
 

 

Шановний колего, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 25.04–03.05.2020 

р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика 

02: реагування громадянського суспільства 

03: реагування органів влади 

04: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика 
 

Карантин та Економіка. Роман Шеремета: "Після того, 
як ми визнали факт пандемії короновірусу, у нас виникає 
ціла низка складних запитань. Мабуть, одне з 
найважливіших питань - це те, яка має бути зважена 
відповідь на цю пандемію. 02.05.2020 
https://tinyurl.com/yba5cv4n 

Стрес в ізоляції: кому важче пережити карантин – 
чоловікам чи жінкам? Карантин вплинув на 
психологічний стан як чоловіків, так і жінок, однак по-
різному. 01.05.2020 https://tinyurl.com/yatdssg4 

Партисипація у карантин: як громадяни і влада 
співпрацюють онлайн. 30.04.2020 
https://tinyurl.com/y7yb5ruf 

Як змінився ринок праці в рітейлі за час карантину: 
великий аналіз галузі. Robota.ua та Асоціація 
ритейлерів України представляють масштабне 
дослідження про те, як змінилися попит і пропозиція на 
ринку праці в сфері роздрібної торгівлі. 29.04.2020 
https://tinyurl.com/yabplpdn 

Українські домогосподарства в умовах кризи: хто 
найбільше потребує допомоги? 29.04.2020 
https://tinyurl.com/y76826le 

Видатки на боротьбу з COVID-19 (dashboard). 
Відтепер у вільному доступі можна побачити візуальну 
інформацію про видатки держави видатки на подолання 
пандемії COVID-19. Зокрема, платежі з державного та 
місцевого бюджетів. 28.04.2020 
https://tinyurl.com/y92nt9ow 

Украина и коронавирус: победа общества над 
государством. 28.04.2020 https://tinyurl.com/y9guprto 

Нове споживання: як зміняться звички покупців. 
28.04.2020 https://tinyurl.com/yad25rco 

Чим українці займаються на карантині? Згідно з 
дослідженням Viber українці найчастіше проводять час 
за переглядом фільмів і серіалів (44%). 11% віддають 
перевагу навчанню, 7% — вивченню іноземних мов. 
28.04.2020 https://tinyurl.com/yc67mhgd 

Як змінювалися продажі побутової техніки та 
електроніки в період карантину – дослідження GfK. 
28.04.2020 https://rau.ua/analitika/prodazhi-tehniky-v-
karantyn-gfk/ 

В Україні запустили дашборд, який відображає вплив 
карантину на податкові надходження, стан бюджету, 
торгівлю та безробіття. 28.04.2020 https://q.rating.zone/ 

Global Fund COVID-19 Situation Report. Звіт про 
ситуацію містить важливі новини та оновлення щодо 
реакції партнерства Глобального фонду на пандемію. 
(The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria). 
28.04.2020 https://tinyurl.com/ycodq846 

COVID-19: вплив на маркетинг. Factum Group Ukraine 
спільно із Всеукраїнською Рекламною Коаліцією 
проаналізували, як COVID-19 вплинув на маркетинг в 
Україні. 27.04.2020 https://tinyurl.com/y99m3oq3 

Ринок праці на карантині: неможливість працювати. 
27.04.2020 https://voxukraine.org/uk/rinok-pratsi-na-
karantini-nemozhlivist-pratsyuvati 

Як коронавірус вплине на технічну допомогу 
Україні. 27.04.2020 https://tinyurl.com/ycnltlsq 

44% українців готові відвідувати ТРЦ після карантину 
так само часто, або навіть частіше, ніж до карантину. 
Про це свідчать результати дослідження NAI Ukraine. 
27.04.2020 https://tinyurl.com/yaytaafz 

Советы экспертов: что делать, если потеряли работу 
из-за карантина? 27.04.2020 https://tinyurl.com/ycz22dkt 
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Як пандемія вже змінила ринок праці та чого чекати 
далі. 27.04.2020 https://tinyurl.com/y7v8f9ag 

Различие в психологическом дистрессе у женщин и 
мужчин: два конкурирующих объяснения. 
https://tinyurl.com/ybmdracu 

Як змінюється ринок медіареклами під час 
карантину. Прогнози та аналіз ситуації. 
https://tinyurl.com/ycmqnn4f 

Громадянське суспільство перед викликом: 
результати опитування. ГО змушені скасовувати свої 
події та програми, відмовлятися від багатьох планів, 
починати будувати антикризові стратегії — і все це в 
умовах віддаленої роботи та непрогнозованості. 
24.04.2020 https://tinyurl.com/yd55pl6z 

