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Центр економічної стратегії  – незалежний центр досліджень державної політики.  Завдання 
ЦЕС – підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання 
країни. Центр робить внесок у розробку стратегії економічного зростання України, здійснює 
незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а також працює над 
посиленням громадської підтримки реформ. Заснований у травні 2015 року. 

Для більш детальної інформації про ЦЕС просимо звертатися до Андрія Федотова, 
директора з комунікацій (тел.: (044) 492-7970, office@ces.org.ua).  

Також запрошуємо відвідати наш сайт www.ces.org.ua та слідкувати за нами у соціальних 
медіа facebook.com/cesukraine чи twitter.com/ces_ukraine. 
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29 квітня прем’єр-міністр України оголосив  намір перейти від тотального карантину до адаптивного, 
коли рівень обмежень залежить від поширення covid-19 у конкретній області. Саме такий підхід ми й 
рекомендували в нашому бріфі від 10 квітня. Далі цей намір протягом травня-червня був практично 
реалізований у низці урядових постанов. 

Крім, власне, ідеї локалізації обмежень, ми надали також рекомендації щодо (1) дій системи охорони 
здоров’я задля стримування епідемії та (2) оптимальних обмежень, які б запобігали поширенню вірусу 
за найменших втрат для економіки.  

У цій записці ми проаналізували, чи уряду вдалося за два місяці створити систему, яка запобігає новим 
спалахам після послаблення обмежень, та чи дозволило послаблення карантину відновити економічну 
активність. 

1. КАРАНТИН ДАВ УКРАЇНЦЯМ ЧАС – ЯК ЙОГО 

ВИКОРИСТАВ УРЯД? 

Україна та інші країни Східної Європи демонструють дещо іншу динаміку подолання пандемії covid-
19, аніж країни Західної Європи. Завдяки рано введеним карантинним заходам тут не було яскраво 
вираженого піку захворюваності, який би призвів до перевантаження лікарень та надмірно високої 
смертності.  

Однак помилково думати, що карантин у країнах Східної Європи, який вони встигли запровадити 
якомога раніше, дозволив їм краще подолати «першу хвилю» захворюваності. Цієї «першої хвилі» тут 
просто не було, а карантин дозволив лише відкласти її в часі. Саме тому після послаблення 
карантинних заходів у травні-червні по всій Європі, у Східній Європі, зокрема й Україні, щоденна 
кількість нових випадків covid-19 не зменшується або навіть іде вгору. 

10 квітня у своєму звіті ми наголосили, що карантин – це в жодному разі не диво-зброя для боротьби 
з уявною «першою хвилею», а лише спосіб виграти час для підготовки до справжнього спалаху, який 
неминуче станеться після послаблення карантину.   

Ми запропонували чотири «домашні завдання», які необхідно було виконати уряду, щоб забезпечити 
контроль над ситуацією у день, коли країна перейде від жорсткого карантину до адаптивного типу 
обмежень:  

 Розгорнути потужну систему тестування, відстеження та ізоляції.   

 Підготувати систему лікарень до можливого пікового навантаження.  

 Захистити медиків.  

 Підготувати та навчити громадян захищатися від поширення вірусу на побутовому рівні.  

Станом на сьогодні можна оцінити виконання цих завдань як, радше, незадовільне. Незважаючи на 
відносно вдалий перехід до адаптивного карантину, Україна не готова до зустрічі із навіть незначною 
хвилею захворюваності, а шанси на те, що карантинні обмеження доведеться використовувати знову 
як єдиний засіб зарадити поширенню, – високі. 

Розгортання потужної системи тестування-виявлення-ізоляції, на нашу думку, було найбільш  
критичним для успішного переходу до адаптивної моделі.  

https://ces.org.ua/fighting-coronavirus-after-april-24/
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З квітня по червень обсяги ПЛР-тестування були доведені до мінімально прийнятного рівня, однак 
досі залишаються одними з найнижчих у Європі. В Україні проводять в середньому близько 10 тис. 
тестів ПЛР щодня, що становить 0,2 на 1 тисячу населення. Для порівняння: у Туреччині – 0,4 на тис., 
у Польщі – 0,5 на тис., у Литві – 1,6 на тис. населення.  

Потужності лабораторної системи залишаються обмеженими. Приватні лабораторії лише номінально 
було долучено до мережі діагностики – здебільшого для проведення ІФА-тестування. Водночас 
збільшення потужностей державних лабораторій було недостатнім. 

