
 

 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за січень 2021 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 
 

Геополітичні чинники ускладнюють пошук вакцини для 
України – Павло Ковтонюк. 31.01.2021 
https://tinyurl.com/y3ngpfd5 

Академік НАН України, директорка Інституту демографії 
Елла Лібанова про проблему обчислення статистики 
смертності від коронавірусної інфекції. 30.01.2021 
https://tinyurl.com/y5znnx2t 

Закупівлі Державного управління справами 2020, - 
Dozorro з посиланням на дані з системи Prozorro. 
29.01.2021 https://tinyurl.com/1jfpss0g 

Паспорт вакцинации от COVID: что это такое и когда 
появится. Чего ждать украинцам? 29.01.2021 
https://tinyurl.com/y4ffh467 

Результати національного соціологічного дослідження 
«Боротьба із пандемією COVID-19 очима медиків», 
проведеного дослідницькою компанією «Active Group». 
28.01.2021 https://tinyurl.com/yy4xp4jf 

Пандемія пришвидшила диджиталізацію, але й 
онлайн-шахрайство. 28.01.2021 
https://tinyurl.com/yyf99ekx 

Кожен другий українець опинився за межею бідності – 
Інститут демографії НАНУ. 27.01.2021 
https://tinyurl.com/y3y459om 

Логіка українських локдаунів: як жорсткий карантин 
убиває бізнес. 27.01.2021 https://tinyurl.com/yxd6lx8k 

Україна не матиме повного доступу до вакцини до 2023 
року – інфографіка The Economist. 27.01.2021 
https://tinyurl.com/y3fsczae 

Пітер Померанцев: Пандемія COVID-19 — це битва між 
постправдою і реальністю. 25.01.2021 
https://tinyurl.com/1kl39jza 

Випробування 81 мільярдом: на що насправді 
витратили Фонд боротьби з COVID-19. 25.01.2021 
https://tinyurl.com/y46sq9p2 

«Психоемоційний стан українців на карантині», 
дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», січень 2021 
р. 21.01.2021 https://tinyurl.com/3v9u7phu 

Боротьба з коронавірусом в Україні: як медичному 
працівникам відстояти право на доплати. Проблемні 
ситуації українських медсестер. 20.01.2021 
https://tinyurl.com/3vfulatc 

Постковідний світ та технології: як пандемія вплинула 
на стартап-екосистему. Основні тренди технологічного 
світу, які злетіли завдяки пандемії і продовжать 
розвиватися далі. 19.01.2021 
https://tinyurl.com/3wpke62o 

Як оцінюють майбутнє університетів міжнародні 
експерти. 16.01.2021 https://tinyurl.com/yeabatpv 

Як вакцинація вплине на економіку. Експертне 
опитування. 15.01.2021 https://tinyurl.com/y5hzqtcp 

Заробити на смертях: як нас позбавили світової 
вакцини в 5 разів дешевше, - Олександра Устінова, 
народний депутат від партії "Голос". 14.01.2021 
https://life.pravda.com.ua/columns/2021/01/14/243656/ 

Медичні маски і білизна хворих на COVID в лісосмугах: 
як стихійні звалища поширюють коронавірус. 
12.01.2021 https://tinyurl.com/4gkw88jn 
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Що робити на зимові вихідні? Адвент-календар 
святкового настрою на 21 день. Ідеї для карантину і не 
тільки. 08.01.2021 https://tinyurl.com/y29pk5ta 

Наслідки епідемії можуть позбавити олігархів не лише 
багатства і влади, - Петро Бурковський, політичний 
аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька 
Кучеріва. 07.01.2021 https://tinyurl.com/y393896u 

Як COVID-19 змінив ринок праці: зарплати, вакансії, 
фрилансери і прогнози на 2021 рік. 04.01.2021 
https://tinyurl.com/2a3srulp 

Як COVID-19 вплинув на нашу мову? 02.01.2021 
https://tinyurl.com/yyhnuow5 

Як COVID-19 впливає на життя людей з 
неінфекційними захворюваннями. 02.01.2021 
https://tinyurl.com/4tjwnews 

Як Covid-19 змінив жіноче підприємництво і гендерну 
рівність в Україні. https://tinyurl.com/3uc2e8j2 

 

 

Громада та влада 
 

Миколаївський міський голова запровадив "чаювання" 
з мешканцями громади. 29.01.2021 https://mk-
otg.gov.ua/news/1611927434/ 

Львів планує реалізувати додатково 16 проєктів 
Громадського бюджету, які отримали значну 
підтримку, але не набрали достатньої кількості голосів? 
- Львівська міська рада. 28.01.2021 
https://tinyurl.com/y2cuh52w 

