
 

 

 

 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за березень 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 
 

За програмою закупівлі вакцин від COVID-19 освоєно 
40% коштів. 30.03.2021 https://tinyurl.com/y4avptee 

Позитивний бік пандемії. Covid-19 став каталізатором 
для науки – The Economist. 29.03.2021 
https://tinyurl.com/yymn7cen 

Нова світова війна за вакцини: чому країнам ЄС не 
вистачає препаратів для щеплення і до чого тут 
жадібність. 29.03.2021 https://tinyurl.com/ay4tdctm 

Із бороди на ніс: як з’явилася медична маска та як вона 
рятувала людство? 28.03.2021 
https://tinyurl.com/pu2nm3jk 

Критичне мислення як продовження тренду 
здоров’я. Як «Інтерньюз-Україна» протидіє пропаганді 
та дезінформації. 26.03.2021 https://tinyurl.com/n4r7xcm8 

Безпечна дистанційна робота. 25.03.2021 
https://www.epravda.com.ua/publications/2021/03/25/6722
48/ 

Дослідження «Вакцинація в Україні: бар’єри і 
можливості», проведеного Соціологічною групою 
«Рейтинг» 18-19 березня 2021 р.25.03.2021 
https://tinyurl.com/54k22a8k 

МОЗ цього року планує закупити майже 8 млн доз 
COVID-вакцин для 3,9 млн осіб, – StateWatch. 
24.03.2021 https://tinyurl.com/h95uymjh 

Через пандемію COVID-19 виявляється менше випадків 
туберкульозу, через те що люди не звертаються до 
лікарів у зв’язку з карантинними обмеженнями. 
24.03.2021 https://tinyurl.com/mjxy3vnp 

Ситуація погіршується стрімкими темпами: НАН про 
коронавірус в Україні. 23.03.2021 
https://tinyurl.com/6fzyykwt 

Як «псуються» набори даних від МОЗ про Covid-19. 
23.03.2021 https://tinyurl.com/4h4kp7sk 

У 2020 році ВВП України впав на 4%. Економіка країни 
скоротилася вперше з 2015 року — Держстат. 
22.03.2021 
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/03/31.pdf 

Чи бояться освітяни вакцинуватися від ковіду? 
Результати опитування й пояснення лікарки. 22.03.2021 
https://tinyurl.com/yc3y9tv7 

Хто їде «з України», привезіть ліки! У Донецьку 
шукають медикаменти в соцмережах. 19.03.2021 
https://tinyurl.com/uu3dzykf 

У світі падає народжуваність попри пандемію. Чому й 
до чого це може призвести. 18.03.2021 
https://tinyurl.com/jyc9f9bk 

Ставлення громадян України до вакцинації від COVID-
19 (березень 2021р.) 16.03.2021 
https://tinyurl.com/48sthd6t 

Як змінився навчальний процес за рік карантину, - 
пояснює експертка з питань освіти та науки 
Реанімаційного пакету реформ Наталія Шульга. 
15.03.2021https://tinyurl.com/2djzaxxc 

Світова та українська економіка до, під час та після 
Ковіду, - Ігор Бураковський. 15.03.2021 
https://tinyurl.com/3ahx7vby 
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Шпигунські ігри: як компанії забезпечили захист даних 
під час пандемії. 12.03.2021 
https://tinyurl.com/wmaay2ar 

Дослідження показали, що співробітники відчувають 
себе більш задоволеними та зацікавленими в роботі, 
коли вони можуть працювати віддалено 1-2 дні на 
тиждень, при цьому зберігаючи доступ до офісу, своїх 
колег та організаційній культурі. 12.03.2021 
https://tinyurl.com/c3rek22p 

Рік карантину в Україні: що було і що хвилювало. 
11.03.2021 https://tinyurl.com/fxubs8x9 

Україна: вплив COVID-19 на економіку і суспільство 
Консенсус-прогноз: бачення постпандемічного розвитку 
у 2020-2024 рр. очима експертів та молоді. 09.03.2021 
https://tinyurl.com/2unyftdt 

