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Бояринова К. О., Дергачова В. В., Кравченко М. О., Копішинська К. О. Аналіз прогнозів впливу пандемії 
коронавірусу на економіку України та сусідніх країн

Статтю спрямовано на аналіз прогнозів та сценаріїв розвитку економіки України та країн-сусідів за наслідками пандемії коронавірусу, а також 
на розгляд наявних підходів міжнародних і спеціальних організацій до прогнозування та порівняльний аналіз прогнозів. Досліджено прогнози Між-
народного валютного фонду щодо впливу пандемії COVID-19 на зміну ВВП і рівень безробіття України та сусідніх країн: Російської Федерації, Білорусі, 
Румунії, Польщі, Болгарії, Угорщини. Проаналізовано прогнози Світового банку для зазначених країн. Розглянуто підходи до прогнозування наслід-
ків впливу коронавірусної хвороби та карантинних заходів Організації економічного співробітництва та розвитку на основі сценарію подвійного 
удару пандемії та сценарію разового удару. Обґрунтовано необхідність розробки і третього – «мікс» – сценарію розвитку подій для сусідніх країн 
і країн, що провадять тісні торговельні відносини або мають трудову міграцію населення. Розглянуто сценарний підхід у прогнозуванні наслідків 
пандемії, використовуваний Світовою організацією торгівлі та Агентством Bloomberg (V-подібний сценарій, U-подібний сценарій, L-подібний сце-
нарій, W-подібний сценарій, сценарій «Tick-Shape»), а також проаналізовано сценарії розвитку ситуації за даними аналітики компанії Capital Times, 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Здійснено компаративний аналіз прогнозів зміни ВВП України під 
впливом пандемії COVID-19, а також обсягів підтримки антикризових заходів в Україні та країнах-сусідах. Досліджено специфіку економік сусідніх 
країн і здійснених ними заходів протидії поширенню коронавірусної хвороби та антикризових заходів подолання її наслідків. Виявлено та обґрунто-
вано чинники, які забезпечують вищі показники прогнозів макроекономічних показників, зокрема, ВВП: збалансований розподіл надходжень до ВВП  
з різних видів економічної діяльності; високий рівень внутрішнього споживання; розвинений внутрішній ринок; провадження політики антикризо-
вих заходів, спрямованих на збереження малого, середнього бізнесу та підтримки базових для економік країн галузей промисловості.
Ключові слова: пандемія, COVID-19, прогноз, міжнародні організації, Україна, ВВП, сценарії впливу пандемії.
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Boiarynova K. O., Dergachova V. V., Kravchenko M. O., Kopishynska K. O. Analyzing Forecasts of the Influence of the Coronavirus Pandemic  
on the Economy of Ukraine and the Neighboring Countries

The article is directed towards analyzing forecasts and scenarios of development of the economy of Ukraine and the neighboring countries on the results of the 
coronavirus pandemic, as well as examining of the existing approaches of international and special organizations for forecasting and comparative analyzing of 
forecasts. The forecasts of the International Monetary Fund regarding the impact of pandemic COVID-19 on GDP change and the unemployment rate of Ukraine 
and the neighboring countries: Russian Federation, Belarus, Romania, Poland, Bulgaria, and Hungary are researched. The World Bank forecasts for these coun-
tries are analyzed. Approaches to forecasting the effects of both the coronavirus disease and the quarantine activities of the Organization of Economic Coopera-
tion and development based on the double-strike pandemic scenario together with the one-strike scenario are considered. Also the necessity of development of 
the third – «mixed» – scenario of the events development for the neighboring countries and countries having trade relations or labor migration of the population 
is substantiated. The scenario approach in forecasting the consequences of the pandemic, used by the World Trade Organization and Bloomberg agency (includ-
ing the V-shaped scenario, U-shaped scenario, L-shaped scenario, W-shaped scenario, the «Tick-Shape» scenario) is examined, as well as the scenarios for the 
development based on the analytics by the Capital Times company and the Ministry of Economy, Trade and agriculture of Ukraine, is considered. A comparative 
analysis of the forecasts of changes in Ukraine’s GDP under the influence of the COVID-19 pandemic, as well as volumes of support for anti-crisis measures in 
Ukraine and the neighboring countries is carried out. The specifics of the economies of neighboring countries are researched, and measures of counteracting the 
spread of coronavirus disease along with the anti-crisis measures to overcome its consequences are studied. The authors identify and substantiate the factors 
which provide higher indexes of the macro-economic indices, in particular GDP: balanced distribution of revenues to GDP from different economic activities; 
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high level of internal consumption; developed domestic market; conducting the policy of anti-crisis measures aimed at preserving small, medium business and 
supporting the basic industries of the economies of the countries.
Keywords: pandemic, COVID-19, forecast, international organizations, Ukraine, GDP, scenarios of pandemic exposure.
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За різними дослідженнями світових і вітчизняних 
науковців і аналітиків наслідки розвитку коро-
навірусної хвороби (COVID-19), спричиненої ві-

