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У статті систематизовано досвід ідентифікації та оцінювання впливу епідемій та вірусів на розвиток національних економік. Запропоновано за-
для зміцнення національної економіки України мобілізувати внутрішній потенціал легкої промисловості задля активізації вітчизняних виробників 
індивідуальних засобів захисту. На прикладі Польщі й України встановлено негативний вплив COVID-19 на інноваційний розвиток їх національних 
економік, а також окреслено перспективи розвитку сучасних технологій дистанційної роботи у більшості секторах національного господарства 
й освіти. У результаті епідемії коронавірусу COVID-19 відбувся логістичний колапс, зупинилися  виробничі процеси на невизначений термін, що 
провокує фінансово-економічну кризу та сповільнення інноваційного розвитку національних господарств. Всьому світу доводиться мобілізовува-
ти людські та фінансові ресурси для боротьби з поширенням цього недугу. Польща та Україна вже зробили ряд серйозних кроків для мінімізації 
впливу коронавірусу COVID-19 на економічне та соціальне життя. На думку авторів статті, мінімізувати вплив COVID-19 на економіку Польщі та 
України можна лише шляхом упровадження сучасних технологій дистанційної роботи у більшості секторах національного господарства та осві-
ти. Прислухаючись до наукової думки та спільних досліджень Познанського економічного університету та Міжнародного інноваційного центру 
в рамках формування «Центрально-європейської мережі сталої та інноваційної економіки», новий Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль затвердив 
посилений план боротьби з поширенням в Україні коронавірусу COVID-19, який, зокрема, передбачає мобілізацію внутрішнього потенціалу легкої 
промисловості задля активізації вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту в межах виконання закону про економічну конкуренцію 
і захист прав пацієнтів при роздрібній торгівлі засобами захисту.
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Зализко В. Д., Новак Д. В., Кухта П. В., Мыкула Р. В. Влияние COVID-19 на инновационное развитие экономики Украины и Польши:  
современное состояние и перспективы

В статье систематизирован опыт идентификации и оценки влияния эпидемий и вирусов на развитие национальных экономик. Предложено для 
укрепления национальной экономики Украины мобилизовать внутренний потенциал легкой промышленности для активизации отечественных 
производителей индивидуальных средств защиты. На примере Польши и Украины установлено негативное влияние COVID-19 на инновационное 
развитие их национальных экономик, а также намечены перспективы развития современных технологий дистанционной работы в большинстве 
секторов национального хозяйства и образования. В результате эпидемии коронавируса COVID-19 состоялся логистический коллапс, остано-
вились производственные процессы на неопределенный срок, что провоцирует финансово-экономический кризис и замедление инновационного 
развития национальных хозяйств. Всему миру приходится мобилизовать человеческие и финансовые ресурсы для борьбы с распространением 
данного недуга. Польша и Украина уже сделали ряд серьезных шагов для минимизации влияния коронавируса COVID-19 на экономическую и соци-
альную жизнь. По мнению авторов статьи, минимизировать влияние COVID-19 на экономику Польши и Украины можно только путем внедрения 
современных технологий дистанционной работы в большинстве секторов национального хозяйства и образования. Следуя научной мысли и по-
лагаясь на совместные исследования Познанского экономического университета и Международного инновационного центра в рамках формирова-
ния «Центрально-европейской сети постоянной и инновационной экономики», новый Премьер-министр Украины Д. Шмыгаль утвердил усиленный 
план борьбы с распространением в Украине коронавируса COVID-19, который, в частности, предусматривает мобилизацию внутреннего потен-
циала легкой промышленности для активизации отечественных производителей индивидуальных средств защиты в рамках выполнения закона 
об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговле средствами защиты.
Ключевые слова: инновационное развитие, глобальная экономика, глобализация, коронавирус COVID-19, Украина, Польша.
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Zalizko V. D., Nowak D. W., Kukhta P. V., Mykula R. V. COVID-19's Impact on the Innovation Development of Economies of Ukraine and Poland:  
Current Status and Prospects