Навіть у регіонах, де інші державні та приватні лабораторії включені до мережі діагностики, в 
обласних лабораторних центрах утворюються черги необроблених тестів, які налічують тисячі зразків. 

Графік 1. Проведені тести та залишки у лабораторних центрах, 1-21 червня 2020 

 

Дані: КМУ covid19.gov.ua 

Ситуацію добре ілюструють випадки відмов лабораторних центрів приймати нові зразки через 
перенавантаження (Житомир), утворення черг з тестів, які не обробляються (Львів), відмов тестувати 
контакти через завантаженість лабораторій. 

Слабка система відстеження контактів та їх подальшої ізоляції є навіть  більш важливим фактором. На 
відміну від тестування, яке лише фіксує факти нових випадків, відстеження та ізоляція контактів 
дозволяє переривати ланцюжки зараження та зупиняти поширення.  

В Україні інформацію про відстеження та ізоляцію випадків знайти не так легко. Її не публікують  
регулярно не лише у відкритих джерелах, а й навіть у щоденних офіційних довідках для уряду. Цілком 
імовірно, що уряд не відстежує та не оцінює ефективність роботи за цими напрямками. Принаймні, 
цей індикатор не є пріоритетним.  
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За даними Національної служби здоров’я, на 16 червня на амбулаторному лікуванні з приводу covid-
19 в Україні перебувало 13,5 тис. осіб. Однак складно встановити, у скількох з цих випадків ідеться про 
активну ізоляцію під наглядом сімейного лікаря. 

Інші дані (Міністерства цифрової трансформації) свідчать, що на 20 червня близько 40 тисяч осіб 
встановили спеціальний додаток для відстеження самоізоляції та звітують у ньому про свій статус.  
Однак тут ідеться лише про осіб, що повернулися з-за кордону, а встановленням додатку опікується 
прикордонна служба.  

Для порівняння: у Польщі на обсервації (ізоляції у спеціальному закладі під лікарським наглядом) 
перебувало 17,2 тис. осіб, а на самоізоляції (вдома під наглядом сімейного лікаря) – 95,6 тис. осіб.  

Саме різниця у системах тестування, відстеження та ізоляції пояснює різницю між динамікою 
поширення коронавірусу в Україні та Польщі після послаблення карантину в кінці травня. 

Графік 2. Нові випадки та тести в Україні та Польщі  

 

Обидві країни мали схожі сценарії початку спалаху та схожі жорсткі режими карантину, запроваджені 
у приблизно один і той  же  час.  В  Україні  послаблення  карантинних  обмежень  відбулося  22  травня  
та  1 червня, у Польщі – 18 та 30 травня, коли було відновлено також роботу театрів та кіно, а також 
освіту в початковій школі.  

Незважаючи на це, Польщі, на відміну від України, вдається стримувати хвилю поширення саме 
завдяки системі тестування та активного виявлення-ізоляції.   
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Готовність системи лікарень до можливого пікового навантаження також викликає занепокоєння.  

У квітні уряд прийняв вдале рішення та визначив 242 лікарні в Україні як такі, що призначені для 
госпіталізації хворих з covid-19. Однак як у квітні, так і у червні ця мережа залишається занадто 
розпорошеною та включає велику кількість малопотужних лікарень, де наявність працюючих 
відділень інтенсивної терапії необхідної потужності викликає запитання. 

Немає даних і щодо створення мобільного резерву фахівців та обладнання, яких можна буде 
перекинути у регіони-епіцентри потенційного пікового спалаху.  

Навіть невеликі (порівняно з країнами Західної Європи) кількості нових випадків під час дії карантину 
створюють труднощі для лікарняної системи.  

Наприклад, у Києві – одному з епіцентрів спалаху в Україні, для лікування covid-19 визначено сім 
лікарень. На практиці, пацієнтів регулярно приймають лише чотири. Як і під час дії карантину, 
щоденно у столиці реєструють до 100 нових випадків на день, з яких госпіталізують не більше 
кільканадцяти випадків. Однак дві лікарні з чотирьох працюють на рівні завантаження, близького до 
критичного. 