русом SARS-CoV-2, та активізовані карантинні заходи 
для запобігання її поширенню обумовлюють нову хви-
лю кризових явищ, падіння ВВП і збільшення рівня без-
робіття. Враховуючи наростаючі масштаби проблеми, 
світові організації активно досліджують наслідки та-
кого негативного впливу, намагаючись спрогнозувати 
подальший економічний і соціальний розвиток. Укра-
їнська економіка на тлі наявних економічних проблем 
також зазнала серйозних збитків, які продовжують на-
ростати та мають підлягати систематичному оцінюван-
ню для визначення можливостей їх подолання.

Економічні та соціальні наслідки COVID-19 
досліджуються вченими з різних аспектів. Зокрема  
Р. Майстро, Д. Назаренко приділили увагу анти-
кризовій стратегії України з подолання негативних 
економічних наслідків запровадження карантину.  
У роботі авторів зазначено необхідність розвитку 
внутрішнього попиту на продукцію вітчизняного ви-
робництва, підтримки реального сектора економіки, 
недопуску дестабілізації на фінансовому та валютно-
му ринках [1]. А. Олешко, О. Ровнягін проаналізува-
ли вплив поширення COVID-19 на соціальне та еко-
номічне становище країн світу, узагальнили заходи 
антикризової політики та надали пропозиції щодо 
державної підтримки бізнесу, населення, фінансо-
вого сектора [2]. О. Мороз, досліджуючи розвиток 
інвестиційної діяльності в Україні в умовах еконо-
мічної кризи 2020 р., зазначає, що подолання світо-
вої економічної кризи в умовах 2020 р. здійснювати-
меться країнами, спираючись на національні підходи 
(власним шляхом) із максимальним використанням 
наявних ресурсів, а протекціоністські та антиглоба-
лістськіі тенденції будуть протилежними тенденціям, 

пов’язаним із подоланням економічних криз, які від-
бувалися в попередні роки [3]. 

Проте проведені науковцями дослідження, як і 
здійснені нами, визначають перші проблемні питан-
ня, що виникають у процесі розвитку кризи, спричи-
неної COVID-19. 

Метою статті є аналіз наявних прогнозів і сце-
наріїв розвитку економіки України та сусідніх країн 
за наслідками пандемії корона вірусу; розгляд наяв-
них підходів міжнародних і спеціальних організацій 
до прогнозування, їх порівняльний аналіз; виявлення 
чинників, які забезпечують вищі показники прогно-
зів макроекономічних показників. 

Прогнозуванням розвитку економічної ситуації 
в глобальній економіці та окремо в різних кра-
їнах займаються міжнародні організації. Зо-

крема, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк 
сконцентровані на прогнозуванні тенденцій зміни 
економічних показників розвитку держав. Водночас 
Організація економічного співробітництва та розви-
тку, Світова організація торгівлі, Агентство Bloomberg 
приділяють увагу сценаріям розвитку подій. 