The article systematizes the experience in identifying and assessing the impact of epidemics and viruses on the development of national economies. It is pro-
posed, to strengthen the national economy of Ukraine, to mobilize internal potential of light industry for activating the domestic manufacturers of personal 
protective equipment. The example of Poland and Ukraine showed a negative impact of COVID-19 on the innovative development of their national economies 
and outlined the prospects for the development of modern technology telecommuting in the most sectors of the national economy and education. As a result 
of  the coronavirus COVID-19 epidemic, a logistical collapse took place, production processes stopped for an indefinite period, the financial and economic crisis 
was provoked, and the innovative development of national economies was slowed down. The whole world has to mobilize human and financial resources to 
counter the spread of this disease. Poland and Ukraine have already taken a number of serious steps to minimize the impact of the coronavirus COVID-19 on 
both economic and social life. According to the authors of the article, minimization of the impact of COVID-19 on the economy of Poland and Ukraine is possible 
only by introducing modern technologies of telecommuting in most sectors of the national economy and education. Following the scientific thought and joint 
research of the Poznan University of Economics and the International Innovation Center in the framework of the formation of the «Central European Network 
of Continuous and Innovative Economy», the new Prime Minister of Ukraine D. Shmygal approved an enhanced plan to combat the spread of the coronavirus 
COVID-19 in Ukraine, which provides mobilization of the domestic potential of light industry for the activation of domestic manufacturers of personal protective 
equipment in the framework of implementing the law on economic competition and the protection of the rights of patients in the retail trade with protective 
equipment.
Keywords: innovative development, global economy, globalization, coronavirus COVID-19, Ukraine, Poland.
Fig.: 5. Bibl.: 15.
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У грудні 2019 року світову спільноту сколихнув 
новий штам коронавірусу COVID-19, що спри-
чинив спалах хвороби у китайському місті 

Ухань і поширився на весь материковий Китай, а зго-
дом дістався до майже всіх куточків Землі. Не виклю-
ченням стали США, Італія, Іспанія, Польща, Україна 
й інші країни, які не врахували, що основною небез-
пекою хвороби є гіперстрімке поширення та доволі 
тривалий інкубаційний період – до 12–20 днів, що не 
дає змогу відразу діагностувати хворобу і створює 
сприятливі умови для поширення серед людей. Біль-
шість цих країн із запізненням оголосили карантин, 
в результаті якого зупинено майже всі транспортні 
сполучення між усіма країнами. 

У результаті епідемії коронавірусу COVID-19 
відбувся логістичний колапс, зупинилися вироб-
ничі процеси на невизначений термін, що провокує 
фінансово-економічну кризу та сповільнення іннова-
ційного розвитку національних господарств.   

Проблематика визначення окремих аспектів 
впливу вірусів та інфекцій на загальний рівень ін-
новаційної діяльності, соціально-економічної та 
біологічної безпеки розкривається такими вчени-
ми, як Atrasheuskaya A., Fredeking T., Ignatyev G. [1], 
Pawłowski T. [2], Wege H., Siddell S., Neulen V. [3], 
Ksiazek T., Erdman D., Goldsmith C. [4], Viki T., Toma D., 
Gons E. [5], Buk H. [6], Гаврилова О., Касимова Р., Каси-
мов О.  [7], Короваева И., Вовк С., Панченко Л.  [8], які 
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Porcine respiratory 
coronavirus (PRCV) 

Human coronavirus 
OC43 (HСV-OC43) 

Human coronavirus 
229E (HСV-229E) 

Avian infectious 
bronchitis virus (IBV)

Рис. 1. Систематизація вірусів, які спричиняли респіраторні інфекції і суттєво сповільнили інноваційний розвиток 
національних економік України та польщі

Джерело: сформовано авторами на основі [4] та [8].

у період інноваційного розвитку інформаційних тех-
нологій провели систематизацію наявної інформації 
за такими векторами: біохімічний, інноваційний, 
економічний та управлінський. Зокрема, Гаврило-
ва О., Касимова Р., Касимов О. провели моніторинг 
з упровадженням підходів щодо оцінки різних рівнів 
ризику для населення і господарської діяльності від 
вірусів різної природи і зазначили, що «…особли-
вої уваги потребує оптимізація існуючої системи 
епідеміологічного нагляду за карантинними та осо-
бливо небезпечними інфекціями з упровадженням 
в практику охорони здоров'я» [7]. Однак в економіч-
ній літературі залишилися недостатньо вивченими 
питання оцінки впливу COVID-19 на інноваційний 
розвиток національних економік, зокрема, України 
та Польщі.

