 890 грн. 29.12.2020 
https://tinyurl.com/y8hf7ptv 

Київрада затвердила фінансування Громадського 
бюджету на наступні два роки. На реалізацію ідей киян 
у 2022 році закладено 200 мільйонів гривень, 
розповіли у міськраді. 29.12.2020 
https://tinyurl.com/y7zuxops 

Загальна сума коштів, яка передбачена на реалізацію 
проєктів Громадського бюджету м. Миколаєва на 
2021 рік становить 18 млн грн., - автор реалізованих 
проєктів Громадського бюджету Денис Барашковський. 
29.12.2020 https://tinyurl.com/ybz724yp 

Форум «Громадянське суспільство Донеччини» 
відбувся в онлайн-форматі 29 січня. Під час форуму 
представники Донецької облдержадміністрації, громад 
та громадських організацій обговорили найкращі 
практики впровадження громадської ініціативи. 
29.12.2020 https://tinyurl.com/y7uyzorp 

Здобутки та виклики 2020 року у сфері захисту 
викривачів корупції. 28.12.2020 
https://tinyurl.com/ybdfn4q8 

Наказом Державного бюро розслідувань № 866 від 
24.12.2020 затверджено склад Ради громадського 
контролю при ДБР. 28.12.2020 
https://tinyurl.com/y95dc2rw 

Влада та громадськість обговорили удосконалення 
освітніх центрів «Донбас-Україна». 28.12.2020 
https://tinyurl.com/ycdp2o3l 

Міський голова Черкас не хоче бачити у складі 
виконкому представників громадськості (ВІДЕО). 
28.12.2020 https://tinyurl.com/y9o9yqt2 

На Чорногірському хребті триває спільний зимовий 
навчально-тренувальний збір працівників служби 
порятунку та громадських рятувальників-
волонтерів. Цю інформацію Суспільному Карпати 
підтвердила речниця ДСНС в Івано-Франківській області 
Христина Перцович. 25.12.2020 
https://tinyurl.com/ybsrbk3x 

Як пандемія COVID-19 вплинула на роботу 
житомирських медійників. Послатися на карантин і не 
допустити журналістів до публічних заходів — у 
2020 році така практика стала досить поширеною в 
Україні. 24.12.2020 
https://www.zhitomir.info/post_2822.html 

https://tinyurl.com/ybmn7h3h
https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/3/243260/
https://project.liga.net/projects/stay_alive_challenge_ua/
https://tinyurl.com/yd6kgc2v
https://tinyurl.com/yd2ldn5n
https://vechirniy.kyiv.ua/news/47977/
https://tinyurl.com/y8hf7ptv
https://tinyurl.com/ybz724yp
https://tinyurl.com/y7uyzorp
https://tinyurl.com/ybdfn4q8
https://tinyurl.com/y95dc2rw
https://tinyurl.com/ycdp2o3l
https://tinyurl.com/y9o9yqt2
https://tinyurl.com/ybsrbk3x
https://www.zhitomir.info/post_2822.html
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У Сумах представили проєкти у сфері розвитку 
громадянського суспільства, які претендують на 
фінансову підтримку. 24.12.2020 
https://tinyurl.com/y8hqz2uv 

У Мінветеранів відбулось розширене підсумкове 
онлайн засідання Оперативного штабу по боротьбі з 
коронавірусом. 24.12.2020 https://tinyurl.com/y79d8h2c 

У Володимирі-Волинському фінансово підтримають 
дві ініціативи молодіжних громадських організацій 
(низька активність) 22.12.2020 
https://tinyurl.com/ycdjn28n 

У київському метро встановлять ще 19 дефібриляторів 
завдяки Громадському бюджету. 23.12.2020 
https://tinyurl.com/y95nmb3r 

Як готувати експертні пропозиції до центральних 
органів влади? 22.12.2020 https://tinyurl.com/y888xqqo 

У Кропивницькому не реалізували 15 проєктів-
переможців Громадського бюджету-2019 - протягом 
року реалізували лише чотири проєкти. 22.12.2020 
https://tinyurl.com/ycpw23l5 

Можливості для молоді або як молодь Запоріжжя 
взаємодіє з владою? 21.12.2020 
https://tinyurl.com/y96z4oep 