У «референдуми» Зеленського можна буде запакувати 
все, що завгодно, - Андрій Смолій. 28.01.2021 
https://tinyurl.com/y3w5zv56 

Рада ухвалила закон про всеукраїнський 
референдум. 27.01.2021 https://tinyurl.com/4eqgnk7k 

Мінфін запрошує долучитись до оцінки корупційних 
ризиків представників громадськості та експертів. 
26.01.2021 https://tinyurl.com/3nrbqs4a 

Вперше в історії України 11 Агенцій регіонального 
розвитку отримають 58,8 мільйонів гривень з 
державного бюджету на реалізацію 9 проєктів в 
рамках секторальної бюджетної програми Мінрегіону. 
26.01.2021 https://tinyurl.com/or4o2jiz 

Міндовкілля проводить обговорення та консультації 
щодо розробки змін до Закону України «Про екологічний 
аудит». 25.01.2021 https://tinyurl.com/226l9dag 

Маріупольська молодіжна рада ініціювала 
створення молодіжної приймальні. Це постійно 
діючий консультативний орган. 21.01.2021 
https://tinyurl.com/4joutjws 

Спільні заходи поліції Луганщини та громадськості 
щодо убезпечення мешканців області від злочинних 
шахрайських дій. 20.01.2021 https://tinyurl.com/4u6jor23 

Державна політика сприяння розвитку 
громадянського суспільства: якою вона має бути у 
найближчі роки? 19.01.2021 https://tinyurl.com/zrj788f7 

Проєкт “Таборування “Дубовицька Січ” отримає 
фінансову підтримку з бюджету Сумської області. 
19.01.2021 https://tinyurl.com/5xfspp9u 

Громадськість оцінює роботу Волинської та Поліської 
митниць. 18.01.2021 https://tinyurl.com/5rbegv7q 

У Дніпровському районі Києва створили пункт 
супроводу з питань громадського бюджету. 
17.01.2021 https://vechirniy.kyiv.ua/news/48506/ 

У Сумах визначили переможців конкурсу проєктів 
серед громадських організацій. 16.01.2021 
https://tinyurl.com/aadat5uf 

Результати Індексу місцевої е-демократії: Центр 
розвитку інновацій спільно з Міністерством цифрової 
трансформації. 15.01.2021 https://tinyurl.com/327az8cy 

У Харкові створять громадські ради з розвитку ЖКГ. 
12.01.2021 https://tinyurl.com/y76ryjsz 

У Трускавці затвердили перелік проєктів, які будуть 
брати участь в конкурсі громадських ініціатив 
Львівщини. 12.01.2021 https://tinyurl.com/67c4kthm 

Мінцифри запускає платформу для звернень до 
держорганів. 12.01.2021 https://tinyurl.com/2oyflnve 

Топдесятка досягнень громадського сектору у 2020 
році. Адвокація реформ, протидія пандемії, перший 
конкурс державного фінансування ГО. 09.01.2021 
https://tinyurl.com/5k625j34 

Керівниця ГО «Разом проти корупції» Оксана Величко — 
про ліквідацію корупційних схем у будівництві, оцінці 
майна чи призначенні головних лікарів, про співпрацю 
із владою в боротьбі з корупцією та про зворотний бік 
децентралізації. 06.01.2021 https://tinyurl.com/t6uyh225 

Дослідження розвитку інструменту «Громадський 
бюджет» у містах України. Аналітичний звіт. 
https://tinyurl.com/9n7pffuv 
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Реагування громадянського 
суспільства 
 

На Закарпатті ромам ЗОБФ «Романо Лунго Трайо» 
допомагають працевлаштуватися під час пандемії 
COVID-19. 31.01.2021 http://life.ko.net.ua/?p=109875 

Психологічна підтримка тих, хто втратив роботу 
через Covid-19 (безкоштовні консультаціїі психолога ГО 
Точка опори). 26.01.2021 https://tinyurl.com/16ntyujc 

"Зміцнення демократичного врядування" - дайджест 
новин. 24.01.2021 https://tinyurl.com/3g4mpba4 

Добірка освітніх мультфільмів про віруси та способи 
вбереження від них. 22.01.2021 
https://tinyurl.com/1cy07l8m 

Список практичних посібників, онлайн-курсів і публікацій 
про особливості комунікації в громадському секторі. 
16.01.2021 https://tinyurl.com/14qmwm82 

Як жити далі в умовах пандемії: моделі та рішення для 
громад. Асоціація сприяння самоорганізації населення 
презентує видання, що покликане поділитись історіями 
людей, які протидіють пандемії. 15.01.2021 
https://tinyurl.com/4uqbkljd 

Продовження «карантинної» відпустки за власний 
рахунок, - «Гаряча лінія» Федерації профспілок 
України. 15.01.2021 https://tinyurl.com/6fxtvz8k 