Covishield в Украине: комедия или триллер? 
06.03.2021 https://tinyurl.com/2stms67j 

Весняна хвиля COVID-19: чого від неї чекати? 
06.03.2021 https://tinyurl.com/2rkmbxs5 

Економічний трекер: Українці почали активніше 
відвідувати магазини, аптеки та офіси. 05.03.2021 
https://tinyurl.com/dj83ap6 

Марко грає. Про відчай і надію очікування. 05.03.2021 
https://tinyurl.com/edycehmk 

Ексклюзив чи all inclusive: які умови роботи 
пропонувати працівнику в часи турбулентності. 
04.03.2021 https://tinyurl.com/yvz9rpck 

Скільки людей вбила пандемія в Україні у 2020 році. 
04.03 2021 https://www.bbc.com/ukrainian/features-
56260505 

Збій у системі. Чому медики не хочуть робити 
щеплення від коронавірусу. 04.03.2021 
https://tinyurl.com/hftbj78w 

Майже 90% хворих на COVID-19 в Україні, яких 
підключали до апарату ШВЛ, померли — 
дослідження НАН України. 03.03.2021 
https://tinyurl.com/w75xdark 

COVID-дані як ахіллесова п’ята уряду. 03.03.2021 
https://tinyurl.com/dkeswdfz 

Що робити, щоб постковідне вигорання персоналу не 
спалило ваш бізнес. 03.03.2021 
https://tinyurl.com/m2dyswry 

Активізм, пандемія, вигорання: знайти точку опори у 
мінливому світі. 03.03.2021 https://tinyurl.com/45rn2uu5 

Цифрова грамотність в часи COVID-19 у країнах 
Східного партнерства. 
https://euprostir.org.ua/resources/159760 

 

 

 

 

Громада та влада 
 

Наприкінці березня в смт. Білокуракине Луганської 
області відбулося перше засідання Робочої групи з 
організації проведення стратегічної екологічної оцінки 
проєкту Стратегії розвитку Білокуракинської селищної 
територіальної громади до 2028 р. 31.03.2021 
https://tinyurl.com/r9es9pbt 

У Врадіївській селищній раді Миколаївської області 
експерти Асоціації міст України провели консультацію 
для керівництва та апарату. 29.03.2021 
https://tinyurl.com/34auvejc 

Інформаційна відкритість програм селищних громад 
Харківської області. 29.03.2021 
https://tinyurl.com/ra83yrf8 

Яким чином представники громадськості можуть 
впливати на стан екології в громаді. 29.03.2021 
https://tinyurl.com/4us53945 

Спілкування з державою в декілька кліків: що українці 
очікують від Мінцифри? 26.03.2021 
https://tinyurl.com/426rkvse 

Близько 500 фахівців долучилися до громадських 
обговорень проєкту Національної стратегії зі створення 
безбар’єрного простору в Україні. 26.03.2021 
https://tinyurl.com/awjvvddt 

Презентація Рекомендацій для органів національної 
та місцевої влади щодо оптимізації нормативно-
правової бази у зв’язку з поширенням Covid-19. 
24.03.2021 https://tinyurl.com/4zpyu825 

У Вінниці мешканці не ініціюють громадські 
слухання через завищену кількість голосів на підтримку 
та відсутність ресурсів. 23.03.2021 
https://tinyurl.com/2y9b5876 

Особистий прийом громадян під час карантину. 
20.03.2021 https://tinyurl.com/bz5vewz9 

Прийом громадян в умовах локдауну: поради для 
місцевих депутатів. 19.03.2021 
https://tinyurl.com/kjxmv6rk 

Депутати Київради «вихолостили» рішення про 
надання медичної допомоги в метро. Містяни вважають, 
що внесені поправки знімають відповідальність з 
метрополітену за безпеку своїх пасажирів. 18.03.2021 
https://tinyurl.com/sdmra388 