У Дніпропетровській ОДА громадськість навчають 
ефективно співпрацювати з органами влади. 21.12.2020 
https://tinyurl.com/y7n9zm3z 

Новорічна еко-ялинка Миргорода – це проєкт-
переможець програми "Громадський бюджет" та 
втілення і популяризація екологічних заходів 
стратегічного плану розвитку громади. 18.12.2020 
https://tinyurl.com/y7drseud 

«Громадськість стає реальним партнером для 
держави», - Юлія Кириченко, Коаліція РПР. 16.12.2020 
https://tinyurl.com/yxpadbw9 

Бюджетна комісія Київради заклала 120 мільйонів 
гривень у депутатські фонди, але урізала видатки на 
Громадський бюджет у 2022 і 2023 роках до 100 
мільйонів гривень. 11.12.2020 
https://tinyurl.com/y2h8lhw3 

Інструменти громадської участі: досвід експертів, 
2020. 11.12.2020 https://tinyurl.com/ycjo8tcs 

У Києві нагородили «ТОП-100» громадських 
організацій. 9.12.2020 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/47290/ 

Голос громадянського суспільства України – Антон 
Кирпа, аналітик проекту "Залізниця без корупції". 
9.12.2020 https://tinyurl.com/y5992aq7 

Громадськими розслідувачами проведено 
моніторинговий аналіз публічних закупівель місцевої 
влади Волновахи та Вугледару. 8.12.2020 
https://tinyurl.com/y4ma7vyp 

Моніторинг політик кризового реагування на COVID-
19 на регіональному і національному рівні силами 

громадянського суспільства. 
https://tinyurl.com/yyrcz3o3 

Реагування громадянського 
суспільства 
 

Новий етикет: ЮНІСЕФ випустив ролики про 
дотримання поведінкових правил під час пандемії. 
30.12.2020 https://tinyurl.com/yco5o7sx 

Дайте на масочку - дожити до Пасочки: Цікаві колядки 
про карантин і коронавірус. 25.12.2020 
https://tinyurl.com/ya5j95yj 

Сам собі посольство. Як українець рятував земляків на 
Шрі-Ланці під час пандемії. 25.12.2020 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55429059 

 «Ваш контакт «Бабуся» тепер онлайн», - команда 
молодих дівчат створила онлайн курси для літніх людей, 
щоб допомагати їм бути на зв'язку з близькими в часи 
пандемії. 23.12.2020 https://tinyurl.com/yc9txmhb 

Залучають інвестиції, змінюють плани будівництва та 
допомагають у пандемію. Три історії успішної 
активізації молоді у громадах. 22.12.2020 
https://tinyurl.com/ycqe7gfa 

Волинський національний університет імені Лесі 
Українки розпочинає реалізацію партнерського проєкту 
соціальної дії «Зміцнення психічного здоров’я 
студентів та учнів в умовах вимушеної соціальної 
ізоляції під час пандемії». 22.12.2020 
https://tinyurl.com/y8s5dpsp 

Дайджест судових справ щодо притягнення 
перевізників до відповідальності за порушення 
карантинних правил - підготовлений ГО «Чугуївська 
правозахисна група». 22.12.2020 
https://tinyurl.com/ybbpc4t8 

Ризики українського заробітчанства в умовах 
пандемії COVID-19 , - ГО «Ла Страда-Україна» 
оприлюднила результати свого опитування щодо 
виявлення ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі 
людьми в умовах поширення пандемії COVID–19. 
21.12.2020 https://tinyurl.com/ycd9l7cq 

Пандемія розчулила серця багатьох. Хоча в Україні все 
ще бракує меценатів – голова БФ «Manus Dei» Андрій 
Доценко. 19.12.2020 https://tinyurl.com/ya8jdj9m 

Як в умовах карантину працюють запорізькі громадські 
організації та волонтери. 18.12.2020 
https://tinyurl.com/ycqlloo4 

Криза як шанс: адаптація до викликів та інсайти від 
громадських організацій. 11.12.2020 
https://tinyurl.com/y2cbdbzy 