Таблиця 1. Завантаженість covid-лікарень Києва на 11.06.2020 

Заклад охорони здоров’я Всього ліжок 

Заповненість 
ліжок 

(%) 

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва 150 71% 

Київська міська клінічна лікарня №4 375 35% 

Київська міська клінічна лікарня №9 80 63% 

Київська міська дитяча інфекційна лікарня 90 39% 

Київська міська дитяча клінічна лікарня №1  30 0% 

Київський міський пологовий будинок №3  12 8% 

Київський міський пологовий будинок №5  16 0% 

 

Джерело даних:  КМДА 
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Значний ризик створює те, що показник госпіталізації хворих на covid-19 в Україні складає близько 
30%. Це у два-три рази перевищує показники навіть тих країн, які найбільше постраждали від хвилі 
коронавірусу у березні-квітні. Однією з причин є запровадження спеціального підвищеного тарифу 
для лікарень за випадки лікування коронавірусної хвороби. Це створює стимули до надмірної 
госпіталізації пацієнтів замість лікування на амбулаторному рівні. 

Станом на кінець червня захист медиків став критичною проблемою. 17% від усіх хворих на covid-19 в 
Україні складають медичні працівники, при цьому загалом людей з медичною професією серед 
населення – лише 1%.  

У березні та квітні такий високий рівень заражень можна було пояснити браком засобів 
індивідуального захисту, у тому числі через провал державних закупівель ЗІЗ у квітні. 

Однак численні факти свідчать, що іншими важливими причинами такої загрозливої тенденції є 
некоректне використання ЗІЗ медичними працівниками та невідповідний рівень застосування 
протоколів госпіталізації пацієнтів. 

Підготовка громадян на індивідуальному рівні до протидії поширенню також виявилася невдалою.  

Незважаючи на ефект «втоми» від обмежень, у травні соціологічні опитування демонстрували 
серйозне ставлення українців до обмежень та відносно високу готовність їх виконувати. 

Однак організована урядом комунікаційна кампанія була значно нівельована суперечливими 
сигналами з боку офіційної влади, кульмінацією яких стало відвідування Президентом у супроводі 
головного санітарного лікаря кафе у Хмельницькому – під час дії обмежень,   без використання засобів 
захисту та без дотримання соціальної дистанції. 

2. КАРАНТИН ВДАРИВ ПО ЕКОНОМІЦІ – ЧИ 

НИЩІВНІ ЙОГО НАСЛІДКИ? 

Компанії заморозили інвестиції та виробничі ланцюжки. Карантин обрушив споживчі настрої, майже 
зупинив декілька галузей – роздрібну торгівлю, готельний та ресторанний бізнес, авіаперевезення. 
Зменшилися обсяги надходжень до бюджету.  

Але поки що наслідки кризи вийшли на яв не повною мірою. Частково через те, що статистика 
публікується із запізненням, частково – через інерційність процесів. Наприклад, звільнення 
працівників, яке в США відбувається майже миттєво, в Україні більш інерційне, і ринку праці може 
знадобитися ще певний час для пристосування до реалій. Компанії можуть подовжувати оренду офісів 
якийсь час, щоб не втратити приміщення, сподіваючись, що ситуація налагодиться. Частина компаній, 
які поки що обслуговують свої кредити, можуть іще звернутися до банків із проханням про 
реструктуризацію або просто припинити платити.  

З розрізнених даних бачимо, що запровадження адаптивного карантину у травні суттєво пом’якшило 
удар по економіці. Сектори, де пом’якшуються карантинні обмеження і які пов’язані із споживчим 
попитом, швидко відновлюються, насамперед роздрібна торгівля та послуги. Із промисловістю та 
інвестиційним попитом ситуація гірша – травень тут не приніс суттєвого зростання.  
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Очікування бізнесу не катастрофічні, і можливість відвернути глибшу кризу поки що існує – завдяки 
ефективним заходам адаптивного карантину у подальшому та адресній підтримці тих, хто постраждав 
найбільше.  

Далі ми аналізуємо непрямі швидкі індикатори економічної активності, а також динаміку в окремих 
секторах, де вже є статистичні дані. 

2.1. НЕПРЯМІ ІНДИКАТОРИ 

Пересування українців: поступове відновлення з середини травня. Квітень, коли щоденні пересування 
українців скоротилися наполовину, був найжорсткішим місяцем для економіки. Вже у травні із 
пом’якшенням карантину почалося відновлення – і до червня люди майже відновили докарантинний 
рівень переміщень. Приблизно 20% людей, як можна припустити за даними Google, досі не їздять на 
роботу (або були звільнені чи відправлені у відпустки, або працюють із дому), поїздки та відвідування 
закладів торгівлі і розваг відновилося майже на докризовому рівні, а за продуктами та в аптеки стали 
ходити навіть частіше. 

