
 

 

Шановний колего, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 17-24 квітня 2020 

р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика 

02: реагування громадянського суспільства 

03: реагування органів влади 

04: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика 
 

Після COVID-19: сценарії економічного відновлення. 
Світова спільнота ламає голову над тим, яким буде 
економічне відновлення після кризи: U-, V-, L- чи W-
подібним? Все залежить від того, коли завершиться 
карантин і чи не повернеться пандемія знову. Ігор 
Бураковський та Станіслав Юхименко проаналізували 
можливі сценарії. 24.04.2020 
http://www.ier.com.ua/ua/publications/articles?pid=6361 

Як ізоляція позначилася на діловій активності? 
Огляд трендів у бізнесі. У яких сферах просідає 
створення нових компаній, а які галузі мають шанс 
рвонути вперед? Аналітики YouControl проаналізували 
вплив карантину на ділову активність. 23.04.2020 
https://tinyurl.com/ycs93wkl 

Влада неефективно бореться із пандемією, але 
карантин довго не триватиме – думка українських 
медиків. 23.04.2020 https://tinyurl.com/yaff9cwx 

COVID-19: зміни в маркетингу та рекламі. 
Підготовлено Factum Group Ukraine у партнерстві з 
Всеукраїнською Рекламною Коаліцією. 23.04.2020 
https://tinyurl.com/ya7gf5w8 

На ринку праці зберігається висока активність 
пошукачів, яка прослідковувалась з самого початку 

карантину. Експерти grc.ua розповідають, яку ж саме 
роботу шукали у середені квітня. 22.04.2020 
https://tinyurl.com/y9w7844t 

Що відбувається з українським бізнесом на карантині. 
22.04.2020 https://tinyurl.com/y8e949uj 

Скільки людей втратили роботу через карантин? 
22.04.2020 https://voxukraine.org/uk/skilki-lyudej-vtratili-
robotu-cherez-karantin/ 

"Укласти угоди на висвітлення ситуації в регіоні та 
виплата компенсацій за ризик", - таких кроків із боку 
держави чекають керівники медіа на Рівненщині та 
Львівщині, адже без підтримки держави та належної 
компенсації вижити українським ЗМІ, що суттєво 
постраждали за час карантину, буде просто не можливо. 
21.04.2020 https://tinyurl.com/y7xdtwyb 

Коронавірус — український бізнес на карантині. 
Вплив карантину на економіку України. 21.04.2020 
https://tinyurl.com/ybypxann 

Як на зовнішній торгівлі України позначаються 
обмеження, пов’язані зі стримуванням коронавірусу. 
21.04.2020 https://tinyurl.com/ybwfo39v 

84% українців відслідковують статистику перебігу 
пандемії. З них 70% відслідковують статистику і поза 
межами України. 19.04.2020 https://tinyurl.com/y7kcf7t3 

Вчені Інституту майбутнього людства, Оксфордського 
університету, Австралійського національного 
університету та Гарвардського університету 
спрогнозували активність поширення 
коронавірусної хвороби. Вони оцінили перспективи 
різних країн, залежно від кількості населення та 
карантинних заходів (зокрема, обмеження подорожей). 
Дослідники розписали чотири сценарії до березня 2021 
року. Серед країн, для яких робилися прогнози, є й 
Україна. https://tinyurl.com/ybdq3w26 

На майже повну втрату рекламодавців нарікає 
абсолютна більшість керівників українських медіа, 
опитаних Національною спілкою журналістів України. 
82% редакторів, переважна частина яких очолює 
приватні регіональні газети, онлайн-видання та ТРК, 
скаржаться на втрату рекламодавців через 
запровадження карантинних заходів та економічну 
кризу, викликану епідемією коронавірусу. 
https://tinyurl.com/ycdctmpc 
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Реагування Громадянського 
суспільства 
Internews Ukraine надає фінансову допомогу 
журналістам у розмірі до 6000 гривень, які втратили 
роботу під час карантину. Оскільки вже кожне 10-те 
регіональне медіа зупинило свою діяльність через кризу. 
23.04.2020 https://internews.ua/opportunity/stipendiyi-
zhurnalistam-cherez-covid-19 