Злочини на ґрунті ненависті та обмеження на Донбасі. 
Як пандемія загострила проблеми в Україні — звіт 
HRW. 15.01.2021 https://tinyurl.com/3zwovarm 

Протистояти викликам і створювати нове: українки 
проти пандемії. 11.01.2021 https://tinyurl.com/1pi9w3mf 

Як Covid 19 впливає на психічне здоров'я підлітків.  
Більше способів підтримки підлітків від UNICEF Ukraine. 
10.01.2021 https://tinyurl.com/y46csdu7 

Бізнес не розуміє за якими правилами працювати в 
локдаун, - заява Європейської Бізнес Асоціації. 
06.01.2021 https://tinyurl.com/1nlso3nm 

 

 

Реагування органів влади 
 

З початку року 2021 року на Дніпропетровщині 
допомогу по 10 тис. грн отримали 138 медиків, які 
перехворіли на COVID-19, - голова 
облдержадміністрації Валентин Резніченко. 29.01.2021 
https://tinyurl.com/y3m2zkle 

Чернігівська міськрада закликала Кабмін делегувати 
місцевій владі повноваження щодо встановлення 
карантину. 29.01.2021 https://tinyurl.com/yxds8spu 

Як на Дніпропетровщині утилізують коронавірусні 
відходи. 29.01.2021 https://tinyurl.com/y3t49djn 

Прийнято Закон "Про внесення змін до Закону України 
"Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації 
лікарських засобів під зобов’язання для екстреного 
медичного застосування", - інформаційне управління 
Апарату Верховної Ради України. 29.01 2021 
https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/202376.html 

Через пандемію COVID-19 у Львівському онкоцентрі 
не дорахувалися 1,5 тисячі пацієнтів. 29.01.2021 
https://tinyurl.com/y6sbyneh 

Україна зможе купувати вакцини від COVID-19 та 
інноваційні ліки безпосередньо у виробників. 
28.01.2021 
https://life.pravda.com.ua/health/2021/01/28/243789/ 

Рада попередньо схвалила екстрену реєстрацію 
вакцини проти коронавірусу. 28.01.2021 
https://tinyurl.com/y45mrksq 

Завдяки участі в урядових проєктах із надання 
фінансової підтримки бізнесу в Полтавській області 
збережено більше 25 тисяч робочих місць. 
23.01.2021 https://tinyurl.com/1bqzse12 

З передбачених Фондом боротьби з COVID-19 337 
мільйонів гривень на доплати медпрацівникам у 
закладах, що належать до сфери управління МОЗ, 
використали лише 65% запланованих коштів, - 
пресслужба Рахункової палати. 22.01.2021 
https://tinyurl.com/5a255l83 

Пандемія суттєво вдарила по припливу інвестицій в 
Україну - радник Прем’єр-міністра, виконавчий директор 
Центру економічного відновлення (платформи для 
створення Національної економічної стратегії-2030) 
Кирило Криволап. 22.01.2021 
https://tinyurl.com/8nn3i84t 

Поліція склала вже понад 78 тисяч «маскових» 
протоколів. 22.01.2021 https://tinyurl.com/3sbph6yt 

Школа – не громадське місце. Тож штраф за 
відсутність маски у вчительки з Вараша Рівеньської 
області скасували. 22.01.2021 https://tinyurl.com/fhpf6r4s 

При ускладненнях після COVID-19 працюючі українці 
можуть пройти реабілітацію за рахунок Фонду 
соціального страхування України. 15.01.2021 
https://tinyurl.com/3jzt5dhw 

Національна служба здоров’я України у співпраці з 
компаніями Infobip та Rakuten Viber запустила чат-бот з 
інструкціями щодо COVID-19 для лікарів, швидкої 
допомоги, місцевої влади та пацієнтів. 15.01.2021 
https://tinyurl.com/yta88mq7 

Кіровоградський обласний госпіталь пропонує 
ветеранам реабілітацію після Covid-19. 14.01.2021 
https://tinyurl.com/yx9so5hh 
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Впродовж 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 
використали 89% передбачених коштів, або 63,7 
млрд грн, за загальним фондом держбюджету, а також 
2,8 млрд грн зі спеціального фонду, - пресслужба 
Мінфіну. 12.01.2021 https://tinyurl.com/i01ccsgh 

 

 

Реагування бізнесу  
 

У 2020 одеський аеропорт обслужив майже в 2,5 рази 
менше пасажирів, ніж в 2019. 30.01.2021 
https://tinyurl.com/1azdwc1l 

В Украине с начала карантина количество вакансий 
для удаленной работы увеличилось на 72%. 
Компании будут переходить в онлайн даже после 
окончания карантина. 30.01.2021 
https://tinyurl.com/y5uhbf4z 