 «Міндовкілля на зв’язку»: які питання найбільше 
турбували українців у лютому? 18.03.2021 
https://mepr.gov.ua/news/37026.html 

Громадська мережа ОПОРА розробила питальник для 
діагностування проблем громад на основі цілей 
сталого розвитку. 17.03.2021 https://tinyurl.com/vx3dtzs4 

8 кроків до успішної співпраці влади та 
громадянського суспільства. 12.03.2021 
https://tinyurl.com/2cm3zbwh 
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StateWatch приєднується до вимог громадських 
організацій щодо розробки алгоритму рівного 
доступу громадян до невикористаних вакцин тими, хто 
знаходиться у першій черзі на щеплення проти COVID-
19. 11.03.2021 https://tinyurl.com/yssyary8 

Розпочалося офіційне громадське обговорення 
Проєкту Національної стратегії зі створення 
безбар’єрного простору в Україні. 11.03.2021 
https://tinyurl.com/557mh8dc 

37 громадських організацій звернулися до 
Міністерства охорони здоров'я та Кабінету міністрів 
з вимогою надати рівний доступ громадянам до 
невикористаних доз вакцин, - заява оприлюднена на 
сайті громадської організації "Антикорупційний штаб". 
11.03.2021 https://tinyurl.com/e2cr7w3k 

Правоспроможна громада: перші успіхи у 2021. 
10.03.2021 https://tinyurl.com/63r2zwez 

Допомагати стало дуже просто: в Україні запускають 
Національну Волонтерську Платформу. 10.03.2021 
https://tinyurl.com/5fs5m3jd 

Експерти та молодь обговорили проблеми 
громадянського суспільства та реформ. 05.03.2021 
https://tinyurl.com/2m42j36d 

Івано-Франківська ОДА оголосила конкурс 
студентських туристичних стартапів, щоб підтримати 
талановиту молодь і заохотити її до роботи у галузі 
туризму. 04.03.2021 https://tinyurl.com/yj3sdy2v 

Місцева влада Луганської області зустрілась із 
громадськими активістами для налагодження 
співпраці. 04.03.2021 https://tinyurl.com/c28jp2uj 

Роль громадян в прийнятті рішень місцевої ради 
росте: роз’яснення експертів УНЦПД. 03.03.2021 
https://tinyurl.com/235utf3e 

Чи буде революція у відносинах громади, ОГС та 
ОМС? 03.03.2021 https://tinyurl.com/37jmhdz5 

Комітети і зацікавлені сторони: механізми взаємодії в 
країнах Східної Європи. 02.03.2021 
https://tinyurl.com/5h52unu6 

Посібник «Рекомендації Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини з питань додержання 
конституційного права людини і громадянина на доступ 
до інформації», що стосується реалізації права на 
доступ до публічної інформації, опублікував Офіс 
Омбудсмана. https://rm.coe.int/recomendations-final-10-
02-21/1680a165f7 

 

 

 

 

Реагування громадянського 
суспільства 
 

Молодіжна робота на локальному рівні – приклад 
громад Південно-Східної України. 29.03.2021 
https://gurt.org.ua/interviews/67756/bull/ 

Громадські організації Волині розповіли про 
досягнення карантинного 2020-го. 27.03.2021 
https://tinyurl.com/3nmvazp9 

Критичне мислення як продовження тренду здоров'я. 
Як «Інтерньюз-Україна» протидіє пропаганді та 
дезінформації. 26.03 2021 https://tinyurl.com/4am3f45b 

Гарячі лінії психологічної допомоги та протидії 
насиллю. 26.03.2021 https://tinyurl.com/srpsehau 

Люди з ВІЛ і туберкульозом тестуватимуться на 
COVID-19 безкоштовно. 25.03.2021 
https://tinyurl.com/jcp97bmt 

Ініціативі МФ "Відродження" проти пандемії 
виповнився рік: перелік проектів. 23.03.2021 
https://tinyurl.com/rcznydu3 