Серед різних досліджень, насамперед, варто 
розглянути прогнозні дані Міжнародного валютно-
го фонду. За даними цього прогнозу, рівень падіння 
економіки України у 2020–2021 рр. буде одним із най-
більших серед європейських країн, що розвиваються 
(рис. 1). Так, прогноз падіння реального ВВП України, 
згідно з даних зазначеного прогнозу, становитиме 
7,7% у 2020 р. [4]. Порівняно з країнами пострадян-
ського простору – Російською Федерацією та Біло-
руссю – такий рівень є значно вищим. Доречно за-
уважити, що падіння ВВП прогнозується і в європей-
ських сусідніх країнах. Зокрема, в Румунії та Польщі 
падіння очікується на рівні майже 5%. Однак прогноз 
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Рис. 1. Прогноз зміни реального ВВП в Україні та сусідніх країнах за даними Міжнародного валютного фонду
Джерело: складено за даними [4].

його зростання у 2021 р. є вищим порівняно з вітчиз-
няними показниками. Тобто, можна припустити, що 
продумані економічні дії виходу зі стану карантину 
спроможні активізувати процеси нівелювання падін-
ня ВВП і досягнення рівня 2019 р.

Вплив пандемії матиме істотні соціальні наслід-
ки для всіх країн. Зростання рівня безробіття є 
одним із найбільш значущих для економічного 

розвитку країн. За цим показником у сусідніх з Украї-
ною державах передбачається найбільше зростання, 
що чинитиме істотний негативний вплив на їх еконо-
міку. В Україні прогнозується зростання рівня безро-
біття в межах 10%, що є значно вищим за показники 
країн пострадянського простору та наближається до 
рівня показника Сербії (рис. 2). 

Прогнози Світового банку для України дещо 
відрізняються за масштабами економічного спаду 
та передбачають падіння реального ВВП України на 
рівні 3,5% (рис. 3). Загалом для країн пострадянсько-
го простору рівень падіння ВВП у 2020 р., як і його 
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Рис. 2. Прогноз зміни рівня безробіття в Україні та сусідніх країнах за даними Міжнародного валютного фонду 
Джерело: складено за даними [4].

зростання у 2021 р., є дещо відмінними від даних про-
гнозу Міжнародного валютного фонду, однак тенден-
ція зберігається. Відповідно до прогнозних даних 
падіння економіки України буде на середньому рівні 
порівняно з європейськими країнами, що розвива-
ються. Проте прогнозоване його зростання у 2021 р. 
для України залишиться на рівні 2019 р., на відміну 
від Румунії та Болгарії, де очікується його зростання. 

Організація економічного співробітництва та 
розвитку (OECD) для оцінки наслідків пандемії та 
здійснення прогнозу макроекономічних показни-
ків використовує два ключові сценарії: сценарій по-
двійного удару пандемії та сценарій разового удару 
пандемії (табл. 1). Згідно з першим сценарієм спа-
лах коронавірусної хвороби відбуватиметься двічі,  
з другим – пік настане разово. Зауважимо, що наяв-
ні відмінні тенденції поширення вірусу SARS-CoV-2  
в різних країнах можуть спричинити розгортання різ-
них сценаріїв удару пандемії, що може призвести до 
дисбалансу економічних відносин і впливу економік 
з першим сценарієм на країни з економічними станом 
за другим сценарієм. Це зумовлює необхідність роз-
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Рис 3. Прогноз реального ВВП у ринкових цінах за даними Світового банку
Джерело: складено за даними [5].

Таблиця 1 

Сценарії впливу пандемії COVID-19, використовувані OECD 

Показник Сценарій подвійного удару пандемії Сценарій разового удару пандемії

Характеристика 

Поточне полегшення заходів щодо стриму-
вання дії вірусу супроводжується другим, 
але менш інтенсивним спалахом у жовтні / 
листопаді 2020 р.

Поточні заходи стримування є успішними  
в подоланні спалаху вірусу, при цьому ефек-
тивний коефіцієнт відтворення знижується  
і має тенденцію до стійкості нижче одиниці

Особливості системи 
охорони здоров’я

Заходи не є настільки ефективними, як 
очікувалося, що може відображати недо-
статньо високий кумулятивний рівень за-
раження для створення належного імунітету 
населення, відсутність відповідних заходів 
щодо лікування та недоступність вакцини

Вища спроможність медицини, широке 
розповсюдження ефективного тестування, 
відстеження та лікування є достатніми для 
запобігання відродженню інфекції, інтенсив-
них випадків пізніше року 

Очікування Фармацевтичні прориви, що дозволять 
уникнути спалахів у 2021 р. Доступність вакцини

Джерело: складено на основі [6].

