
 

 

 

 

Шановні колеги, 

команда Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій здійснює моніторинг 

ситуації в різних регіонах України в умовах 

оголошеного карантину. 

Представляємо Вам інформацію за 8 – 14 червня 

2020 р. за такими напрямками: 

01: дослідження, аналітика 

02: реагування громадянського суспільства 

03: реагування органів влади 

04: реагування бізнесу 

 

 

Дослідження, аналітика 
 

COVID-19 та фінансування донорів: мінімізація 
корупційних ризиків. 14.06.2020 
https://tinyurl.com/y9aocydr 

Як математика допомагає прогнозувати перебіг епідемії 
COVID-19: доктор фізико-математичних наук, 
координатор робочої групи з математичного 
моделювання проблем поширення коронавірусу в 
Україні Ігор Бровченко. 14.06.2020 
https://tinyurl.com/y7c7ngkb 

Правові аспекти карантину. Аналіз законодавства 
адвоката Лариси Криворучко. 13.06.2020 
https://tinyurl.com/y9pj4ek5 

Українці вважають ЄC головним партнером у 
подоланні коронакризи. 12.06.2020 
https://tinyurl.com/y9dvzjbr 

Гібридна війна в часи коронавірусу. Хто, як і навіщо 
керує нашим сприйняттям. 12.06.2020 
https://tinyurl.com/y9rsekr3 

69% “карантинних” новин в регіональних медіа 
стосуються виходу із карантину: дослідження ІМІ. 
11.06.2020 https://tinyurl.com/ybx6emrg 

Сміливий погляд: як подолати страх невідомості та 
майбутнього. 11.06.2020 https://tinyurl.com/ydckdklt 

Игра на выживание. Топ-5 проблем украинской 
медицины, которые вскрыла эпидемия коронавируса. 
10.06.2020 https://focus.ua/ukraine/456771-
igra_na_vyzhivanie 

Українці не хочуть повертатися на роботу в офіси – 
дослідження. 10.06.2020 https://tinyurl.com/yd4m4984 

Чому карантин послаблюють, якщо люди хворіють? 
10.06.2020 https://tinyurl.com/ycxu9v68 

One Philosophy випустила звіт «Життєстійкість лідерів, 
команд і організацій». У цьому документі можна 
прочитати про життєстійкість та її складники, риси 
стійкого лідера під час Covid-19, поради для 
підвищення стійкості команд і організацій. 09.06.2020 
https://tinyurl.com/y837srpu 

Біла магія та антитіла коронавірусу: що і як пишуть про 
науку українські онлайни – дослідження ІМІ. 
09.06.2020 https://tinyurl.com/ybe9ggff 

Дослідження «HR-виклики під час карантину чи як 
COVID-19 змінив життя компаній» від Rost Outsourcing та 
асоціації HR PRO. 09.06.2020 https://tinyurl.com/y9vzhro2 

Карантин і рейдери: чи вплинула пандемія на рівень 
рейдерських захоплень. 09.06.2020 
https://tinyurl.com/y7g6zp5j 

Слабка рука допомоги: як уряд рятуватиме економіку 
України І чому бізнес навряд чи отримає підтримку від 
держави. 09.06.2020 https://tinyurl.com/ydede8t5 

Комуналка на карантині: як українці платили за послуги 
ЖКГ та що робити з мільярдними боргами. 09.06.2020 
https://tinyurl.com/yaxcyusf 

Військові навчання з країнами НАТО – на паузі: як 
COVID-19 змінив співпрацю і чи вплине це на 
боєздатність ЗСУ. 09.06.2020 https://tinyurl.com/y7lcfylj 

«Радше на папері»: Місця обсервації у Луганській 
області. Моніторингова група Благодійного фонду 
Восток SOS. 09.06.2020 https://tinyurl.com/ya3qtxsw 

Українці на карантині: фінансовий аспект. 09.06.2020 
https://tinyurl.com/y7kl748t 
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У владних кабінетах досі не розуміють, що завершення 
пандемії не означатиме закінчення економічної кризи в 
Україні, позаяк не COVID-19 став її причиною. 
08.06.2020 https://tinyurl.com/y8c2uusz 

Полтава виходить з карантину: як про це писали 
онлайн-медіа. 08.06.2020 https://tinyurl.com/ya22hwan 