Безпечний театр: про нові правила гри в часи пандемії. 
22.03.2021 https://tinyurl.com/az5ckdvn 

Запартнеритися для спільного проєкту: дієві поради. 
10.03.2021 https://tinyurl.com/6fc3p7c3 

Якщо ваша ОГС також потребує захисних засобів для 
безпечного надання допомоги в умовах карантину 
через СOVID-19, напишіть лист- звернення. 09.03.2021 
https://tinyurl.com/nvwxntxs 

 «У пандемії жіноче обличчя»: у Києві проходить 
Жіночий марш. 08.03.2021 https://tinyurl.com/2b7djmbb 

Список лікарів готових надавати безкоштовні 
консультації стосовно COVID-19 у Viber та WhatsApp. 
05.03.2021 https://tinyurl.com/rn737pv3 

Одеський школяр винайшов інтерактивну маску, яка 
«відчуває емоції». 02.03.2021 
https://tinyurl.com/3s8t7ksh 

Яку роль громадянське суспільство в Україні відіграє 
у досягненні Цілей сталого розвитку? Що змінилося 
для громад та громадянського суспільства у час 
карантину? 01.03.2021 https://tinyurl.com/yesmczhz 
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Реагування органів влади 
 

Мінекономіки оприлюднило умови, за яких ФОПи у 
«червоних» зонах зможуть отримати допомогу. 
31.03.2021 https://tinyurl.com/46tx3c74 

“Всеукраїнська школа онлайн” отримала додаткове 
фінансування. 31.03.2021 https://tinyurl.com/jd6tfn9y 

Локдаун у Києві: чи допомагатимуть містянам, які 
постраждають через закриття дитячих садків та шкіл. 
31.03.2021 https://tinyurl.com/2np5wkdu 

На Прикарпатті згортають мобільний госпіталь для 
COVID-пацієнтів, який працював на території 
Богородчанської райлікарні, - генеральний директор 
КНП «Богородчанська центральна лікарня» Іван 
Коляджин. 30.03.2021 https://tinyurl.com/kcvwx3ep 

Як працює пункт безкоштовного експрес-тестування 
на КПВВ «Новотроїцьке»? 30.03.2021 
https://tinyurl.com/2zzfkkj5 

Міністерство інфраструктури пропонує надати 500 
млн грн підтримки українським авіаційним 
компаніям. 25.03.2021 https://tinyurl.com/7uftt6vp 

Коломийський міськрайонний суд, що в Івано-
Франківській області, розгляне справу щодо жінки, яку 
підозрюють у поширенні неправдивої інформації 
про вакцину. 25.03.2021 https://tinyurl.com/4kzyjuwu 

Скільки людей записалися до листа очікування 
вакцинації. Відповідає Мінцифра. 23.03.2021 
https://tinyurl.com/3yer9jv2 

Через КПВВ із тимчасово окупованих територій 
Донбасу і Криму на підконтрольні українському уряду 
території без самоізоляції пускатимуть українців, які 
хочуть вакцинуватися від COVID-19 за умови 
пред’явлення запрошення на вакцинацію, - 
пресслужба Міністерства внутрішніх справ. 23.03.2021 
https://tinyurl.com/5ekbj6cs 

Кабмін посилив правила в’їзду в Україну: тепер від усіх 
іноземців вимагатимуть обов’язковий ПЛР-тест. 
23.03.2021 https://tinyurl.com/vpht2k36 

Понад 340 медиків зголосились допомогти у боротьбі з 
ковідом у Львові. 22.03.2021 https://tinyurl.com/4d4ecsmf 

В умовах COVID-19 держава має дбати як про медичну 
сферу, так і про економіку - Дмитро Разумков. 
19.03.2021 https://tinyurl.com/33w2jdav 

Прийнято Закон "Про внесення зміни до статті 9-2 
Закону України "Про лікарські засоби" щодо 
державної реєстрації вакцин або інших медичних 
імунобіологічних препаратів під зобов'язання". 
19.03.2021 https://tinyurl.com/4jxzc8r3 