В умовах пандемії помилкова інформація – це 
питання безпеки та здоров’я. Для боротьби з 
панічними настроями на тлі пандемії небайдужі 
активісти й журналісти започаткували Громадську 
ініціативу «Ти можеш врятувати». 23.04.2020 
https://gurt.org.ua/recipes_success/59616/bull/ 

Міжнародний фестиваль документального кіно про 
права людини Docudays UA, який триватиме з 23 
квітня по 3 травня в Києві, цього року буде в онлайн 
форматі. У програмі понад 50 фільмів з 27 країн світу. 
21.04.2020 https://tinyurl.com/y8xnn7n9 

CSR Ukraine, експертна організація Центр «Розвиток 
КСВ» в рамках Програми SDG-Амбасадори, за 
підтримки Міністерства молоді та спорту України, 
проведе онлайн-нетворкатон для молоді «Бізнес і 
суспільство» 28 квітня 2020 року. Мета – об’єднати 
молодь з усієї України задля створення першого 
Каталогу внеску компаній в Україні для боротьби з 
COVID-19 (надалі – Каталог). Впродовж заходу молоді 
люди будуть шукати та аналізувати дії бізнесу в умовах 
пандемії на національному та регіональному 
рівнях.21.04.2020 https://tinyurl.com/ybzg7x63 

Благодійний Фонд Восток SOS запустив спеціальну 
гарячу лінію, з метою запобігання поширенню 
пандемії COVID-19 в Донецькій та Луганській 
областях. 21.04.2020 https://tinyurl.com/y9wk4y2p 

Донецька область. Официальное обращение миссии 
«Пролиска» по поводу ситуации, связанной с изоляцией 
села Старомарьевка, расположенного на линии 
разграничения сторон. 21.04.2020 
https://tinyurl.com/yd4m3qqv 

Івано-Франківський ІТ Кластер. Як соціально 
відповідальний бізнес і громадськість допомагають 
медикам боротися з пандемією. 17.04.2020 
https://gurt.org.ua/recipes_success/59518/bull/ 

Новий відлік. Як переселенці у різних регіонах 
вирішують карантинні проблеми з житлом і роботою. 
17.04.2020 https://tinyurl.com/y79w32zm 

Реагування органів влади 
Міністерство охорони здоров'я пропонує призов до 
армії провести на нових умовах. Серед інших 
запобіжних заходів, міністерство запропонувало усіх 
призовників поміщати на обсервацію. 24.04.2020 
https://tinyurl.com/y7yflj6o 

Поліція погрожує кримінальною відповідальністю за 
масові акції до річниці 2 травня в Одесі. 24.04.2020 
https://tinyurl.com/ybgjzf4a 

Україна стане однією з перших трьох країн світу, в яких 
запрацює Learning Passport – глобальна освітня 
онлайн-платформа, яку запускають ЮНІСЕФ та 
Microsoft. Планується, що онлайн сервіс запрацює вже 
у травні 2020 року. Платформа Learning Passport є 
результатом партнерства між ЮНІСЕФ, Майкрософт і 
Кембриджським університетом. 23.04.2020 
https://tinyurl.com/yc8rwynm 

В школах Києва можуть бути організовані додаткові 
консультації випускників 11-х класів після 
завершення карантину. Відповідна рекомендація 
міститься у листі столичного Департаменту освіти і науки 
щодо завершення 2019/20 навчального року. 23.04.2020 
https://don.kyivcity.gov.ua/news/10176.html 

Міністерство культури та інформаційної політики 
спільно з Комітетом з питань гуманітарної та 
інформаційної політики Верховної Ради України 
розробляють пакет підтримки бізнесу в сфері 
культури, креативних індустрій та туризму, що несе 
збитки у зв'язку із запровадженням на території України 
карантинно-обмежувальних заходів. 23.03.2020 
https://tinyurl.com/ydd5bpvr 

В Мукачеві, на Закарпатті, на два місяці звільнили від 
сплати єдиного податку фізичних осіб-підприємців 
платників І та ІІ групи. 23.04.2020 
https://tinyurl.com/ycd2eznb 