Коронавірус — український бізнес на карантині, - 
платформа для роботи з відкритими даними 
Опендатабот. https://opendatabot.ua/business-quarantine 

 

 

Реагування Громадянського 
суспільства 
 

Херсонська область. Перетин адмінмежі з Кримом під 
час пандемії: алгоритм дій. Поради громадських 
організацій. 12.06.2020 https://tinyurl.com/yb4oj9q3 

Інститут масової інформації  зафіксував 30 порушень 
свободи слова, пов'язаних з карантином. 12.06.2020 
https://tinyurl.com/ycjk3j5z 

Донецька та Луганська області. Громадська 
організація «Центр підтримки громади» надає 
безоплатну кваліфіковану психологічну підтримку 
тим, хто втомився від короновірусу і бажає більш стійко 
реагувати на стреси та форс-мажорні обставини. 
12.06.2020 https://tinyurl.com/y87phjum 

На кордонах можливого: в Україні організовують 
віртуальний форум громадянського суспільства . 
12.06.2020 https://tinyurl.com/yarogjlb  

У відповідь на наслідки COVID-19 в Україні Дитячий 
фонд ООН (ЮНІСЕФ) та «Українська Волонтерська 
Служба (УВС)» запустили проєкт Мій телефонний 
друг, щоб підтримати людей, які опинилися на 
самоті. 11.06.2020 https://tinyurl.com/ybm7rsp8  

«В нашій чудовій державі будь-який катаклізм завжди 
вдягають у популізм і використовують політично», - 
Станіслав Асєєв. 10.06.2020 https://tinyurl.com/yaxsvm9s 

Група компаній One Philosophy започаткувала 
платформу #Життєстійкі для спілкування власників 
бізнесу, генеральних директорів і керівників організацій 
та віднайдення ефективних стратегій під час та після 
пандемії Covid-19. 09.06.2020 
https://tinyurl.com/y7po3hd7 

Миколаївська область. Як РРО вплинув на кількість 
аптек та до чого призведуть «карантинні 
нововведення»?, - ГО «Всеукраїнське об’єднання 
«Миколаївська фармацевтична асоціація 
«ФармРада». 08.06.2020 https://tinyurl.com/y87v7qf2 

 

 

Реагування органів влади 
 

"За останні дві доби COVID-19 підтверджено у 126 
мешканців Закарпаття, такий високий показник 
зумовлений нехтуванням карантинними 
обмеженнями", - повідомляє Закарпатська ОДА. 
14.06.2020 https://tinyurl.com/y9pgbrgo 

У місті Дергачі Харківської області призупинили 
роботу дитсадків, закрили перукарні і торгово-
розважальні центри. 12.06.2020 
https://tinyurl.com/y8msx57q 

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 
вирішив відновити роботу пунктів пропуску та 
контролю в аеропортах України, а також дозволив 
в'їзд іноземних громадян. Про це повідомляє прес-
служба Міністерства інфраструктури. 12.06.2020 
https://mtu.gov.ua/news/31929.html 

У м. Дергачі на Харківщині через нові випадки COVID-
19 у двох співробітників управління освіти, культури, 
молоді та спорту Дергачівської РДА посилили карантин 
– заборонили масові заходи, закрили садочки та 
салони краси. 11.06.2020 https://tinyurl.com/yc92l4rl 

У Києві зафіксували 35 випадків коронавірусу у 
закладах торгівлі харчовими продуктами. Також щодня 
фіксуються понад пів сотні випадків порушень 
карантинних вимог? - голова Держспоживслужби у 
місті Києві Олег Рубан. 11.06.2020 
https://tinyurl.com/y8gbwrcm 

"Київ готується до другої хвилі епідемії 
коронавірусної хвороби COVID-19: максимально 
розширює тестування та збільшує ліжковий фонд, 
закуповує ПЛР-обладнання та медикаменти", - директор 
департаменту охорони здоров’я Київської міської 
держадміністрації Валентина Гінзбург. 11.06.2020 
https://tinyurl.com/y8u669t8 

У Чернівецькій області 45 пацієнтів із підтвердженим 
COVID-19 або підозрою на коронавірус перебувають у 
тяжкому стані. - пресслужба Чернівецької ОДА. 
11.06.2020 https://bukoda.gov.ua/new/12885 

На Тернопільщині інструкторів ЗНО протестують на 
коронавірус. 11.06.2020 https://tinyurl.com/y7jt5m77 