10 місяців карантину: в яких галузях Київ зазнав 
найбільших збитків. 29.01.2021 
https://vechirniy.kyiv.ua/news/48989/ 

Через карантин відвідуваність київських ТРЦ впала 
на 40%. 29.01 2021 https://tinyurl.com/y3utxlkt 

Зміни на ринку ЖКГ, карантин та нові можливості для 
бізнесу. 29.01.2021 https://tinyurl.com/y2tpm4g2 

Будівельні тригери-2021: відкладена реформа, 
пандемія та брак довіри інвесторів. 29.01.2021  

Кількість віддалених вакансій на IT-ринку зросла в 4 
рази. 28.01 2021 https://happymonday.ua/remote-na-it-
rynku 

Результат через 20 хвилин. В аеропорту Бориспіль 
почали робити експрес-тести на COVID-19. 28.01.2021 
https://tinyurl.com/yxock4jl 

Хірург і трохи веброзробник: як лікар почав 
фрилансити на карантині. 27.01.2021 
https://tinyurl.com/y3vbne5d 

Украинские производители микрозелени до 
карантинов сбывали свою продукцию преимущественно 
в рестораны и кафе. 27.01.2021 
https://tinyurl.com/y2vtz7xd 

Карантин змусив банки думати швидше, а виграє від 
цього клієнт, - Олена Дмітрієва. 27.01.2021 
https://tinyurl.com/y2m8jxd4 

Минулого року пасажири "Укрзалізниці" купили 66% 
квитків онлайн. 22.01.2021 https://tinyurl.com/1y21ap6s 

Мобільні оператори втратили мільярди через 
пандемію. Що тепер буде з тарифами? 22.01.2021 
https://tinyurl.com/veek8gow 

Пандемія не перешкода: дохід АТБ в 2020 році склав 
150 млрд грн. 22.01.2021 https://tinyurl.com/2mzdwant 

Огляд фармринку за підсумками 2020. 18.01.2021 
https://www.apteka.ua/article/580346 

За рік карантину на Буковині закрилася понад 
половина весільних підприємств. 17.01.2021 
https://tinyurl.com/28w2turl 

Карантинний чекліст: стріт-арт, мистецькі сніданки, нові 
враження та корисні звички. 16.01.2021 
https://tinyurl.com/yxk9gwnw 

COVID спричинив один із найбільших в історії сплесків 
інвестицій в технології – KPMG. 15.01.2021 
https://tinyurl.com/44lfw57a 

Морги при лікарнях, де люди вмирають від COVID, 
часто стають монополістами та не дозволяють рідним 
ховати померлих за допомогою інших фірм. 15.01.2021 
https://tinyurl.com/25dv2jud 

Через посилення карантину очікування бізнесу 
погіршились - НБУ. 15.01.2021 
https://tinyurl.com/fgma69i4 

Схеми українського ринку праці: як 2020-го бізнес 
заощаджував на співробітниках. 15.01.2021 
https://tinyurl.com/2z7dat3b 

Який бізнес в Україні "піднявся" на пандемії і чому 
(відео). 14.01.2021 https://tinyurl.com/y6dah3f4 

У грудні 2020 року на українських заводах було 
виготовлено 523 одиниці автотранспортних засобів - 
це на 6% менше, ніж у грудні 2019-го, всього у 2020 
році виготовили 4952 авто, що на 32% менше, ніж у 2019 
році, - асоціація автовиробників України "Укравтопром". 
12.01.2021 https://tinyurl.com/59k2jfnk 

У 2020 році київське метро перевезло на 215 млн 816 
тис. менше людей, ніж у 2019-му, це є падінням майже 
вдвічі, - заступник голови КМДА Олександр Густєлєв. 
11.01.2021 https://tinyurl.com/uoo7p49p 

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". 
10.01.2021 https://tinyurl.com/y54dyn9d 

Корпоративний захист бізнесу у 2021 році: як 
підготуватися, як захистити активи від рейдерства та 
чому статут підприємства є одним із найважливіших 
документів у цьому питанні. 06.01.2021 
https://tinyurl.com/3jj2vg8e 

Пандемія як каталізатор соціального бізнесу. 
04.01.2021 https://tinyurl.com/ymqeskyd 

Як карантин змінив ринок комерційної нерухомості та 
чому торгово-розважальні центри і надалі 
залишатимуться стійким бізнесом. 04.01.2021 
https://tinyurl.com/guafoyd5 

Як полтавський бізнес пережив 2020 рік: історія 
кінотеатру та кав’ярні. 01.01.2021 
https://tinyurl.com/ycumlbqa 
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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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