Сесія у форматі онлайн: як вузи прийматимуть 
іспити в умовах карантину. Як викладачі та студенти 
опановують синхронне навчання, готуються до захисту 
дипломів та здачі сесії в ойлайні? Чи технічно 
забезпечені обидві сторони для дистанційної роботи? Як 
бути з творчими та технічними спеціальностями? Як 
здаватимуть сесію хореографи, лікарі, фізики? 
24.04.2020 https://tinyurl.com/ydhegy9n 

Коли закінчиться карантин. Як зберегти своє 
ментальне здоров’я після виходу з самоізоляції. як 
відбувається прийняття реальності в умовах пандемії, 
яка соціальна поведінка після закінчення карантину буде 
найбільш продуктивною, і чому режим постійної бойової 
готовності негативно впливає на уважність та 
адекватність реакцій. 24.04.2020 
https://tinyurl.com/y8yqbs8e 

Харківська область. Е-вибори: демократія з 
дотриманням дистанції. https://tinyurl.com/ybtz6l74 

 

Реагування Громадянського 
суспільства 
Координатор Крымской правозащитной группы 
Ольга Скрипник рассказала в ефире радио 
Крым.Реалии о том, что в условиях пандемии 
коронавируса российские власти не заботятся об 
эпидемиологической безопасности в тюрьмах и СИЗО. 
03.05.2020 https://tinyurl.com/y9f65cuj 

Україна у правовому шпагаті. Як карантин порушує 
наші права. Під час правозахисної програми Rights now! 
17 Міжнародного фестивалю документального кіно про 
права людини Docudays UA експерти розбиралися, які 
карантинні обмеження порушують права людини? 
02.05.2020 https://tinyurl.com/ycarfnsd 

Харківську політику у квітні визначали тренди, 
згенеровані в рамках «коронавірусної» 
проблематики. Найбільш яскраві були пов’язані з 
активністю тих політиків, які вже зараз почали підготовку 
до місцевих виборів, скориставшись карантином для 
підвищення своєї популярності у електорату та 

зміцнення позицій в регіоні. Хто з місцевих політиків за 
допомогою карантину і як готується до виборів – в 
черговому моніторинговому огляді Аналітичного центру 
«Обсерваторія демократії». 30.04.2020 
https://tinyurl.com/y7auvrmy 

Українські зірки співають на вулицях Києва у межах 
благодійного проекту «КарантинБезДому» — зірки 
збирають мільйон гривень для бездомних. За ці 
гроші куплять ліки, маски, санітайзери та допоможуть 
безкоштовним їдальням. 29.04.2020 
https://tinyurl.com/y6uphg4u 

Перезавантаження після кризи: почати із «зеленої» 
сторінки. Пандемія як і будь-яка криза, є можливістю 
для перезавантаження та змін. В День Землі експерти 
обговорювали, як повернутися до нормального 
життя і після кризи вести економіку з більшою 
турботою про довкілля. 29.04.2020 
https://tyzhden.ua/Economics/243152 

Правозахисні організації Центр громадянських 
свобод та Асоціація УМДПЛ вирішили об’єднати свої 
зусилля та спільно моніторити дотримання 
органами правопорядку прав та свобод громадян 
при здійсненні контролю за виконанням карантинних 
обмежувальних заходів. 28.04.2020 
https://tinyurl.com/ya22b8xv 

Перші уроки «Всеукраїнської школи онлайн» із 
сурдоперекладом з’явилися на медіасервісі 
MEGOGO. Над новим функціоналом працює команда 
соціальної ініціативи «Дивись як чутно». Уроки із 
сурдоперекладом поступово стають доступні в розділі 
«Всеукраїнської школи онлайн». Розділ абсолютно 
безкоштовний навіть для незареєстрованих 
користувачів. 28.04.2020 https://tinyurl.com/ycq62aqb 

Львівський медіафорум у партнерстві із Центром 
психічного здоров’я та травматерапії «Простір надії» 
Українського католицького університету розпочинає 
програму психологічної підтримки для журналістів, 
які пережили або переживають психологічне 
виснаження чи травми, професійне вигорання, страх 
втратити роботу або інші можливі труднощі. 28.04.2020 
https://tinyurl.com/y8xzhsj3 

Онлайн-навчання на курсі “Командна робота на 
відстані: від організації до результату” від проекту 
DESPRO. 27.04.2020 https://udl.despro.org.ua/ 