Графік 3. Мобільність українців 

 

Джерело: Google Global Mobility Report 

2.1.1. СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ: БЕЗ ПРОВАЛУ  

Споживання електроенергії, яке може слугувати індикатором стану економіки, під час карантину 
знизилося дуже помірно, загалом у межах сезонних тенденцій та за інерцією охолодження економіки, 
що почалося іще у 2019 році. Відновлення промисловості відбувається повільніше, ніж роздрібної 
торгівлі. Воно дуже нерівномірне – вплив карантину для одних галузей був більш болючим, ніж для 
інших. Більшість секторів пережили найсильніший спад у квітні та лише трохи оговталися у травні. 
Транспорт постраждав найсильніше з усіх та, незважаючи на послаблення карантину, не відновився. 
Машинобудування – другий «антилідер» – у травні показало лише незначно вищий за квітневий 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

21/02/20 07/03/20 22/03/20 06/04/20 21/04/20 06/05/20 21/05/20 05/06/20

%
 в

ід
 б

аз
о

во
го

 р
ів

н
я,

 с
ем

и
д

ен
н

а 
ко

вз
н

а 
се

р
ед

н
я

Роздрібна торгівля та розваги Продуктові магазини та аптеки

Зупинки та станції громадського транспорту Робочі місця



Два місяці адаптивного карантину: чи вдалось придушити епідемію і оживити економіку?  9 
 

результат, як і паливна та металургійна промисловість. Споживання енергії в харчовій промисловості 
знизилося у травні сильніше, ніж у квітні. Хімічна та нафтохімічна промисловість на фоні падіння цін 
на основну сировину – нафту та газ, навпаки, наростили обсяги споживання електроенергії протягом 
квітня та травня. 

Таблиця 2. Споживання електроенергії, % до відповідного місяця 2019 року 

 Січень Лютий Березень Квітень Травень 

Споживання електроенергії (брутто) -8,1% -1,6% -7,0% -7,0% -5,8% 

Споживання електроенергії (нетто) -6,1% -3,2% -3,9% -7,8% -4,9% 

у тому числі: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1. Промисловість -6,6% -3,8% -8,3% -10,5% -7,3% 

   у тому числі: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

   Паливна -8,4% -5,7% -8,1% -11,7% -8,9% 

   Металургійна -10,6% -5,5% -11,7% -13,3% -8,1% 

   Хімічна та нафтохімічна 38,1% 29,7% 9,5% 4,1% 10,0% 

   Машинобудівна -20,0% -16,7% -9,9% -20,7% -18,1% 

Будівельних матеріалів 10,4% -7,2% -12,5% -6,6% -6,3% 

Харчова та переробна -3,0% -3,6% -0,1% -5,7% -8,4% 

   Інша -2,3% -0,4% -6,3% -0,9% -4,5% 

2. Сільгоспспоживачі -6,9% -2,4% -1,0% 6,3% 2,9% 

3. Транспорт -7,5% -1,1% -9,1% -16,9% -27,0% 

4. Будівництво -8,5% -7,8% -6,2% -7,1% -10,1% 

5. Ком.-побутові споживачі -9,1% -6,2% -6,4% -12,4% -14,8% 

6. Інші непромислові споживачі -3,9% -2,5% -3,7% -9,4% -3,6% 

7. Населення -4,5% -1,6% 4,1% -1,3% 6,2% 

Джерело: Мінекоенерго, Інформація про роботу електроенергетичного комплексу  

2.1.2. КОРИСТУВАННЯ БАНКІВСЬКИМИ ПОСЛУГАМИ: ПОЖВАВЛЕННЯ ПОКУПОК У 
ТРАВНІ  

Ми можемо оцінити тренди користування фінансовими послугами, які непрямо свідчать про 
пожвавлення чи послаблення економічної активності українців, за даними Приватбанку – 
найбільшого банку країни та лідера за кількістю платежів. Українці, логічно, на час карантину 
вполовину скоротили фізичні візити до банківських відділень, але вже у травні почалося відновлення. 
Натомість, користування онлайн послугами банків зростало стійкими темпами. Зростання платежів 
через POS-термінали призупинилося у квітні, коли через жорсткий карантин закрили багато закладів 
роздрібної торгівлі і послуг, але показало рекордне зростання вже у травні. Трохи гірша ситуація із 
платежами юридичним особам-підприємцям: у травні продовжився негативний тренд. А ось валюту 
українці в офлайні міняти не поспішають і після пом’якшення карантину. 
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Таблиця 3. Динаміка банківських послуг у Приватбанку (грудень 2019 – 100%) 

  Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень 

Унікальних контактів у відділеннях 100% 103% 101% 76% 57% 74% 

Унікальних контактів через Приват24  100% 99% 101% 103% 104% 106% 

Унікальних контактів у банкоматах 100% 82% 88% 81% 65% 76% 

Унікальних контактів в POS-
терміналах 100% 84% 91% 96% 73% 107% 

Платежі юридичних осіб та 
підприємців-клієнтів банку 100% 90% 93% 92% 81% 80% 

Кількість транзакцій з обміну валют 100% 76% 75% 29% 30% 31% 

Джерело: За даними Приватбанку 

2.1.3. Фінансовий ринок: без паніки, але й без нових кредитів 

Приємним сюрпризом стало те, що фінансовий ринок України переживає карантин та кризу відносно 
спокійно. Ажіотажного попиту на валюту, як це відбувається зазвичай під час криз, практично не було 
– Нацбанку вдалося зберегти резерви на рівні 25,4 млрд доларів США станом на кінець травня. 
Валютний курс похитнувся, але швидко повернувся до звичного діапазону. Компанії та населення 
здебільшого продовжують обслуговувати свої кредити, обсяги проблемної заборгованості зросли, але 
поки що помірно. 

Ліквідність банківської системи поза загрозою, Нацбанк рапортує про суттєве перевищення 
нормативу ліквідності по системі та ще й надав за квітень-червень більше 13 млрд грн кредитів 
рефінансування строком від 30 днів. Панічного зняття депозитів не було, і банки відбулися легким 
переляком: відправили частину персоналу працювати із дому та всерйоз взялися за електронні 
клієнтські сервіси. Люди забрали із банків приблизно 10% валютних строкових вкладів,  але залишки 
на гривневих поточних рахунках у людей стрімко пішли угору. Найбільш ймовірною причиною цього 
є те, що через закриття магазинів та інших закладів багатьом просто не було куди витрачати кошти, а 
частина людей свідомо заощаджували, скоротивши поточне споживання. Кошти компаній впали до 
мінімуму у 90-95% карантинного рівня всередині квітня, але вже зараз відновилися до рівня початку 
року. 
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Графік 4.                                                                                      Графік  5.  

 

А ось кредитування уповільнюється: банки зважають на ризики неповернення коштів, тож зниження 
процентної ставки, хоча й відіграє певну роль, але на загальному фоні не надто велику. Після 
пом’якшення карантину першим (і єдиним) відновилося гривневе роздрібне кредитування – але поки 
що його темпи відстають від докризового рівня. Вільні кошти банки розміщують переважно в ОВДП, 
фінансуючи дефіцит бюджету. 

Графік 6.                                                                                     Графік 7.  

 

2.1.4. РИНОК ПРАЦІ: НА ПАПЕРІ ВСЕ НЕПОГАНО 

Нижня межа оцінки проблем на ринку праці поки що теж не трагічна. Кількість зареєстрованих 
безробітних станом на 1 червня 2020 року майже подвоїлася у порівнянні із 1 червня 2019 року. Усього 
було зареєстровано 511 тис. безробітних (проти 301 тис. у червні 2019 року). Але у відносному вимірі 
сукупна кількість нових безробітних – це лише близько 1% зайнятих в економіці. Навіть у секторі, який 
постраждав найбільше – готелі та ресторани, на вулиці опинилося лише приблизно 5% працівників 
галузі. Більше всього нових безробітних, яким потрібно працевлаштування, з’явилося у торгівлі та 
промисловості (по 40 тис. людей відповідно),  у сільському господарстві (17 тис. людей), у державному 
управлінні (16 тис. людей), готелях та ресторанах (14 тис. людей). 
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Кількість вакансій, як у державній службі зайнятості, так і на сайтах пошуку роботи, становить 
приблизно 70% докарантинного рівня. Але в реальності частина цих вакансій цілком може бути 
замороженою. 

Фонд оплати праці у квітні – найбільш проблемному місяці – знизився на 1% від рівня квітня 2019 та 
на 6% від докарантинного лютого 2020 року. За цими даними, як і в інших випадках, дуже великою є 
різниця між галузями, які постраждали сильно – авіаційний транспорт, готелі та ресторани, та тими, 
хто відбувся легким переляком. Дані за травень, які могли би показати, наскільки динамічно 
відбувається відновлення, поки що не опубліковані. 