У Лубнах презентували видання про звичайних людей, 
які протидіють пандемії COVID -19. 9.12.2020 
https://tinyurl.com/y4przmu6 

https://tinyurl.com/y8hqz2uv
https://tinyurl.com/y79d8h2c
https://tinyurl.com/ycdjn28n
https://tinyurl.com/y95nmb3r
https://tinyurl.com/y888xqqo
https://tinyurl.com/y96z4oep
https://tinyurl.com/y7n9zm3z
https://tinyurl.com/y7drseud
https://tinyurl.com/yxpadbw9
https://tinyurl.com/y2h8lhw3
https://tinyurl.com/ycjo8tcs
https://vechirniy.kyiv.ua/news/47290/
https://tinyurl.com/yco5o7sx
https://tinyurl.com/ya5j95yj
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55429059
https://tinyurl.com/yc9txmhb
https://tinyurl.com/ycqe7gfa
https://tinyurl.com/y8s5dpsp
https://tinyurl.com/ybbpc4t8
https://tinyurl.com/ycd9l7cq
https://tinyurl.com/ya8jdj9m
https://tinyurl.com/ycqlloo4
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Монахині УГКЦ відкрили лінію для духовної підтримки 
в час пандемії. 7.12.2020 
https://religionpravda.com.ua/?p=60430 

 «Будь як Ніна»: як під час пандемії та медреформи 
зародився рух медсестер. 3.12.2020 
https://tinyurl.com/y75evcm9 

 

 

Реагування органів влади 
 

30 грудня, під час засідання колегії Запорізької 
обласної державної адміністрації, керівник області 
Олександр Старух закликав уважно поставитись до 
медиків, які працюють з хворими на COVID. 30.12.2020 
https://tinyurl.com/y98q88oh 

Підсумки Мінсоцполітики-2020. Підтримка працівників 
та підприємців під час пандемії COVID-19. Більше 355 
тисяч людей отримали допомогу у 8 000 гривень, більше 
90 тисяч ФОП, у яких 110 тисяч дітей до 10 років, 
отримали допомогу на дітей. 30.12.2020 
https://tinyurl.com/ycxujhbb 

Кабмін схвалив зміни до державної програми «Доступні 
кредити 5-7-9%» для підтримки малого та середнього 
бізнесу в умовах карантину. 29.12.2020 
https://tinyurl.com/ya437hk7 

Мерія Львова затвердила міську COVID-програму. 
29.12.2020 https://tinyurl.com/yd6veenv 

Антиковідний фонд виріс до 80 млрд – у грудні 
докинули грошей на соціальні виплати. 29.12.2020 
https://tinyurl.com/ydz8u8k3 

"Укрзалізниця" отримала 102 млн грн, виділених 
державою для компенсації працівникам підприємств, 
діяльність яких буде обмежена у результаті введення 
протиепідемічних заходів у січні 2021 року. 29.12.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/713196.html 

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я 
висловив стурбованість з приводу того, що Кабінет 
міністрів України виділяє 125 млн гривень на 
експериментальні ліки від COVID-19. 25.12.2020 
https://tinyurl.com/y77wzhwj 

Працівників освітньої сфери включено до однієї з 
дев’яти пріоритетних груп, які зможуть отримати 
можливість вакцинації проти COVID-19 одними з 
найперших. 24.12.2020 http://osvita.ua/news/78430/ 

Депутати Київради підтримали подовження пільг для 
підприємців столиці, що несуть збитки через 
обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією 
коронавірусу. За таке рішення проголосували 94 
депутати. 24.12.2020 https://tinyurl.com/y9rxf9au 

Кабмін пропонує ВР не припиняти аукціони великої 
приватизації у карантин. На цей період влада 

збирається виставити на продаж 5 
теплоелектроцентралей, 3 обленерго, "Завод 
"Більшовик", Одеський припортовий завод, "Президент-
Готель" та Об'єднану гірничо-хімічну компанію. 
23.12.2020 https://business.ua/uk/node/11406 

Запроваджено антикризові заходи для підтримки 
банків та економіки під час посиленого карантину. 
21.12.2020 https://tinyurl.com/y9aqm84l 