робки і третього – «мікс»-сценарію розвитку подій, 
особливо для сусідніх країн і країн, що мають тісні 
торговельні відносини або трудову міграцію населен-
ня, до яких належить і Україна.

Розрахунок прогнозних показників OECD здій-
снювала для країн – членів організації та дея-
ких інших, серед яких представлено і сусідні з 

Україною країни. За даними прогнозу наслідки сцена-
рію подвійного удару за показниками є значно гірши-
ми, ніж за сценарію разового удару пандемії. Причо-
му в разі зниження ВВП у 2020 р. показники не мають 
значно суттєвих відмінностей, однак зростання по-
казників у 2021 р. має кардинально відмінні значення. 
З позиції важливості для України це спостерігаєть-
ся для таких сусідніх країн. як Болгарія, Угорщина, 
Польща та Румунія (рис. 4). 

Не менш важливою з позиції взаємовідносин 
України із зазначеними сусідніми країнами є трудо-
ва міграція населення. З підняттям рівня безробіття  

в них потоки працюючого вітчизняного населення 
знижуватимуться, що підвищуватиме рівень безро-
біття в Україні та потребуватиме активного створен-
ня нових робочих місць, підвищення виплат по без-
робіттю. Так, порівняно з 2019 р. рівень безробіття 
зросте в усіх сусідніх країнах, однак за сценарієм по-
двійного удару цей показник суттєво підвищиться до 
кінця 2020 р. зі збереженням такої ж негативної тен-
денції у 2021 р. (рис. 5).

Сценарний підхід у прогнозуванні наслідків 
пандемії використовує і Світова організація торгів лі 
(СОТ), яка прогнозує зміни динаміки ВВП за трьо-
ма можливими сценаріями (табл. 2), серед яких 
L-подібний сценарій передбачає тривалість обме-
жень протягом року з найбільш негативними наслід-
ками впливу COVID-19 на економіку країн. 

Агентство Bloomberg розглядає сценарії віднов-
лення світової економіки після пандемії за п’ятьма сце-
наріями, розглядаючи, крім уже зазначених, ще W-по-
дібний сценарій та сценарій «Tick-Shape» (табл. 3).
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Рис. 4. Прогнозування зміни ВВП за сценаріями подвійного (а) та разового (б) удару пандемії коронавірусу  
за даними OECD 

Джерело: складено за даними [6].
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Рис. 5. Прогнозування зміни рівня безробіття за сценаріями подвійного (а) та разового (б) удару пандемії 
коронавірусу за даними OECD 

Джерело: складено за даними [6].

Таблиця 2 

Сценарії впливу пандемії COVID-19, використовувані СОТ 

Показник V-подібний сценарій U-подібний сценарій L-подібний сценарій

Характеристика

Наслідки пандемії та 
пов’язані з цим заходи со-
ціального дистанціювання 
зникають відносно швидко

Заходи соціального дистан-
ціювання залишаються  
в силі близько шести  
місяців

Обмеження тривають  
протягом року

Прогнози економічної 
активності

Заходи соціального дис-
танціювання тривають три 
місяці

Економічна активність  
поновлюється через півро-
ку, хоча обмеження на між-
народні поїздки діятимуть 
довший час

Починається масштабна 
економічна невизначеність, 
що призводить до значного 
зниження витрат на товари 
тривалого виробництва

Джерело: складено на основі [7].
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Відповідно до запропонованих сценаріїв СОТ 
прогнозує значні виклики для світової еконо-
міки та торгівлі. Згідно із прогнозами за всіма 

сценаріями, найменший вплив на зміну ВВП чинять 
зміни торговельних витрат, що в тому числі включа-
ють і цінові зміни [7]. Найбільший вплив на зміну ВВП 
чинять зміни секторального попиту та пропозиції (ка-
тегорія об’єднує туризм і рекреацію, роздрібну торгів-
лю та виробництво), які мають сукупну вагу 52% для 
песимістичного L-подібного сценарію розвитку [7].