Проєкт «Відкритий ринок» – соціальна онлайн 
платформа для підтримки невеликих 
сільгосппідприємств. Майданчик на якому виробники 
сільськогосподарської продукції та її споживачі можуть 
зустрітись без посередників. Ініціатори проєкту – 
громадська організація “Освітньо-аналітичний центр 
розвитку громад” у партнерстві з Асоціацією міст 
України. 27.04.2020 https://tinyurl.com/ycwwxh3w 

Более 21 тысячи масок пошиты волонтерами в 15 
прифронтовых громадах Донбасса в рамках проектов 
мобилизации громад. 26.04.2020 
https://tinyurl.com/ycj6lja9 
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Герої серед нас: водолаз Костянтин Миргородський, 
організував виготовлення захисних масок для медиків. 
Свій внесок у пріоритетну справу – захист медиків та 
підтримку лікарень у справі порятунку хворих на COVID, 
робить і волонтерський проект «Школа військових 
водолазів» в Києві. https://thepoint.rabota.ua/vodolaz-
orhanizuvav-vyhotovlennya-zahysnyh-masok-dlya-
medykiv/ 

Досвід Благодійного фонду «Імпульс.ЮА» із 
Запоріжжя: Чому нас навчив карантин. 
https://gurt.org.ua/recipes_success/59613/ 

Команда Донецького національного технічного 
університету, який знаходиться у Покровську, 
виготовляє захисні екрани для медиків місцевих 
лікарень. Захисними екранами, виготовленими на 3D-
принтерах, вже користуються медпрацівники 
Покровська, Мирнограда, Добропілля, Селидового та 
інших міст Донецької області. https://tinyurl.com/yan38twn 

Реагування органів влади 
Поліція розпочала кримінальне провадження за 
фактом прийнятого у Черкасах рішення про 
послаблення карантинних обмежень. 01.05.2020 
https://tinyurl.com/yb5dwrw8 

На території Луганської області зможуть відкритись 
трохи більше половини агропродовольчих ринків. 
Інші не відповідають обов'язковим вимогам - пресслужба 
Луганської ОДА. 30.04.2020 https://tinyurl.com/y9j4xpx7 

Черкаська область. Нові спецрейси доставлятимуть 
пацієнтів із районів в онкодиспансер. Директорка 
департаменту охорони здоров'я Лариса Кошова 
зазначила, що органи місцевого самоврядування готові 
забезпечувати проїзд чи компенсувати транспортні 
витрати онкопацієнтів. 29.04.2020 
https://tinyurl.com/ybm6mck3 

Житомирський «Житній» ринок готується до 
відновлення роботи: миють, чистять, фарбують та не 
дуже розуміють нові вимоги. 29.04.2020 
https://www.zhitomir.info/news_191802.html 

Мер Віталій Кличко: «Місто відновлює співпрацю з 
Фондом розвитку підприємництва та пропонує 
фінансово-кредитну підтримку бізнесу столиці». 
29.04.2020 https://tinyurl.com/y7w9g48k 

Лабораторії у Києві не можуть впоратися з обробкою 
аналізів на COVID-19. Центральна лабораторія міста 
Києва, згідно з усіма нормами, повинна надавати 
результати тестів протягом 48 годин. Так от, уже не 
поодинокі випадки, коли результати тестів видають 
через три-чотири доби, тому ми наголошуємо про те, що 
потрібно, як і збільшити кількість самих тестів, так і 
відкривати ще лабораторії для визначення захворювань 
на коронавірус", - заявив під час брифінгу голова комісії 
Київської міськради з питань охорони здоров'я Олега 
Гелевей. 29.04.2020 https://tinyurl.com/y8shc9xm 

Парламент на карантині: як працюється депутатам в 
умовах пандемії. 28.04.2020 https://tinyurl.com/y7luef36 

На Донеччині для обсервації на час карантину є 500 
ліжко-місць. 28.04.2020 https://tinyurl.com/ycp4aoba 

Всеукраїнська школа онлайн розпочинає 
трансляцію уроків для школярів 1-4 класів. Уроки 
транслюватимуться на YouTube МОН та ще 4-х 
телеканалах. 27.04.2020 https://tinyurl.com/y9umogwr 

Спеціальна комісія Одеської ОДА з'ясує причини 
різкого погіршення епідемічної ситуації в райцентрі 
Подільськ і постійно контролюватиме роботу місцевої 
влади та медпрацівників. Про це повідомив голова 
Одеської ОДА Максим Куций. 26.04.2020 
https://tinyurl.com/y8ubjdyb 

У Кременецькому районі Тернопільської області, де 
розташоване місто Почаїв та Почаївська лавра, у 
зв'язку з різким зростанням кількості хворих на COVID-
19 вирішено максимально посилити заходи 
надзвичайної ситуації. 26.04.2020 
https://tinyurl.com/y8dkcedg 