 

Міністерство фінансів заявило, що з 78 мільярдів 
гривень, закладених у Фонд боротьби з COVID-19, 
фактично використали 67 мільярдів гривень. 
19.03.2021 https://tinyurl.com/khuj2f5z 

Заява Міністерства культури та інформаційної 
політики щодо запровадження суворого карантину в 
Києві. 18.03.2021 https://mkip.gov.ua/news/5176.html 

Маму судили на Тернопільщині, бо її дитина 
пропускала дистанційне навчання. Справу 
розглядали у березні в Шумському районному суді на 
Тернопільщині. Рішення вступило в силу 16 березня. 
17.03.2021 https://tinyurl.com/9fdfxk9w 

З такими темпами зростання захворюваності на 
COVID-19 буде або "червона" зона, або повний 
загальнодержавний локдаун, – Львівська ОДА. 
16.03.2021 https://tinyurl.com/34a77brb 

У 2020 році в Україні за домашнє насильство 
засудили 921 людину – Державна судова 
адміністрація. 15.03.2021 https://tinyurl.com/2777tk8f 

Департамент охорони здоров'я Харківської ОДА 
відкрив анкету для публічних і громадських 
діячів/діячок, які висловлюють бажання 
популяризувати вакцинацію й отримати щеплення проти 
гострої респіраторної хвороби COVID-19. 15.03.2021 
https://tinyurl.com/3ram4j68 

Боротьба з «короною» за $2 мільйони: суд притягнув 
до відповідальності офіцера Генштабу. 09.03.2021 
https://tinyurl.com/h8f59su5 

На «червоному» Закарпатті запустять спецрейси для 
медиків, енергетиків та комунальників, - повідомив 
голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій 
Полосков. 08.03.2021 https://tinyurl.com/4rym9ans 

Уряд не має достовірної статистики про поширення 
коронавірусу в Україні (листі Секретаря Ради 
національної безпеки і оборони України Олексія 
Данілова до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, 
який оприлюднила експертна організація StateWatch). 
04.03.2021 https://tinyurl.com/273xbye9 

Кабмін опублікував економічну стратегію до 2030 
року. 03.03.2021 https://tinyurl.com/3vmn5984 

Влада Івано-Франківська вимагає дозволити 
місцевому самоврядуванню самостійно вирішувати 
питання щодо закриття бізнесу в умовах карантину. 
03.03.2021 https://tinyurl.com/x7upjb5z 

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, яка 
приймає хворих на коронавірусну хворобу, не вистачає 
коштів на виплату 300% надбавок до зарплати 
медикам. 03.03.2021 https://tinyurl.com/9s9rtf2p 
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Реагування бізнесу  
 

Google снова продлила период «безлимитного» 
использования видеозвонков для пользователей 
бесплатной версии Google Meet – до 30 июня. 
31.03.2021 https://tinyurl.com/736tnme8 

Біля приміщення міської ради чернівецькі підприємці 
зібралися на акцію проти карантину «червоної» зони. 
30.03.2021 https://tinyurl.com/yetwh3d7 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вимагає 
від «Укрзалізниці» приймати у свої медичні заклади 
пацієнтів із коронавірусом. Наголошує, що їм виділили 
на це гроші, але нещодавно три лікарні відмовили 
пацієнтам. 26.03.2021 https://tinyurl.com/55w43cjb 

Тернопільська приватна компанія «Агропродсервіс» 
повідомила, що їхніх працівників вакцинували проти 
COVID-19. 26.03.2021 https://tinyurl.com/a4xm2jh8 

Бізнес на низькому старті: у чому песимізм малих 
підприємців. 26.03.2021 https://mind.ua/business?p=3 

Які чинники сприятимуть розвитку економіки в 2021 році. 
І які очікування на ринку комерційної нерухомості та 
ритейлу. 26.03.2021 https://tinyurl.com/29bsnx9u 