Таблиця 4. Динаміка фонду оплати праці за видами економічної діяльності, % від відповідного 
місяця 2019 року 

 
Січень Лютий Березень Квітень 

Усього 115% 114% 110% 99% 

Сільське, лісове та рибне господарства 104% 104% 104% 103% 

   з них сільське господарство 108% 109% 109% 108% 

Промисловість 113% 112% 107% 94% 

Будівництво 115% 114% 107% 89% 

Гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 118% 119% 113% 97% 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність 110% 110% 101% 91% 

наземний і трубопровідний транспорт 119% 111% 99% 92% 

водний транспорт 97% 97% 95% 88% 

авіаційний транспорт 98% 102% 82% 57% 

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 106% 109% 104% 93% 

поштова та кур'єрська діяльність 113% 111% 108% 107% 

Тимчасове розміщування й організація харчування 124% 128% 78% 45% 

Інформація та телекомунікації 113% 111% 129% 85% 

Фінансова та страхова діяльність 120% 121% 109% 107% 

Операції з нерухомим майном 110% 115% 101% 85% 

Професійна, наукова та технічна діяльність 122% 113% 118% 105% 

з неї наукові дослідження та розробки 107% 113% 111% 97% 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 112% 109% 116% 101% 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне 
страхування 126% 127% 124% 121% 

Освіта 115% 114% 112% 110% 
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Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 115% 114% 115% 98% 

   з них охорона здоров'я 114% 113% 115% 96% 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 111% 118% 108% 99% 

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 116% 119% 106% 101% 

функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів 
культури 108% 107% 102% 96% 

Надання інших видів послуг 135% 131% 143% 113% 

Джерело: Держстат 

2.1.5. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ: ПАДІННЯ, АЛЕ ЕКСПОРТ ТРИМАЄТЬСЯ  

За квітень рівень імпорту склав 73% від рівня попереднього року. Це відбулося як через падіння попиту 
на споживчі товари через карантин, так і внаслідок падіння цін на енергоносії на світовому ринку. 
Експорт постраждав менше – навіть у проблемному квітні Україна експортувала 94% товарів до квітня 
минулого року. У червні, коли карантин було послаблено, вірогідно, ми побачимо відновлення 
імпорту. 

Графік 8.                                                                                    Графік 9. 

 

Джерело: Держстат 

З-посеред експортних галузей постраждали промислові вироби, деревина та метали, для яких 
кризовим періодом був також кінець 2019 – початок 2020 через карантин у Китаї. У цих експортних 
галузях спад почався іще у березні, коли карантин почали вводити в Європі. Вже у квітні імпорт 
скоротився більш ніж на чверть у порівнянні із 2019 роком. Постраждали однаково сильно майже усі 
категорії, окрім продовольчих товарів.  
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Таблиця 5. Зміна експорту та імпорту в % до відповідного місяця 2019 року 

 Січень Лютий Березень Квітень 

Усього експорт 2% 2% -3% -4% 

Продовольчі товари та сировина для їх виробництва  14% 1% 2% 7% 

Мінеральні продукти 18% 14% 3% 12% 

Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промис-
ловості 25% -2% 17% -3% 

Деревина та вироби з неї -8% -8% -12% -20% 

Промислові вироби 10% 17% 2% -24% 

Чорні й кольорові метали та вироби з них -26% -2% -13% -18% 

Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади  29% 20% -13% -8% 

Усього імпорт -2% -5% -6% -28% 

Продовольчі товари та сировина для їх виробництва  16% 16% 21% 2% 

Мінеральні продукти -18% 16% 21% 2% 

Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промис-
ловості -4% 0% 2% -18% 

Деревина та вироби з неї -9% 0% 1% -27% 

Промислові вироби 48% 33% -7% -23% 

Чорні й кольорові метали та вироби з них 0% -13% -3% -29% 

Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади  0% -13% -3% -29% 

Джерело: НБУ 

2.1.6. БЮДЖЕТ: ПАДАЄ ІМПОРТ – ПАДАЮТЬ ДОХОДИ 

Занижений у  порівнянні із фактом прогноз по курсу гривні та падіння цін на нафту й газ наклалися на 
стрімке падіння імпорту споживчих та інвестиційних товарів. У результаті митниця, яка у січні-
березні отримувала 80-90% надходжень минулого року, у квітні та травні отримала 77% та 68% 
відповідно. Для податкової ці місяці були трошки кращими: отримані податки, за винятком 
відшкодування ПДВ, становили у квітні та травні 96% та 92% рівня минулого року відповідно. Недобір 
податків та митних платежів компенсувався із інших джерел, у тому числі прибутком Національного 
банку України. Надходження до місцевих бюджетів та Пенсійного фонду (ЄСВ) постраждали не так 
сильно, як митні платежі: у травні доходи від цих виплат були на рівні 95-96% минулорічних.  