Позиція голови Херсонської ОДА Юрій Гусєв щодо 
фермерів мітингувальників, які перекрили міст через 
Дніпро. 26.04.2020 https://tinyurl.com/y828dea6 

Студенти вишів закінчать навчальний рік 
дистанційно, - МОН 25.04.2020 
https://tinyurl.com/ycw5x2ev 

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, як 
місто буде виходити з кризи після карантину. Він 
окреслив кілька важливих блоків, які стануть 
пріоритетними у програмі, над якою зараз працюють 
спеціалісти — це безпека, медицина, економіка і 
підтримка місцевого виробника «Зроблено у Львові». 
25.04.2020 https://tinyurl.com/y9xhz3op 

У Херсонській області керівники однієї з медичних 
установ привласнили понад 100 тисяч гривень 
виділених з державного бюджету на закупівлю захисних 
масок і халатів. Про це, в суботу, 25 квітня, повідомляє 
прес-служба СБУ. 25.04.2020 https://tinyurl.com/yb3ovzre 

«Карантинне» трудове законодавство: 5 важливих 
аспектів. 24.04.2020 https://tinyurl.com/y95ezzlb 

Реагування бізнесу  
Цифрові технології сьогодні є рушієм та каталізатором 
розвитку економіки та суспільства. В часи пандемії вони 
стали також важливим фактором протидії кризовим 
явищам. Як та які технології допомагають в боротьбі з 
пандемією в Україні і як наші кращі практики 
відповідають світовим. 02.05.2020 
https://www.industry4ukraine.net/digest-4/ 

Чи можна врятуватися від кризи, якщо увійти в ІТ? 
Досвід Aoza Technologies. 01.05.2020 
https://tinyurl.com/y9av2w48 

https://thepoint.rabota.ua/vodolaz-orhanizuvav-vyhotovlennya-zahysnyh-masok-dlya-medykiv/
https://thepoint.rabota.ua/vodolaz-orhanizuvav-vyhotovlennya-zahysnyh-masok-dlya-medykiv/
https://thepoint.rabota.ua/vodolaz-orhanizuvav-vyhotovlennya-zahysnyh-masok-dlya-medykiv/
https://gurt.org.ua/recipes_success/59613/
https://tinyurl.com/yan38twn
https://tinyurl.com/yb5dwrw8
https://tinyurl.com/y9j4xpx7
https://tinyurl.com/ybm6mck3
https://www.zhitomir.info/news_191802.html
https://tinyurl.com/y7w9g48k
https://tinyurl.com/y8shc9xm
https://tinyurl.com/y7luef36
https://tinyurl.com/ycp4aoba
https://tinyurl.com/y9umogwr
https://tinyurl.com/y8ubjdyb
https://tinyurl.com/y8dkcedg
https://tinyurl.com/y828dea6
https://tinyurl.com/ycw5x2ev
https://tinyurl.com/y9xhz3op
https://tinyurl.com/yb3ovzre
https://tinyurl.com/y95ezzlb
https://www.industry4ukraine.net/digest-4/
https://tinyurl.com/y9av2w48
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COVID 19 VS бізнес: повернутись у гру. За прогнозами 
журналу The Economist, близько 90% підприємств вже 
ніколи не вийдуть із кризи через наслідки пандемії. І поки 
світ змагається з безпрецедентним форс-мажором, 
презентуємо можливості для представників малого та 
середнього бізнесу. 30.04.2020 
https://tinyurl.com/y7y94acl 

Збереження робочих місць та безпека співробітників: як 
працює компанія Vodafone Україна в умовах 
карантину. 30.04.2020 https://tinyurl.com/ybtxmwoa 

Телеком на карантині: як Київстар мотивує 
співробітників. 29.04.2020 https://tinyurl.com/y8l4m8je 

Звернення генерального директора АТ «СКМ» Олега 
Попова до бізнесів SCM: відновлення розпочинається з 
промисловості. 29.04.2020 https://tinyurl.com/y9533525 

Асоціація індустрії гостинності України (АІГУ) 
звернулася до Кабінету міністрів України щодо 
роз’яснень з приводу проведення дитячої оздоровчої 
кампанії 2020. 29.04.2020 https://tinyurl.com/ycrwcgaj 

Вистоять «озброєні»: як інтернет речей допомагає 
бізнесу впоратися з кризою. Які smart-проєкти вже є в 
арсеналі українських компаній. 29.04.2020 
https://tinyurl.com/ybdbpr63 