Метою статті є систематизація та узагальнен-
ня досвіду щодо ідентифікації та оцінки впливу епі-

демій та вірусів на розвиток національних економік, 
а  також на прикладі Польщі та України встановлення 
впливу COVID-19 на інноваційний розвиток їх націо-
нальних економік. 

Спалах коронавірусу не є чимось новим для сві-
ту та Китаю зокрема. Подібна подія відбулася 
у 2003 році і спалах затягнувся на 8 місяців, 

забравши життя 813 людей. Загальний збиток світо-
вій економіці тоді склав більше $40 млрд, і в основ-
ному він припав на Китай та Гонконг. Коронавірус 
у 2003 році не зупинив прискорення китайської еко-
номіки (за даними Світового банку, у 2002 р. темп 
зростання ВВП збільшився до 9,1 %, в 2003 р. – до 
10  %, а в 2004 р. – до 10,1 % [9]).

Систематизуючи вплив епідемій, які мали вплив 
на національні економіки України та Польщі, визна-
чимо такі віруси, які їх спричинили (рис. 1).  

У 2009 р. епідемія «свинячого грипу» принци-
пово не вплинула на національні економіки Украї ни 
та Польщі, оскільки у цих країнах були зафіксовані 
незначні спалахи інфекції. Але через десять років 
ситуація повторилася за значно гіршим сценарі-
єм. У грудні 2019 р., коли в 12-мільйонному Ухані, 
одному із найбільших за кількістю населення міст 
центрального Китаю, зафіксували спалах пневмо-
нії, яку викликав невідомий збудник – COVID-19,  
який китайські вчені виявили лише у січні 2020  року. 
На той момент кількість хворих вже становила 59 лю-
дей в місті, приблизно чверть з них була у важкому 
стані.

Джерело захворювання виявили серед тор-
говців уханського ринку, які продавали живу 
рибу, тварин і птахів. Ринок було закрито та 

продезінфіковано. Але кількість хворих продовжила 
зростати. Дев’ятого січня зафіксували першу смерть 
від вірусу. Ним став 61-річний чоловік, який був по-
стійним відвідувачем ринку. Проте згодом стало ві-

домо, що біохімічна лабораторія, яка знаходиться 
в тому місті, перед початком спалаху проводила до-
сліди з коронавірусом [10].

Нагадаємо, що Коронавірус – це назва цілого 
сімейства вірусів, які отримали свою назву від спе-
цифічної форми – оболонки навколо тіла вірусу. Ра-
ніше його асоціювали переважно із захворювання-
ми тварин. Проте з’ясувалось, що коронавірус може 
вражати і людей. Здебільшого він викликає хвороби 
дихальних шляхів різної тяжкості та ускладнення 
роботи нирок чи печінки. Вірус провокує у когось 
звичайну застуду, а в когось – важкі захворювання на 
кшталт SARS, який ще називають «атиповою пневмо-
нією» або «пурпуровою смертю» [9]. 

У 2003 р. відбулася епідемія SARS, спричине-
на коронавірусом. Поширення відбулося у Китаї, 
Гонконгу та В’єтнамі – тоді від нього померло май-
же 800  людей. Влада КНР до останнього намагалась 
приховати масштаби епідемії.

Перша хвиля негативного впливу спалаху коро-
навірусу на інноваційний розвиток економіки Украї-
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ни та Польщі почалася із закриття провінції Хубей та 
чверті основних китайських інфраструктурних про-
єктів. 

Більшість китайських виробників припинили 
поставки високотехнологічних товарів. Зо-
крема, концерн Toyota, який має 12 заводів у 

Китаї, першим припинив діяльність, чим спричинив 
блокування глобальних мережах поставок, і його 
приклад наслідували решта автовиробників, зокрема 
завод Фольксваген у Познані. 