Пасажирообіг транспортних компаній України за січень-
лютий 2021 року зменшився на 48,7% порівняно з 
аналогічним періодом 2020 року, до 7,7 млрд пасажиро-
кілометрів. 26.03.2021 https://tinyurl.com/y9yumdhm 

Объемы международной торговли растут, невзирая 
на пандемию — The Economist Intelligence. 25.03.2021 
https://tinyurl.com/93d8nm8b 

У період закритих кордонів та режиму карантину, 
електронна комерція - спосіб бізнесу втриматися на 
плаву. 25.03.2021 https://tinyurl.com/3t4wpnu6 

У пошуках «корони»: як змінився ринок лабораторної 
діагностики І чого очікувати в найближчому 
майбутньому. 24.03.2021 https://tinyurl.com/9xam23at 

Рік – плюс, ФОП – мінус: як малий бізнес пережив 
перший рік карантину. 24.03.2021 
https://tinyurl.com/t85nm6m6 

«Возити по 11 пасажирів — збитково»: столичні 
маршрутки підіймають ціни та проситимуть владу 
заборонити їм працювати. 24.03.2021 
https://tinyurl.com/md3u4dwv 

Рік у невідомості: 5 уроків локдауну для бізнесу. 
22.03.2021 https://tinyurl.com/4kk3uump 

Бум заморозки. Через карантин українцям набридло 
готувати їжу, як бізнес на цьому заробляє? 22.03.2021 
https://tinyurl.com/3yxr3uz3 

Как изменился рынок жилой недвижимости Киева и 
области за 2020 год? 22.03.2021 
https://tinyurl.com/2vz6djch 

Попри карантин у 2020 році в Україні закрилося на 
третину менше підприємств, ніж у 2019-му — 
YouControl. 17.03.2021 https://tinyurl.com/es2h5uef 

Не проґавити шанс: які можливості подарувала 
українському бізнесу пандемія. П’ять основних 
тенденцій, що допоможуть обіграти кризу. 17.03.2021 
https://tinyurl.com/8r7afx68 

Чому інвестиції під час кризи приносять більшу 
дохідність. 15.03.2021 https://tinyurl.com/cc23dbp9 

Епіцентр розвитку: плани компанії та інвестиційні 
вливання в економіку України. 12.03.2021 
https://tinyurl.com/2z8zj9d8 

Через блокування "Буковелю" без роботи 
залишилися тисячі місцевих жителів, а туристи - без 
відпочинку. 13.03.2021 https://tinyurl.com/y269muaw 

Подорожі по-новому: як літатимемо цьогоріч. 
10.03.2021 https://tinyurl.com/5fxwcbvf 

Як провідні ІТ-організації реагують на вплив на COVID-
19. 10.03.2021 https://tinyurl.com/s3m6x92b 

Пожвавлення на ринку. Автовиробництво в Україні 
зросло у понад два рази. 09.03.2021 
https://tinyurl.com/yvmzvrv2 

Кілька десятків підприємців Калинівського ринку 
зібралися на акцію протесту біля Чернівецької 
міськради. Люди вимагають дозволити їм працювати в 
умовах карантину червоної зони. 09.03.2021 
https://tinyurl.com/4ra4yjpe 

У Закарпатській асоціації фахівців туристичного 
супроводу заявляють, що "червона" зона карантину 
паралізує туристичну галузь: заборонене все, 
включно з екскурсіями на відкритому повітрі та 
відвідуванням замків. 09.03.2021 
https://tinyurl.com/8984uwd7 

Менші прибутки та списані кредити: як банки пережили 
турбулентний 2020-й. 09.03.2021 
https://tinyurl.com/tecjnzfz 

Франківські підприємці вимагають відкрити ринки та 
магазини попри «червону» зону. 01.03.2021 
https://tinyurl.com/42zr7b36 
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Над випуском працювала: 

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  
 
 
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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