За аналогією до запропонованих СОТ сцена-
ріїв аналітики компанії Capital Times опрацювали 
три сценарії розвитку подій (табл. 4) і визначили їх 
вплив на економіку України [10]:
 базовий сценарій – W-подібна криза. Згідно з 

даним сценарієм підйом економіки почнеться 
з початку 2021 р.;

 песимістичний сценарій – L-подібна криза, за 
якої підйом почнеться у другій половині 2021 р.;

 оптимістичний сценарій – V-подібна криза – 
зростання почнеться у IV кварталі 2020 р. [10].

Серед запропонованих Capital Times сценаріїв 
вважаємо, що оптимістичний сценарій є малоймовір-
ним для України (рис. 6), а реалізація базового чи пе-
симістичного сценарію істотно залежить від подаль-
шого розвитку пандемії у світі та в Україні, а також 
від заходів щодо запобігання кризі в економіці, які 
впроваджуватиме уряд.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України пропонує прогно-
зувати розвиток впливу пандемії коронавірусу на 

економіку країни на основі ряду сценаріїв (табл. 5). 
Першочергові прогнози розвитку економіки здій-
снювалися за сценаріями 1–2. Наразі, як зазначається 
в Консенсус-прогнозі [11], орієнтуються на сценарій 
за L-формою.

 

Ураховуючи зазначені прогнози світових ор-
ганізацій та інші, засновані на пропонованих 
ними сценаріях, а також наявні вітчизняні 

сценарії розвитку подій, доцільно порівняти прогно-
зи розвитку України. 

Як зазначено в табл. 6, прогноз ВВП України не 
має однозначності у 2020 р., що свідчить про певну 
невизначеність результатів впливу першочергових 
наявних заходів з подолання кризи. Проте у 2021 р. 
спостерігається сталий прогноз у межах 3%. Разом 
із тим, за очікуваними вітчизняними прогнозами 
падіння ВВП у 2020 р. очікується близько 4% завдя-
ки змінам до Державного бюджету України [12], що 
також належить до середнього рівня негативних на-
слідків впливу пандемії. Втім, за прогнозами НБУ, у 
2020 р. падіння рівня ВВП передбачається до 5% з по-
дальшим його підняттям у 2021 р. до 4,3% [13]. Згідно 
з прогнозом Кабінету Міністрів України падіння ВВП 
у 2020 р. становитиме 4,8%, а рівень безробіття – 9,4% 
[14]. За сценарієм L-форми (консенсус-прогнозу) Мі-
ністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України рівень ВВП знизиться на 4,2% у 
2020 р. і зросте до 2,4% у 2021 р.; за умовно песиміс-
тичного сценарію – падіння ВВП очікується на 7–8% 
[11]. Наразі, за останніми даними МВФ, прогноз для 

Таблиця 3 

Сценарії впливу пандемії COVID-19, використовувані Агенством Bloomberg 

Показник W-подібний сценарій Сценарій «Tick-Shape»

Характеристика Повернення коронавірусу через  
послаблення зусиль з боротьби Повільне затяжне відновлення

Прогнози економічної активності
Повторення поточного стану, припи-
нення діяльності бізнесу та скорочен-
ня штату працівників

Компанії та витрати будуть відновлю-
ватись повільно, виробництво зали-
шиться на рівні докризового стану 
протягом значної частини 2021 р.

Джерело: складено на основі [8; 9].

Таблиця 4 

Сценарії впливу пандемії COVID-19, використовувані Capital Times 

Показник Базовий сценарій – 
W-подібна криза

Песимістичний сценарій – 
L-подібна криза

Оптимістичний сценарій – 
V-подібна криза

Характеристика Економічний підйом  
у І кварталі 2021 р.

Економічний підйом  
у ІІ півріччі 2021 р.

Економічний підйом  
у IV кварталі 2021 р.

Падіння ВВП, % 4 10 0

Падіння доларового ВВП, % 9,9 17,2 2,8

Інфляція, % 10,5 16,5 6,3

Джерело: складено на основі та за даними [10].
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 Рис. 6. Прогноз зміни реального ВВП за сценаріями Capital Times
Джерело: складено за даними [10].