Лікарняні та декретні українцям виплатять із 
затримкою. Фонд соціального страхування України 
заявив про затримку виплат допомоги для деяких 
категорій громадян. 23.04.2020 
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/9
68963 

ЗНО пройде з дотриманням дистанціювання та з 
використанням засобів індивідуального захисту. 
Пояснення МОН. 23.04.2020 https://tinyurl.com/ycj63xf6 

В окупованому Криму і на Донбасі погіршується 
ситуація із захворюванням COVID-19, - 
Мінреінтеграціі. Інформаційне зведення щодо ситуації 
на тимчасово окупованих територіях України. 23.04.2020 
https://tinyurl.com/yda4wtbq 

У Києві лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою 
на коронавірус та з хворими на COVID-19, отримали 
доплати до зарплати за роботу у березні. Про це в 
ефірі hromadske розповіла директорка департаменту 
охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург. 23.04.2020 
https://tinyurl.com/ycou2rwu 

В Одессе закроют продовольственные рынки на 
карантин. Такое решение приняли на внеочередном 
заседании комиссии по вопросам техногенно-
экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 
исполкома Одесского горсовета 21 апреля. Более того, 
полиция Одесской области открыла производство по 
факту нарушения санитарных правил и норм по 
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предотвращению инфекционных болезней и массовых 
отравлений (статья 325 Уголовного кодекса Украины) на 
одесском рынке «Привоз».  22.04.2020 
https://tinyurl.com/yamayd7u 

Медзаклади мають організувати безперервну 
вакцинацію населення, - постанова головного 
санлікаря. 22 квітня 2020-го року набула чинності 
Постанова головного державного санітарного лікаря 
України про Організацію заходів із вакцинації в умовах 
пандемії нової коронавірусної інфекції COVID-19. Ця 
постанова розроблена на основі рекомендацій Центру 
громадського здоров’я України. 22.04.2020 
https://tinyurl.com/ybwjopdy 

У Києві зросла кількість звернень про психологічну 
підтримку від чоловіків із суїцидальними 
настроями. «Уперше психологи телефону довіри 
повідомили про нову динаміку: на 20% зросла кількість 
звернень чоловіків. Як з’ясувалося, переважну більшість 
тривожить вимушене безробіття. Чоловіки втратили 
звичні ролі, не мають заробітку, як наслідок – виникають 
сварки в родинах, образи, відчуття провини й безвиході. 
Психологи наразі мають 1-2 телефонних дзвінка на 
день, які стосуються саме суїцидальних намірів 
чоловіків», – зазначила заступниця голови КМДА 
Марина Хонда. 21.04.2020 https://tinyurl.com/yd5ahqxm 

У міському електротранспорті Харкова пасажири 
можуть безкоштовно отримати маску. 21.04.2020 
https://tinyurl.com/y7o5kagb 

Планувати відпочинок не раніше другої половини 
літа й готуватися до нових правил для пасажирів. 
Так радить українцям міністр інфраструктури 
Владислав Криклій. 21.04.2020 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52371119 

З 23 квітня в Києві починає роботу віртуальний 
дитячий садочок! Безкоштовно. столичний онлайн 
садочок створено на базі віртуальної платформи 
емоційної підтримки, яку створив Моніторинговий центр 
з протидії COVID-19. 21.04.2020 
https://tinyurl.com/yd6p5p5e 

За словами Павла Кириленка (голови Донецької 
ОДА), згідно з наказом командувача ООС, в’їзди / 
виїзди з області закриті. Правоохоронці встановлюють 
усіх осіб, які перебували в Свято-Успенській 
Святогірській лаврі під час богослужіння, з метою 
недопущення їхнього виїзду з регіону та для подальшого 
проходження цими людьми обсервації в межах певної 
території. 21.04.2020 https://tinyurl.com/y72geo8m 

Тернопільська область. В місті Почаїв Кременецького 
району, де зафіксовано спалахи поширення 
коронавірусу, встановлено обмеження руху 
транспортних засобів. Таке рішення ухвалила комісія з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Кременецької РДА. 21.04.2020 
https://tinyurl.com/y8rqpcj8 

Міністерство освіти і науки України за підтримки 
Швейцарської Конфедерації в рамках впровадження 
Швейцарсько-українського проєкту DECIDE – 