Креативний бізнес першим піде під ніж? 
Комунікаційна агенція PlusOne про те, як пережити кризу 
креативникам. 28.04.2020 https://tinyurl.com/yd8mwzr8 

Дніпропетровська область. Ресторанний бізнес в 
Україні під час карантину: як втриматись на плаву у 
невеликому місті. 28.04.2020 
https://rubryka.com/article/restoran-neggenshil-karantyn/ 

Группа компаний «Текстиль-Контакт» закрыла двери 
гипермаркетов тканей, остановила пошив коллекций 
одежды европейских заказчиков, обеспечила комплекс 
мер для безопасной работы коллег и начала отшивать 
защитную одежду, маски, бахилы, нарукавники. 
28.04.2020 https://tinyurl.com/yazhjnsd 

Співвласник ресторанів Mafia, Casta, BAO і NAM 
Тарас Середюк про падіння продажів після введення 
карантину, зростання доставки, відносини з 
орендодавцями і наслідки кризи для сфери 
громадського харчування. 28.04.2020 
https://tinyurl.com/y7d4ya5l 

Пока все дома: пассажирские перевозки. Обзоры 
SMM-коммуникаций украинских брендов. 28.04.2020 
https://tinyurl.com/ybajg23x 

За рахунок чого виживе будівельний бізнес. 
28.04.2020 https://tinyurl.com/y7n3gr7a 

Карантин сильніший за реформи. Що вдалося 
зрушити з мертвої точки завдяки коронавірусу. 
28.04.2020 https://tinyurl.com/yadrmtg8 

Ці люди запустили бізнес на карантині. І він заробляє 
(онлайн-супермаркет Foodex24, школа комунікацій 
PUBLIC KITCHEN SKOOL, школа міських проєктів 

Урбанина, креативний консалтинг Zweistein). 28.04.2020 
https://tinyurl.com/y7myjgp6 

Фармакологічна індустрія здатна задовольнити 
потреби українців у ліках під час пандемії. 28.04.2020 
https://tinyurl.com/y85j4eht 

Відпочинок відкладається, але ненадовго. Експерти 
прогнозують відкриття літнього сезону відпочинку лише 
за рахунок внутрішнього туризму. 27.04.2020 
https://tinyurl.com/ycro28ov 

У квітні мережа магазинів Фора почала співпрацювати 
з маркетплейсами Prom.ua та Bigl.ua, які входять в 
українську e-commerce-групу EVO. 27.04.2020 
https://tinyurl.com/yb267t42 

Перший в Україні онлайн-ресторан "Чорноморка". Не 
просто доставка – можна поспілкуватися з офіціантами 
та у режимі реального часу обрати з вітрини рибу. 
27.04.2020 https://tinyurl.com/y8zl9epy 

Експерти туристичного бізнесу прогнозують відкриття 
літнього сезону відпочинку лише за рахунок 
внутрішнього туризму. 27.04.2020 
https://tinyurl.com/y7z8y8xj 

На Буковині фермер через карантин знищив два 
мільйони квітів. Власник тюльпанового поля через 
карантин не зміг влаштувати традиційний квітковий 
фестиваль Цвітіння тюльпанів на столичному Співочому 
полі, тож вирішив хоча б спробувати врятувати 
цибулинки і знищив 2 мільйони квітів.Три дні разом із 
працівниками він зривав бутони тюльпанів на площі 
півтора гектара. Каже, продати їх не вдасться, зате 
можна зберегти кореневища квітів. 27.04.2020 
https://tinyurl.com/y8txrsr6 

HR-досвід: як в умовах карантину працюють команди 
Binotel, Treeum, «Розенталь Груп». 27.04.2020 
https://tinyurl.com/ybs4j5dg 

Зменшився випуск одиниць техніки, знизилась виручка: 
як працює КП «Житомирське трамвайно-
тролейбусне управління» в умовах карантину. 
27.04.2020 https://www.zhitomir.info/news_191743.html 

Компанія OnTaxi долучилася до акції допомоги 
медичним працівникам у пересуванні містом – для 
них поїздки у мобільному додатку стали безкоштовними. 
До акції можна долучитися по всій Україні (крім 
тимчасово окупованих територій). 26.04.2020 
https://t.me/inform_support/21 

Бизнес против пандемии: хроника борьбы в лицах. 
История от Андрея Павлушина, главы ОТП Лизинг 
https://project.liga.net/projects/pavlushin_business/ 

Експорт – імпорт – карантин. Як на зовнішній торгівлі 
України позначаються обмеження, пов’язані зі 
стримуванням коронавірусу. 
https://tyzhden.ua/Economics/242714 
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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 
 

http://www.ier.com.ua/ua