Таблиця 5 

Сценарії впливу пандемії COVID-19, використовувані Міністерством розвитку економіки,  
торгівлі та сільського господарства України 

Показник Сценарій 1 Сценарій 2
Сценарій  

за L-формою  
(консенсус-прогноз)

Умовний песиміс-
тичний сценарій

Характеристика

Превентивні заходи, 
прийняті Україною, 
дозволять стримати 
масове поширення 
COVID-19 в Україні, 
карантинні заходи 
будуть припинені  
у середині квітня

Прийняті країною 
заходи дозволять 
стримати масове по-
ширення COVID-19  
в Україні, проте  
карантинні заходи  
в Україні та світі  
триватимуть  
до початку травня

Карантинні заходи  
в Україні триватимуть 
до кінця ІІ кварталу, 
що матиме негатив-
ний вплив на еконо-
міку країни, у резуль-
таті чого відновлення 
буде дуже повільним

Стримування масо-
вого поширення 
COVID-19 стане 
першо черговим  
завданням держави, 
а карантинні заходи  
в Україні будуть  
подовжені на більш 
тривалий період

Прогнози економіч-
ної активності

Економічна та спо-
живча активність 
мали відновлюватися 
у ІІ півріччі 2020 р. 
після короткотер-
мінових втрат. Про-
гнозувалася низька 
прибутковість екс-
портоорієнтованих 
компаній, яка б стри-
мувала інвестиційну 
активність

Унаслідок тривалішо-
го карантину очіку-
валося, що більшими 
будуть втрати у спо-
живанні населення, 
тривалішою буде 
інвестиційна пауза  
та більш глибоким  
у цілому інвестиційне 
падіння внаслідок 
аналогічно більш 
негативної реакції 
світової економіки

Відновлення еконо-
міки країн світу 
від бу ватиметься за 
L-формою: пандемію 
вдасться зупинити  
у 2020 р., проте еко-
номічні втрати будуть 
досить значними, що 
спричинить повільне 
відновлення еконо-
мічної та споживчої 
активності у світі по-
чинаючи з ІІ півріччя

Можливим є еконо-
мічний занепад  
і зро стання безробіт-
тя внаслідок закриття 
підприємств, розриву 
економічних зв’язків, 
скорочення вироб-
ничих потужностей; 
обмеження діяль-
ності фінансової, 
банківської сфери, 
транспортної інфра-
структури тощо

Джерело: складено на основі [11].

України погіршується, що можна вважати проявом 
активізації песимістичних сценаріїв розвитку еконо-
міки під впливом пандемії. Зокрема втрата можли-
вості повернення рівня ВВП до рівня 2019 р. і його 
зростання лише на рівні 1,1% [15].

Варто зазначити, що Україна має нижчий рівень 
відрахувань із ВВП на антикризові заходи по-
рівняно із сусідніми країнами (крім Білорусі та 

Угорщини) та один з найвищих показників (у відсот-
ковому значенні ВВП) підтримки з боку міжнародних 

фінансових організацій, що свідчить про нестійкість 
економіки, її низьку адаптивність до кризових явищ і 
потребу в підтримці з боку міжнародних фінансових 
організацій (табл. 7). 

Загалом позитивніші прогнози для сусідніх кра-
їн, ніж для України, на наш погляд, зумовлені насам-
перед вищим рівнем їх економіки, а також її специфі-
кою. Зокрема, Польща має більш збалансований роз-
поділ надходжень до ВВП з різних видів економічної 
діяльності, що дозволяє маневрувати в покращенні 
економічної ситуації, а також забезпечити внутрішній 
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Таблиця 6 

Порівняння прогнозів ВВП України під впливом пандемії COVID-19, %

МВФ СБ Capital Times НБУ КМУ Мінекономіки

2020 р.

–7,7 (–8,2) –3,5 від –4 до –10 –5 –4,8 від –4,2 до –7,8 

2021 р.

3,6 (1,1) 3 (0–3,5) 4,3 н/д 2,4

Джерело: складено за даними [4; 5; 10; 11; 13–15].

Таблиця 7 

Обсяги підтримки антикризових заходів, % ВВП

Країна Підтримка  
уряду, % ВВП

Підтримка 
міжнародних 

фінансових  
організацій,  

% ВВП

Україна 1,6 4,3

Білорусь н/д 1,7

Російська  
Федерація 2,8 н/д

Польща 4,2 0,7

Угорщина 0,06 0,1

Джерело: складено за даними [16].