«Децентралізація для розвитку демократичної освіти» 
розробило окремий інформаційний ресурс. Відтепер усі 
зміни в освітньому процесі, впроваджені через 
карантин розміщено на єдиному сайті. 21.04.2020 
http://mon-covid19.info 

На протидію коронавірусу громади Миколаївщини 
акумулювали понад 57 млн грн 21.04.2020 
https://tinyurl.com/y8tgmtnu 

Спалах коронавірусу на Київщині: у гуртожитку в місті 
Вишневе SARS-CoV-2 виявили у 37 людей, 2 з них уже 
померли. Усього в гуртожитку живуть близько 300 
людей, вони всі пройдуть перевірку на зараження. Про 
це заявив в.о. голови Київської обласної державної 
адміністрації Василь Володін. 21.04.2020 
https://tinyurl.com/yctjejwx 

21 березня влада самопроголошеної "Донецької 
народної республіки" повністю закриває рух через 
лінію розмежування з підконтрольними Україні 
територіями. Раніше Росія заборонила в'їзд 
мешканцям Донбасу без російського паспорта, а Україна 
пускає тільки тих, в кого є реєстрація на підконтрольній 
Києву території. 20.04.2020 
https://www.bbc.com/ukrainian/features-51974270 

Херсонська область. З метою мобілізації знань та 
досвіду експертів різних держав, підтримки прямих 
контактів з міжнародними партнерами та бізнес-
спільнотою Херсонська ОДА ініціює проведення 
інвестиційного онлайн-форуму «TAVRIAN ONLINE 
HORIZONS». 17.04.2020 
https://www.facebook.com/events/1100750783633517/ 

Реагування бізнесу  
Карантин і креативний бізнес. Звільнять всіх? Шість 
питань до CEO комунікаційного агентства PlusOne. 
24.04.2020 https://tinyurl.com/yclmd6pq 

«Нова пошта» запустила доставку посылок из Китая 
поездом. 24.04.2020 https://tinyurl.com/ya2avx44 

Украинские производители стали могут снизить 
выпуск на 25% в апреле-мае. 24.04.2020 
https://tinyurl.com/yc8khafb 

Львівська область. Банкрутство фермерів України, 
або, що ми будемо їсти завтра? 23.04.2020 
https://tinyurl.com/ycrjqj6g 

Медична амуніція проти коронавірусу: що Україна 
імпортує, а що виробляє сама. 23.04.2020 
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/23/6593
26/ 

Перевозити інфікованих на COVID хворих безпепечно 
для оточуючих тепер будуть за допомогою спеціальних 
пристроїв. У Полтаві пройшла презентація 
удосконаленої капсули, яку розробили Кременчуцькі 
підприємці. 23.04.2020 http://irt.pl.ua/video/15839 

Ринок нерухомості в умовах карантину: місяць 
перший. 23.04.2020 https://tinyurl.com/y93brzg9 

https://tinyurl.com/yamayd7u
https://tinyurl.com/ybwjopdy
https://tinyurl.com/yd5ahqxm
https://tinyurl.com/y7o5kagb
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52371119
https://tinyurl.com/yd6p5p5e
https://tinyurl.com/y72geo8m
https://tinyurl.com/y8rqpcj8
http://mon-covid19.info/
https://tinyurl.com/y8tgmtnu
https://tinyurl.com/yctjejwx
https://www.facebook.com/events/1100750783633517/
https://tinyurl.com/yclmd6pq
https://tinyurl.com/ya2avx44
https://tinyurl.com/yc8khafb
https://tinyurl.com/ycrjqj6g
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/23/659326/
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/23/659326/
http://irt.pl.ua/video/15839
https://tinyurl.com/y93brzg9
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В умовах пандемії редакція журналу "Тиждень" 
зберегла 100% команди та продовжує роботу в повному 
обсязі, проте ресурсів бракує. Після карантину планують 
відновити вупуск друкованої версії. 23.04.2020 
https://tinyurl.com/y9ztwg9c 

Після карантину: як нова реальність змінює стиль 
роботи «Нафтогазу України». 23.04.2020 
https://tinyurl.com/y86mzr48 