Загальнонаціональний карантин, заборона авіа-
сполучення та зупинка більшості виробничих проце-
сів призвели до того, що ряд економічних індикаторів 
почали раптове зменшення. Наприклад, індекс S&P 
500 знижувався обернено пропорційно до кількісті 
хворих на коронавірус, яка почала стрімко збільшу-
ватися. 

На фондових біржах 12 березня 2020 р. у зв’язку 
зі світовим розповсюдженням епідемії COVID-19 
відбувся серйозний обвал ключових індексів. На-
приклад, польський фондовий індекс WIG 20, у який 
входить 20 найбільших за капіталізацією компаній, 
чиї акції торгуються на Варшавській фондовій біржі, 
зменшився майже в три рази (рис. 3).

Польща вирішила не ризикувати економічною 
та соціальною стабільністю і ввела ряд запобіжних 
заходів, які зменшать вплив на спад економіки та 
зростання соціального напруження. Польський уряд 
пообіцяв покрити до 40 % заробітної плати працівни-
ків у компаніях, постраждалих від кризи, щоб уник-
нути звільнень. Роботодавці також покривали б 40 %. 
Це означає, що збереження робочих місць призведе 
лише до зниження на 20 % заробітної плати для пра-
цівників. Проте люди залишаться з джерелом при-
бутку в цей складний час.

Компанії, які зазнали зменшення обороту на 
25 % через 30 днів через спалах, отримали право на 
підтримку.

Польський уряд також пообіцяв виплатити 80 % 
мінімальної заробітної плати самозайнятим.

Підприємці також матимуть право на підтрим-
ку, наприклад, призупинення виплат за соціальне 
страхування, пільгових позик, кредитних гарантій 
державним банком або уряду, який приймає лізин-
гові платежі транспортних компаній  – однієї з най-
більш сильно постраждалих від кризи – через одну 
з  її агентства.

Дуда та Моравецький також пообіцяли додатко-
ві 7,5 млрд злотих на охорону здоров'я.  Лише близько 
1000 людей, які підозрюються у перенесенні корона-
вірусу, зафіксовано в Польщі, але вже у багатьох лі-
карнях повідомляється про нестачу таких основних 
засобів індивідуального захисту, як маски чи респіра-
тори.

До державних інвестицій покладено до 30 млрд 
злотих. «Ми хочемо застосувати класичний інвести-
ційний імпульс з боку держави, і ми створюємо фонд 
до 30 млрд злотих для місцевих доріг, діджиталізації, 
охорони навколишнього середовища та модернізації 
шкіл та лікарень», – сказав Моравецький.

Якщо говорячи більш ширше, то Президент Єв-
ропейської Комісії Урсула фон дер Лейен заявила, що 
Європейський Союз розпочне інвестиційну ініціати-
ву в розмірі 37 мільярдів євро в  рамках пакета заходів 
щодо запобігання впливу коронавірусу COVID-19 на 
економічний сектор. Польща отримає 1,1 млрд євро 
для негайного використання. Коли країна витратить 
кошти, вона отримає доступ до решти суми.

Запропоновані Європейським Союзом 37,3 млрд 
євро найближчим часом мають бути прийняті Радою 
ЄС і Європейським Парламентом, що дасть змогу 
Польщі оперативно реагувати на всі виклики.

Серед українських і польських підприємств 
постраждав той бізнес, що займався туристичною 
діяльністю та перевезеннями. Зокрема, на межі бан-
крутства опинилася одна з найбільших туристичних 
компаній Rainbow Tours SA (рис. 4).

На світовому ринку попит на південнокорейські 
нафтопродукти знизився на 11 пунктів порівняно 
з  березнем 2003 року, в період розпалу SARS. 

Говорячи про потенційний вплив коронавірусу 
COVID-19 на економіку України, варто зазначити, 
що Національний банк України не зміг стабілізувати 
курс гривні до долара, який стрімко наближається до 
співвідношення 30:1. 

Помилковість тверджень міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства щодо 
мінімального впливу коронавірусу на економіку Укра-
їни [6] та загалом необачне ставлення до цієї світової 
проблеми призвела до зміни уряду та формування 
нової економічної політики в умовах COVID-19. 

