Богдан Данилишин
Особливості економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19, у країні що розвивається:
приклад України
На початку 2020 року світ опинився перед найстрашнішою загрозою для здоров’я населення – пандемія
COVID-19. Через це міжнародні інституції, уряди країн і різноманітні організації вимушені були застосувати
безпрецедентні обмежувальні заходи у багатьох сферах діяльності. Як наслідок економіки країн усього світу
зазнають суттєвого впливу і знаходяться напередодні кризи. У статті наводяться приклади економічних
наслідків пандемії COVID-19 для різних країн світу, аналізуються поки що нечисельні наукові праці, у яких
досліджується вплив пандемії на їх економіки. Проводиться узагальнення законотворчої діяльності і
антикризових заходів уряду країни що розвивається – України, а також Національного банку України та
інших інституцій. Наголошується на тому, що Україна наприкінці 2019 і початку 2020 років демонструвала
суттєве зменшення темпів росту ВВП, падіння промислового виробництва та виробництва електроенергії.
Суттєвих втрат зазнали фінансові показники. Мало місце підвищення рівня безробіття, яке суттєво
збільшиться у зв’язку з поверненням в країну десятків тисяч трудових мігрантів з європейських країн. Саме на
цьому фоні здійснюються обмежувальні заходи і регуляторні дії обумовлені пандемією, непослідовність і
непрофесійність яких доводиться у статті. З урахуванням теорії Дж. М. Кейнса пропонується комбінувати
методи ринкової економіки з активною участю держави у ній. Пропонуються необхідні кроки, які допоможуть
мінімізувати втрати держави і населення країни під час цієї економічної кризи.
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Богдан Данилишин
Особенности экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 в развивающейся
стране: пример Украины
В начале 2020 года мир оказался перед страшнейшей угрозой для здоровья населения – пандемия COVID-19.
Из-за этого международные институции, правительства стран и различные организации вынуждены были
применить беспрецедентные ограничительные меры во многих сферах деятельности. Как следствие
экономики стран всего мира подвержены существенному влиянию и находятся накануне кризиса. В статье
приводятся примеры экономических последствий пандемии COVID-19 для разных стран мира, анализируются
пока что немногочисленные научные труды, в которых исследуется влияние пандемии на их экономики.
Проводится обобщение законотворческой деятельности и антикризисных мер правительства развивающейся
страны – Украины, а также Национального банка Украины и других институций. Подчеркивается, что
Украина в конце 2019 и начале 2020 годов демонстрировала существенное уменьшение темпов роста ВВП,
падение промышленного производства и производства электроэнергии. Существенные потери понесли
финансовые показатели. Имело место повышение уровня безработицы, которое существенно увеличится в
связи с возвращением в страну десятков тысяч трудовых мигрантов из европейских стран. Именно на этом
фоне осуществляются ограничительные меры и регуляторные действия, обусловленные пандемией,
непоследовательность и непрофессиональность которых приводится в статье. С учетом теории Дж. М. Кейнса
предлагается комбинировать методы рыночной экономики с активным участием государства в ней.
Предлагаются необходимые шаги, которые помогут минимизировать потери государства и населения страны
во время данного экономического кризиса.
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