Запорізька область. 21 квітня "Енергоатому" 
довелося зупинити один з енергоблоків через 
балансування енергоспоживання на енергоринку. 
В.о.голови НАЕК "Енергоатома" Петро Котін. 23.04.2020 
https://tinyurl.com/y7rrhpj3 

Елена Сукманова, партнер SayenkoKharenko: 
Проблемное будущее. Три совета бизнесу, чтобы не 
умереть после карантина. 23.04.2020 
https://tinyurl.com/yatelqst 

В аэропотру «Борисполь» оценивают потери от 
карантина в 380 млн гривен в месяц. 23.04.2020 
https://tinyurl.com/y83xlnas 

Azur Air Ukraine тоже будет выполнять грузовые 
рейсы на пассажирских самолетах. 23.04.2020 
https://tinyurl.com/yb2xp8fw 

Легенда оборонки – військовий завод «Новатор» у 
Хмельницькому переобладнується і стає на захист 
країни від коронавірусу COVID-19. Замість 
радіолокаційних комплексів, навігаційної апаратури та 
засобів техзв’язку – марлеві маски та респіратори 
(відео). 23.04.2020 https://tinyurl.com/ybmce9z7 

Кейс успішного переходу на онлайн-навчання. 
Досвід приватної школи. 22.04.2020 
https://proidei.com/kmds-2204/ 

Grammarly безкоштовно надаватиме свій продукт 
некомерційним організаціям у 2020 році. 22.04.2020 
https://tinyurl.com/yd9z83td 

Укрзалізниця вводить 4-денний робочий тиждень. 
21.04.2020 https://tinyurl.com/ycz29qsu 

В Бахмуте Донецкой области предприятие 
Украинского товарищества глухих 
перепрофилировало свое производство. Люди с 
инвалидностью изготавливают трехслойные маски из 
сертифицированного медицинского материала 
спанбонда и защитные комбинезоны. 21.04.2020 
https://tinyurl.com/ya4abvut 

Херсонська область. Як дрібним фермерам збувати 
продукцію та чи врятують їх он-лайн платформи? 
(відео). 20.04.2020 https://tinyurl.com/y8cdsetl 

Після карантину приватні перевізники Києва 
втратять третину рухомого складу, – експерт з 
транспортного планування Дмитро Беспалов. 
Скорочення пасажиропотоку під час карантину не 
принесе збитків комунальному наземному транспорту та 
метрополітену. Натомість постраждають приватні 

перевізники, відтак кількість транспорту в Києві 
зменшиться. 20.04.2020 https://tinyurl.com/y76k5xg7 

Більшість українських IT-компаній не планують 
скорочувати співробітників або відправляти їх в 
неоплачувані відпустки через карантин. Про це 
йдеться у підсумках опитування рекрутингового 
агентства INDIGO Tech Recruiters. 17.04.2020 
https://tinyurl.com/y892z8c4 

Коронавірус та українське IT: що відбувається з 
компаніями та подіями. 17.04.2020 
https://dou.ua/lenta/articles/coronavirus-vs-ukrainian-it/ 

«Иногда я пишу письма нашим сотрудникам, чтобы 
держать их в курсе того, чем живет компания и 
делиться своими мыслями. Это письмо я решил 
опубликовать здесь, потому что в нем есть призыв не 
только к команде ROZETKA», - Владислав Чечеткин. 
17.04.2020 
https://www.facebook.com/chechotkin/posts/37664613134
27485 

Донецкая область. 5 историй о том, как 
предприниматели перестраивают работу из-за 
карантина. https://tinyurl.com/y8uv8uuk 

Посівна 2020: якої культури найбільше посіяли аграрії 
Харківщини. Не зважаючи на пандемію COVID-19 та 
карантин, посівна на Харківщині триває. 
https://tinyurl.com/yc5zet96 

«Продажи во время пандемии. Чему нужно поучиться 
у онлайн-компаний», - Максим Сундалов, EnglishDom. 
https://proidei.com/englishdom-1504/ 

 

 

Над випуском працювали: 

Ірина Коссе 

Марина Гутгарц 

 

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/ua 
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