Будівництво метро на Виноградар може затягнутись 
через пандемію. Кабінет Міністрів на засіданні 16 
грудня ухвалив постанову про можливість виплати 
субпідрядникам 95% вартості робіт за контрактом на 
понад 34 місяці, замість 24 місяців - це пов'язано з 
пандемією. 16.12.2020 https://tinyurl.com/y486awcs 

За матеріалами Служби безпеки України відкрито 99 
кримінальних проваджень щодо злочинів і зловживань 
на пандемії COVID-19. 9.12.2020 
https://tinyurl.com/y29zk9jn 

Медперсонал сильно виснажений, для боротьби з 
COVID-19 вже залучаємо студентів та інтернів, - 
заступник міністра Ірина Микичак. 2.12.2020 
https://tinyurl.com/y2pwej8w 

 

 

Реагування бізнесу  
 

Американська торговельна палата закликає уряд 
України переглянути умови січневих карантинних 
обмежень. 31.12.2020 https://tinyurl.com/ybnovm7e 

Пандемія vs український фешн: як дизайнери вижили 
у підступному 2020-му. 31.12.2020 
https://tinyurl.com/ybbun56e 

Від 11 по 21 січня 2021-го у Національній філармонії 
України відбудуться онлайн концерти. 30.12.2020 
https://tinyurl.com/y2m5chuc 

Ковидом по авиации. Сможем ли мы летать, как в 
прежние времена – когда и куда захотим. 30.12.2020 
https://tinyurl.com/ybf4k549 

«Дайте щось від коронавірусу». Гадяцька фармацепт 
розповідає про роботу під час пандемії. 28.12.2020 
https://tinyurl.com/y9kp5lf5 

IT Research 5.0: Львівський IT Кластер дослідив вплив 
пандемії на ІТ-індустрію міста. 28.12.2020 
https://tinyurl.com/yacv6gxp 

Пересадка в аеропорту Бориспіль в умовах пандемії: 
що очікувати пасажирам. 28.12.2020 
https://tinyurl.com/ycmfgf6e 

Як українські книгарні переживають пандемію. 
28.12.2020 https://tinyurl.com/ydeo9fpx 

https://religionpravda.com.ua/?p=60430
https://tinyurl.com/y75evcm9
https://tinyurl.com/y98q88oh
https://tinyurl.com/ycxujhbb
https://tinyurl.com/ya437hk7
https://tinyurl.com/yd6veenv
https://tinyurl.com/ydz8u8k3
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/713196.html
https://tinyurl.com/y77wzhwj
http://osvita.ua/news/78430/
https://tinyurl.com/y9rxf9au
https://business.ua/uk/node/11406
https://tinyurl.com/y9aqm84l
https://tinyurl.com/y486awcs
https://tinyurl.com/y29zk9jn
https://tinyurl.com/y2pwej8w
https://tinyurl.com/ybnovm7e
https://tinyurl.com/ybbun56e
https://tinyurl.com/y2m5chuc
https://tinyurl.com/y9kp5lf5
https://tinyurl.com/yacv6gxp
https://tinyurl.com/ycmfgf6e
https://tinyurl.com/ydeo9fpx
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«Украдене щастя» живого театру. Критики – про 
пандемічний театральний рік. 28.12.2020 
https://tinyurl.com/yax6hwx3 

Скасування найпрестижніших Тижнів моди світу, 
закриття всесвітньо відомих брендів, повна 
трансформація фешн-галузі. 2020 рік був складним 
для всіх бізнесів. 28.12.2020 
https://celement.com.ua/archives/3025 

Кіно і карантин. Яким був 2020 рік для українських 
кінофестивалів. 28.12.2020 https://tinyurl.com/yxj97h97 

Сума онлайн-покупок українців за 2020 рік зросла на 
41% - EVO. 24.12.2020 
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/712284.html 

Найбільша криза за життя: як пандемія і карантин 
вплинули на роботу сомельє. 23.12.2020 
https://tinyurl.com/y9myqoxz 

Як пандемія змінює ставлення українців до медичного 
страхування. 23.12.2020 https://tinyurl.com/ydg8aue9 

У 2021 році виживе тільки адаптивний бізнес, а офісів 
стане менше, - Шимків. Пандемія коронавирусу та 
карантинні обмеження зменшили прибутки українського 
бізнесу до 80%. 23.12.2020 https://tinyurl.com/y9esdcqu 

