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КАРАНТИН НЕ ЗУПИНИВ ВІРУС ЧЕРЕЗ ПРОВАЛ У ТЕСТУВАННІ ТА ВІДСТЕЖУВАННІ 
КОНТАКТІВ, АЛЕ АДАПТИВНА МОДЕЛЬ ДОЗВОЛИЛА РОЗМОРОЗИТИ ЕКОНОМІКУ 

Провал в обсягах тестування та відстежуванні контактів заражених не дозволили вчасно придушити 
епідемію. В тих областях, де вірус з’явився на початку епідемії, він поширюється і далі, незважаючи на 
тривалий карантин. Про це зазначили дослідники ЦЕС (спільно з Павлом Ковтонюком, заступником 
міністра охорони здоров’я України у 2016-2019 р.р.) у аналітичному бріфі.  

Через обмеженість існуючих лабораторних потужностей, обсяги ПЛР-тестування досі залишаються 
одними з найнижчих у Європі. В Україні проводять в середньому близько 10 тис. тестів ПЛР щодня, 
що складає 0,2 на тисячу населення. Для порівняння, у Туреччині - 0,4 на тис., у Польщі - 0,5 на тис., у 
Литві - 1,6 на тис. населення.  

Ситуацію добре ілюструють приклади відмов лабораторних центрів приймати нові зразки через 
перенавантаження (Житомир), утворення черг з тестів, які не обробляються (Львів), відмов тестувати 
контакти через завантаженість лабораторій. Готовність системи лікарень до можливого пікового 
навантаження також викликає занепокоєння. В Києві з семи лікарень регулярно пацієнтів приймають 
лише чотири, при цьому дві з них вже працюють на рівні завантаження, близькому до критичного. 

При цьому перші результати переходу до адаптивного карантину, що його запропонував Центр 
економічної стратегії, підтвердили обгрунтованість цієї моделі. Вже у травні із пом’якшенням 
карантину почалося відновлення – і до червня люди майже відновили докарантинний рівень 
переміщень.  

Мобільність українців 

 

Джерело: Google Global Mobility Report 

У травні торгівля майже відновилася на минулорічному рівні – індекс фізичного обсягу обороту 
роздрібної торгівлі  порівняно із квітнем склав 115,0%, проти травня 2019 р. – 96,9%. 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 
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Роздрібна торгівля та розваги Продуктові магазини та аптеки

Зупинки та станції громадського транспорту Робочі місця

https://ces.org.ua/fighting-coronavirus-results/
https://ces.org.ua/fighting-coronavirus-after-april-24/
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відновилися розрахунки в мережі АЗС. Загалом після введення адаптивного карантину промисловий 
випуск зріс з 83% рівня 2019 року у квітні до 88% рівня минулого року у травні. 

Хоча запровадження адаптивного карантину суттєво пом’якшило удар по економіці, все ще є ризики 
поглиблення кризи. Через постійну загрозу повернення обмежень повномасштабне відновлення 
постраждалих секторів не відбудеться. Тому уряд має запровадити адресну підтримку тим, хто 
постраждав найбільше, зберігаючи ефективні заходи адаптивного карантину у подальшому.  

Найбільше допомоги держави зараз потребуватимуть одинокі батьки та матері, які через карантин у 
школах та садочках втратили можливість заробляти, внутрішні мігранти-заробітчани, а також люди із 
низьким доходом, які мали кредити у банках чи небанківських установах, і втратили роботу. Також 
сильно постраждали і малі підприємці, бізнеси яких закрилися через падіння попиту або 
адміністративні заходи. 

Стимулювання виключно попиту населення не допоможе відновитися ресторанам, готелям, 
культурним закладам та пасажирському транспорту, тому, за думкою економістів ЦЕС, держава має 
надати підтримку їм у першу чергу. Це допоможе їм не втратити приміщення, реструктурувати борги, 
уникнути масштабних скорочень та не збанкрутувати.  

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 
незворотньою, і як врятувати людину від бідності так врятувати сектор економіки від занепаду стане 
неможливо.  