Прислухаючись до наукової думки та спіль-
них досліджень Познанського економічного 
університету та Міжнародного інновацій-

ного центру в рамках формування «Центрально-
європейської мережі сталої та інноваційної еконо-
міки», новий Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль 
затвердив посилений план боротьби з поширенням 
в Україні коронавірусу COVID-19 [14], який, зокре-
ма, передбачає мобілізацію внутрішнього потенціалу 
легкої промисловості задля активізації вітчизняних 
виробників індивідуальних засобів захисту в межах 
виконання закону про економічну конкуренцію і за-
хист прав пацієнтів під час роздрібної торгівлі засо-
бами захисту.

Економіка й епідеміологія не є близькими за 
специфікою науками, але пандемія коронавірусу 
COVID-19 приносить серйозні економічні та соціаль-
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Рис. 3. Динаміка впливу COVID-19 на зміну польського фондового індексу WIG 20 (станом на лютий – березень 2020 р.)

Джерело: сформовано авторами на основі [11].

ні проблеми, впливаючи на споживання, виробни-
цтво, інвестиції та зайнятість. 

Економічна політика значною мірою формува-
тиме стійкість суспільства до надзвичайних ситуацій 
і того, що лежить поза ним.

Здебільшого потенціал вплив пандемії корона-
вірусу COVID-19 тяжко спрогнозувати через те, що:

властивості вірусу не повністю вивчені та  �
можуть піддаватися мутаціям;
роль пацієнтів, у яких не проявлялися симп- �
томи, досі недосконало вивчена;
справжні показники зараження та стійкості  �
імунітету не визначені, особливо там, де тес-
тування проходить у малій кількості.

ВИСНОВКИ 
Таким чином, на цьому етапі поширення 

COVID-19 можна впевнено говорити, що ця епідемія 
має суттєвий вплив на інноваційний розвиток еко-
номіки України та Польщі, оскільки в умовах глоба-
лізації та ринкової економіки стає очевидною нова 
фінансово-економічна криза, яку можливо викорис-
тати для переходу національних економік на новий 
технологічний уклад, який поєднуватиме аграрний, 
космічний, машинобудівний, хімічний потенціал 
України із виробничим, фермерським та управлін-
ським потенціалом Польщі. 
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Рис. 4. Динаміка вартості акцій однієї з найбільших туристичних компаній Rainbow Tours SA

Джерело: сформовано авторами на основі [12].
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Рис. 5. Динаміка зміни індекса Доу-Джонса в період активності коронавірусу

Джерело: сформовано авторами на основі [13].

Про значний термін тривалості епідемії гово-
рять приклади повторного зараження коро-
навірусом, оскільки у хворих не формується 

стійка система антитіл, тому процес розробки вакци-
ни буде ускладнений і сценарій швидкого закінчення 
епідемії малоймовірний, що вказує на потребу зміни 
структури економіки країн. 

На нашу думку, мінімізувати вплив COVID-19 
на економіку Польщі та України  можна лише шляхом 
упровадження сучасних технологій дистанційної ро-
боти у більшості секторах національного господар-
ства й освіти.

Враховуючи, що Польща є членом Європейсько-
го Союзу, їй за допомогою Ради ЄС буде легше подо-
лати наслідки коронавірусу COVID-19, адже поява 
додатково фінансового ресурсу дасть змогу виріши-
ти найкритичніші питання, що дають про себе знати. 
Натомість Україні в цій ситуації значно тяжче, адже 
наші політичні й економічні партнери зайняті подо-
ланням наслідків у себе. Навіть США, які за останній 
час вклали в розвиток України значні фінансові та 
людські ресурси, змушені мобілізовувати армію, на-
ціональну гвардію та виділяти кошти на закупку за-
собів індивідуального захисту та засобів ШВЛ, яких, 
як виявляється, не вистачає для задоволення потреб 
усіх хворих. Україні залишається сподіватися насам-
перед на свої сили, свідомість громадян і  вміння три-
мати економічні удари.                 
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