2.2. ТЕНДЕНЦІЇ В СЕКТОРАХ 

2.2.1. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ: ШВИДКЕ ВІДНОВЛЕННЯ 

У квітні економіка втратила приблизно третину докризового роздрібного товарообороту через те, що 
закрили непродовольчі магазини та ринки, а також через зміну споживчої поведінки – люди під час 
кризи намагаються економити, бо не впевнені у майбутніх доходах. 
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Графік 10. 

 

Джерело: Держстат 

У травні із введенням адаптивного карантину та відкриттям торгових точок торгівля майже 
відновилася на минулорічному рівні – індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі  порівняно 
із квітнем склав 115,0%, а проти травня 2019 р. – 96,9%. Це говорить про те, що споживчі ринки та 
споживання можуть показати V-відновлення, якщо не буде нового посилення карантину і якщо інші 
сектори будуть швидко набирати оберти. Відповідно, є шанс на швидке відновлення виробництва та 
імпорту товарів споживання.  

Ці дані підтверджуються статистикою найбільшого в країні банку – Приватбанку. Кількість та обсяги 
оплати товарів банківськими картками практично повернулися до рівнів лютого, а у продуктовій 
мережі – перевищили рівень лютого на 23%. Навіть обороти в сегменті електроніки та побутової 
техніки, що у квітні впали до 43% докризового рівня, вже відновилися у повному обсязі. Також 
повністю відновилися розрахунки в мережі АЗС. 

2.2.2. ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО –  СЕКТОР КОНТРАСТІВ  

Падіння у квітні та відновлення у травні у промисловості  відбувалося помітно, але дуже нерівномірно. 
Є галузі, які постраждали серйозніше за інші, відновлення там гальмується карантинними заходами 
або ж падінням попиту на фоні невизначеності. Наприклад, дуже сильно знизилося та повільно 
відновлюється виробництво деяких продуктів та кондитерських виробів, пряжі, одягу, паперової 
продукції, косметики. А є галузі, де попит, навпаки, зріс у тисячі разів (виробництво санітайзерів для 
рук, поліетилену чи масок) або не дуже змінився.   

Є кілька галузей, де українські виробники деталей та складових сильно постраждали від зниження 
інвестиційного попиту (пластмасові деталі для приладів, скло, оброблений камінь, тепло- та 
звукоізоляційні матеріали, труби, деталі локомотивів, електрична апаратура), і відновлення  там поки 
що не видно.  
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Загалом після введення адаптивного карантину промисловий випуск зріс з 83% рівня 2019 року у квітні 
до 88% рівня минулого року у травні. 

Таблиця 6. Індекси промислової продукції 

 Травень 2020 до 

квітня 2020 травня 2019  

сезонно скори-
говані 

нескориговані скориговані  на ефект 
календарних днів 

нескориговані 

Промисловість 102,8 104,9 88,3 87,8 

за видами діяльності                                                                  

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 

100,1 103,5 91,3 91,1 

Переробна промисловість 103,8 107,2 85,2 84,4 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 

106,8 98,0 97,1 98,1 

   за основними промисловими групами 

Товари проміжного споживання 104,5 108,2 86,3 85,8 

Інвестиційні товари 110,6 115,4 73,6 73,0 

Споживчі товари короткострокового 
використання 

101,0 101,9 93,3 92,3 

Споживчі товари тривалого викорис-
тання 

114,2 122,6 70,0 67,9 

Енергія 102,9 100,3 93,7 93,9 

Джерело: Держстат 

2.2.3. ТРАНСПОРТ: ВЕЛИКЕ ПАДІННЯ 

Від жорсткого карантину в Україні постраждали переважно пасажирські перевезення, а у сегменті 
вантажних перевезень падіння почалося іще до карантину. В основному це відбулося через зниження 
транзиту газу через територію України – трубопровідний транспорт працював на потужності у 40-60% 
минулорічного середньомісячного обсягу, хоча «Газпром» і сплачував за більші обсяги. Залізничний та 
автомобільний транспорт очікувано втратили частину вантажів у квітні в розпал карантину, і 
відновлення поки що відбувається повільно.  Пасажирообіг очікувано скоротився у січні-травні до 
половини минулорічного і відновлюватиметься у прямій залежності від карантинних заходів. 
Найбільш серйозні втрати – у залізниці та авіації, натомість автомобільні перевезення та громадський 
транспорт у містах почуваються дещо краще. 
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Таблиця 7. Вантажообіг, ткм, % у порівнянні із середньомісячним значенням 2019 року  