30% вінницького мікробізнесу – на межі закриття. 
22.12.2020 https://tinyurl.com/yyouxm6h 

Київ заробив 34 мільйони на туризмі під час пандемії 
COVID-19. 21.12.2020 https://tinyurl.com/ycbhxbe3 

З понад 800 садиб сільського зеленого туризму, які 
надають послуги гостинності в Івано-Франківській 
області, приблизно третина тимчасово призупинила 
приймати туристів під час пандемії. Про це 
Суспільному Карпати розповів голова обласної Спілки 
сільського зеленого туризму Павло Горішевський. 
21.12.2020 https://tinyurl.com/y89mez3q 

Внутрішня стійкість і безпрецедентна співпраця - основа 
успішного виходу з кризи та розвитку авіації. 
21.12.2020 https://tinyurl.com/y7tqpwmn 

Підставити плече. Як бізнес рятує державу в період 
кризи. 20.12.2020 https://tinyurl.com/ya2ggpuy 

5 невеселих (але з хепі-ендом) бізнес-історій про те, як 
маленькі підприємці переживали коронакризу, та 10 
корисних порад, де їм тепер взяти гроші, аби покращити 
підірване пандемією фінансове здоров’я. 19.12.2020 
https://project.liga.net/projects/qteam/ 

Власник рівненської Фабрика нетканих матеріалів 
розповів як фабрика працює в умовах карантину. 
19.12.2020 https://tinyurl.com/ybrz9lfv 

Унаслідок негативного впливу пандемії на сферу розваг 
в Україні банкротують і йдуть із ринку великі оператори 
розваг, повідомив керівник департаменту стратегічного 
консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник. 
16.12.2020 https://tinyurl.com/yy6kw9s4 

З якими складнощами HR-служба UKRSIBBANK 
зіткнулася в умовах карантину? Як вдалося не втратити 

командний дух і зберегти у співробітників почуття 
приналежності бренду? 16.12.2020 
https://tinyurl.com/y2muez2c 

2020 рік: мистецтво під час пандемії. 16.12.2020 
https://plomin.club/2020-art/ 

На Маріупольському металургійному комбінаті 
(ММК) імені Ілліча Групи Метінвест адаптувалися до 
умов роботи в період пандемії коронавірусу. Про це в 
ході віртуального прес-туру розповів гендиректор 
підприємства Тарас Шевченко. 16.12.2020 
https://tinyurl.com/yxbnf4ql 

Один день з життя програміста: карантинна версія. 
16.12.2020 https://tinyurl.com/y35r7jgn 

Ще один локдаун вб’є підприємців: бізнес відверто 
розказав про посилення карантину. 14.12.2020 
https://tinyurl.com/y54vrhgw 

Масові звільнення та брак коштів: чого чекати від 
карантину у січні 2021. 12.12.2020 
https://tinyurl.com/yyyzcb6j 

З початку року кількість туристичних фірм на 
Львівщині скоротилася на 40%. За десять місяців у 
області втратили роботу 20 тисяч людей, задіяних у 
туристичній галузі. 11.12.2020 https://tinyurl.com/y436p2l7 

За тиждень без карантину вихідного дня не всім 
закладам громадського харчування вдалося 
відновитися - зараз обіги кафе і ресторанів складають 
лише 93% від тих, що були до введення карантину 
вихідного дня. 7.12.2020 
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/7/668891/ 

 

 

 

 

Над випуском працювали: 

Марина Гутгарц 

Ірина Коссе 

Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій (ІЕД) - міжнародно-визнаний український 

незалежний аналітичний центр, заснований в 1999 році, який 
спеціалізується на економічному аналізі та розробці 
рекомендацій, розвитку громадянського суспільства в 
Україні. Місія ІЕД - вироблення альтернативного погляду на 
ключові проблеми суспільного та економічного розвитку 
України.  
 
http://www.ier.com.ua  
 

Ця публікація підготовлена в рамках проєкту «Вплив пандемії 

COVID-19 на ефективність співпраці ОГС з регіональною 

владою в Україні» за підтримки Міжнародного Фонду 

«Відродження».  
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