ринок товарів та послуг товарами власного виробни-
цтва в разі зменшення експорту продукції. Протидія 
пандемії з економічної точки зору в цій країні ґрун-
тувалася на збереженні малого та середнього бізнесу, 
зокрема шляхом звільнення від виплат до ZUS само-
зайнятих і мікропідприємців (до дев’яти працівників); 
відтермінування введення податку на роздрібну тор-
гівлю, виплат за боргами перед банками; нівелювання 
нараховування відсотків на час карантинних заходів 
банками; річних мікрокредитів; допомоги у виплатах 
заробітної плати [17]. З першого погляду такі заходи 
переобтяжують видатки бюджету, проте ставка ро-
биться на збереження майбутніх надходжень і подаль-
ший розвиток реального сектора економіки. 

Економіка Болгарії до пандемії, на відміну від 
України, характеризувалася сприятливим ін-
вестиційним кліматом, що позитивно впливало 

на сталість розвитку та дозволило в період карантину 
зберегти базові галузі економіки. Однак туристична 
індустрія матиме негативні наслідки, що і позначить-
ся на падінні ВВП. Як зазначають дослідники, ключем 
до зростання ВВП цієї країни більше ніж на 3–4% на 
рік стало, у тому числі, залучення робочої сили з-за 
кордону, ефективне використання виділених засобів 
європейських фондів та підвищення продуктивності 
праці [18]. Крім зазначеного, слід відмітити наявність 
зростання внутрішнього споживання.

Економіка Угорщини переважно ґрунтується на 
двох базових галузях промисловості, які здебільшого 
є провідними в забезпеченні сталості розвитку: сіль-
ськогосподарській та машинобудуванні. Розвинені і 
такі галузі, як металургія, хімічна, текстильна, харчо-
ва, виробляються автобуси, засоби зв’язку, вимірю-
вальні прилади, мотори, верстати [19]. Якщо друга 
зазначена галузь промисловості суттєво залежить від 
кризових явищ, проте є ядром і рушієм економічного 
розвитку, то перша (сільськогосподарська) є базовою 
галуззю, продукція якої має системний постійний по-
пит. Це поєднання притаманне й Україні, тому може 
бути чинником схожих прогнозів зростання ВВП у 
2021 р. У період карантину в Угорщині зусилля спря-
мовувались на підтримку малого та середнього бізне-
су, а також проваджувалися соціальні заходи. 

Для інших сусідніх країн, зокрема Російській 
Федерації та Румунії, як і для України, прогнози 
зростання економіки є малоперспективними. За да-
ними Bank of America, Румунія потребуватиме 15% 
ВВП для підтримки приватного сектора, однак залу-
чення таких обсягів інвестицій малоймовірне [20]. 

Отже, вищий рівень прогнозу зростання ВВП 
отримали ті країни, які мають сталий розвиток еко-
номіки та провадять активні заходи щодо запобіган-
ня настанню кризових подій вже на етапі виходу з 
карантину. 

ВИСНОВКИ
Дослідження прогнозів міжнародних і спеціаль-

них організацій щодо розвитку економік України та 
сусідніх країн надає змогу зробити висновок про їх 
неоднозначність і наявність декількох сценаріїв роз-
витку, які залежать від ефективності заходів з подо-
лання наслідків впливу пандемії COVID-19. 

Відмінності в рівнях розвитку економік сусід-
ніх країн і заходів з подолання кризи можуть також 
спричиняти прояв наслідків за «мікс»-сценарієм роз-
витку. Чинниками, які забезпечують вищі показники 
прогнозів макроекономічних показників, зокрема ви-
щий рівень прогнозу зростання ВВП, варто вважати 
збалансований розподіл надходжень до ВВП з різних 
видів економічної діяльності; високий рівень вну-
трішнього споживання; розвинений внутрішній ри-
нок; провадження активної політики антикризових 
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заходів, спрямованих на збереження малого та се-
реднього бізнесу та підтримку базових для економіки 
країни галузей промисловості, у тому числі щодо за-
безпечення їх інвестиційної привабливості.                
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