 
Січень Лютий Березень Квітень Травень 

Залізничний  транспорт 93% 91% 104% 88% 85% 

Автомобільний транспорт 78% 92% 90% 72% 79% 

Трубопровідний транспорт 39% 57% 67% 60% 66% 

Джерело: Держстат 

3. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Перші результати переходу до адаптивного карантину загалом підтвердили обґрунтованість цієї 
моделі. Графіки нижче показують наявність неконтрольованих спалахів лише в кількох областях, тоді 
як у приблизно половині областей вірус так і не набув загрозливого поширення. Збереження 
тотального карантину за таких особливостей поширення вірусу було очевидно неоптимальним 
варіантом. 

 

Джерело: https://www.facebook.com/vitaliy.rudenky на основі даних МОЗ 
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Водночас система охорони здоров’я не змогла ефективно використати півтора місяці жорсткого 
карантину, щоб приборкати поширення вірусу. В тих областях, де вірус з’явився на початку епідемії, 
він поширюється і далі, незважаючи на тривалий період суворих обмежень мобільності та вимоги 
щодо дистанціювання. Причиною цього є, насамперед, провал у ділянці тестувань та відстежування 
контактів заражених, які й мали б запобігати поширенню.  

Ми далі вважаємо, що саме тестування та відстежування контактів є ключем до проходження епідемії 
з мінімальними економічними та соціальними втратами. Проте неспроможність налагодити її на 
сьогоднішній день унеможливлює швидкий вихід України з епідемії. Відповідно, єдиною 
реалістичною політикою залишається збереження моделі адаптивного карантину, яка не допускатиме 
перевантаження лікарень за мінімальних економічних та соціальних втрат. Водночас, постійна 
загроза повернення обмежень стримуватиме повномасштабне відновлення діяльності та інвестицій у 
секторах, які вже постраждали від них у першу хвилю. 

Тому державна політика підтримки бізнесу та громадян має бути таргетованою. Хоча загалом дані по 
ринку праці та банківських послугах свідчать, що споживчий попит відновлюється непоганими 
темпами, існує кілька категорій людей, які постраждали від кризи значно більше, ніж інші. Їм у першу 
чергу потрібна підтримка держави. Це одинокі батьки та матері, які через карантин у школах та 
садочках втратили можливість заробляти. Це внутрішні мігранти-заробітчани – люди, які зі сіл та 
містечок їздили працювати до великих міст, і через заборону громадського транспорту та карантин 
опинилися на вулиці без роботи та засобів до існування. Це люди із низьким рівнем доходу до кризи, 
які мали кредити у банках чи небанківських установах, і втратили роботу. Це малі підприємці, бізнеси 
яких закрилися через падіння попиту або адміністративні заходи.  

Підтримка компаній має базуватися на тому самому принципі. З наведених вище даних випливає, що 
карантин вплинув на сектори дуже нерівномірно. Споживчий попит відновлюється досить високими 
темпами, і для споживчих галузей може бути достатнім пом’якшення карантинних заходів. 

При цьому епідемічна ситуація ще тривалий час стримуватиме роботу ресторанів та готелів, 
культурних закладів та пасажирського транспорту. Так само, інвестиційний попит є значно більш 
інерційним, і сектори економіки, що виробляють інвестиційні товари, страждатимуть довше.  

Ці сектори, на наш погляд, слід таргетувати в державній підтримці у першу чергу. Стимулювання 
виключно попиту населення їм не допоможе.  

Зважаючи на обмеженість доступного ресурсу та величезний бюджетний дефіцит, уряду слід 
намагатися якомога ефективніше таргетувати вузькі сектори бізнесу та групи громадян. Але при цьому 
потрібно допомагати дуже швидко, щоби не втратити час, за який ситуація стане вже незворотною, і 
тоді врятувати людину від бідності, так само як і врятувати сектор економіки від занепаду стане вже 
неможливо.  

 