У Львові лікарям вдалося врятувати важку 51-річну 
пацієнтку з коронавірусом. Жінка 33 доби провела на 
апараті штучної вентиляції легень, - заступник 
директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор 
Берник. 10.06.2020 https://tinyurl.com/yac66ysy 

За боротьбу з COVID-19: на доплати силовикам 
виділили 2,7 млрд гривень. 10.06.2020 
https://tinyurl.com/y9jtmx4d 

У лікарнях Києва - рекордне число хворих з 
коронавірусом, 56 хворих COVID-19 - у важкому стані, 
повідомив мер Кличко. 10.06.2020 
https://tinyurl.com/ybern948 
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Волинська область. Через спалах COVID-19 на 
«кордонах» Володимира-Волинського встановлять 
пропускні пункти, - міська рада. 10.06.2020 
https://tinyurl.com/y75h63yp 

Хворих на COVID-19 не виявили у Дніпропетровській, 
Луганській, Миколаївській, Полтавській, 
Херсонській та Хмельницькій областях. 09.06.2020 
https://tinyurl.com/ya963o66 

У Золотоніському психоневрологічному інтернаті у 
21 людини виявили коронавірус, у зв'язку з чим 
здійснюється епідеміологічне розслідування, - голова 
Черкаської ОДА Роман Боднар. 09.06.2020 
https://tinyurl.com/y9gvc97c 

За період дії карантинних заходів кіберфахівці СБУ 
заблокували понад 2,7 тисячі спільнот з більш ніж 
мільйонною аудиторією, викрили 393 інтернет-
агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про 
епідемію COVID-19. 09.06.2020 
https://tinyurl.com/yb4h4jre 

Аваков просить виділити 2,5 мільярда з 
"антикоронавірусного фонду" на доплати структурам 
МВС. 09.06.2020 https://tinyurl.com/ybekw63a 

COVID-19: у Херсоні одужали всі 20 мешканців, - 
Управління громадських зв'язків Херсонської міської 
ради. 09.06.2020 https://tinyurl.com/y7tcwc4x 

Через сплеск коронавірусу в двох селах в Одеській 
області встановлюють КПП. 08.06.2020 
https://tinyurl.com/y7oojcjn 

 

Реагування бізнесу  
 

Львівська область. Кооперація в кризу як засіб 
порятунку. Значну допомогу та підтримку українським 
книговидавцям в період карантину надав 
банківський бізнес, - головна редакторка та 
співзасновниця “Видавництва Старого Лева” Мар’яна 
Савка. 13.06.2020 https://tinyurl.com/yb3bmpae 

«У Львові технічна зупинка. Я двері не відчиню». 
Залізниця під час карантину — репортаж. 13.06.2020 
https://tinyurl.com/ycu4zfop 

Не зміг жити в умовах обмежень. У Львові 
закривається відомий джаз-клуб Libraria Speak Easy 
Bar. 12.06.2020 https://tinyurl.com/yagdt3ts 

Безпечний режим: як IT-сфері вистояти в кризу. 
Глобальна діджиталізація та провідна роль онлайну у 
період коронакризи ще не означає бума IT-сфери. IT-
компанії така ж частина глобальної економіки, як й всі 
інші: нині вони втрачають позиції та призупиняють 
проекти. 12.06.2020 https://tinyurl.com/y77n5ojb 

Внаслідок коронакризи український книжковий ринок 
може впасти на 70%. 12.06.2020 
https://tinyurl.com/yby74tzq 

Київська область. Маски та дистанція: аеропорт 
"Бориспіль" представив нові правила. 12.06.2020 
https://tinyurl.com/ya8azvf4 

Карантин і мистецтво – як музиканти вирішують 
проблему скасування концертів? 11.06.2020 
https://tinyurl.com/y7hbeh8m 

Антивірусний креатив: як згуртувати команду після 
карантину. 09.06.2020 https://tinyurl.com/ycj9fpks 

Кейсы | Мы их потеряли. Рестораны и бары, которые 
не вышли из карантина. 5 историй. 09.06.2020 
https://tinyurl.com/ydzdxsbd 

Первые цветочки. Украинский бизнес подводит итоги 
карантина, который еще не закончился. 09.06.2020 
https://tinyurl.com/ycctelzm 

Культурна сфера в Україні на грані виживання: що 
робити? 09.06.2020 https://tinyurl.com/y98nttjb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ua 
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