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.Не кризуй — iдеї пропонуй!.
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             Передумови.

Навколо кейсів на платформі CASERS завжди об’єднувалися 
найталановитіші найкреативніші студенти, викладачі й новатори. 
Ви вирішували справжні виклики від різних компаній, пропонували 
інноваційні рішення для оптимізації виробництв, виводили на ринок 
нові продукти й багато іншого.
 Зараз же ми пропонуємо розробити рішення НЕ для якоїсь 
компанії, а для КОЖНОГО З НАС.

Світ бореться з серйозними викликами, спричиненими 
коронавірусом. Вони підбираються все ближче до України й тому 
саме зараз час згуртуватися й створювати рішення! Не час 
панікувати — час діяти! Знайдімо рішення, які допоможуть подолати 
кризу та її наслідки. 
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             Основне завдання кейсу.

Запропонуйте інноваційні рішення, які будуть 
корисними та допоможуть подолати кризові 
явища у державі, що з’явилися або з’являться під 
впливом розповсюдження коронавірусу та їхні 
наслідки.
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             Напрямки генерації рішень.

Проекти для зупинки та/або передбачення 
розповсюдження коронавірусу
Як можна виявляти хворих, відстежувати розповсюдження вірусу? Як визначити місця, де були 
контакти осіб з вірусом? Які міри повинні застосовуватись додатково?

Ідеї для зменшення паніки населення

Fix the crisis. Оnline hackathon



Інструменти допомоги державі та містам
Рішення, які допоможуть державі зараз або найближчим часом подолати вірус, паніку 
та спричинені ними проблеми. Як міста можуть існувати в умовах карантину? Які 
процеси необхідно адаптувати?

Поради бізнесу
Як бізнесу зберегти здоров’я (фізичне/психологічне) працівників та клієнтів? Як 
перевести роботу в онлайн й що робити компаніям, які не можуть продовжувати свою 
діяльність онлайн? Як компаніям своїми діями чи активами можна допомогти 
державі?
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             Напрямки генерації рішень.
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Ідеї корисних флешмобів
Які корисні флешмоби можна запускати в інстаграмі, телеграмі, тік-тоці для мінімізації 
ризиків та зменшення паніки? Наприклад, організувати молодь допомагати людям 
похилого віку, показати людям, що необхідно залишатися вдома та інше.

Інструменти для університетів і шкіл
Як налагодити процес дистанційного навчання? Як проводити контрольні та семінари, 
слідкувати за академічною доброчесністю?

             Напрямки генерації рішень.
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Критерій Опис бали 

Позитивний вплив від 
реалізації

Користь для людей. Важливість функції, яку буде 
розв’язувати рішення для здоров'я, комфорту, 
добробуту, безпеки людей, держави або бізнесу.

35

Масштабування Наскільки широко може бути використана ідея (по 
місту, країні, у світі). 20

Простота та швидкість 
реалізації 

Наскільки просто може бути реалізована ідея з 
точки зору:
— матеріальних витрат (вартість проекту);
— часових витрат;
— залученості виконавців.

30

Якість обґрунтування Якість пропрацювання реалізації ідеї на практиці. 
Хто може реалізувати рішення, за яких умов 15

             Критерії оцінки рішень.
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Зареєструйся та створи команду, або приєднуйся до існуючої на платформі 
casers — bit.ly/2QnuRHJ

Почни обговорення своїх ідей, шукай однодумців у Facebook-події хакатону. 
Під кожен напрямок ми зробили окремі пости, де у коментарях можна 
обговорювати ідеї        та шукати однодумців. Подія: bit.ly/33p4u9D

Самостійно або у команді доопрацюй ідею й сформуй рішення.
21 березня до 14:00 завантажте опис свого рішення на платформу: 
bit.ly/2wYEhTs

 1. 

 2. 

 3. 
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             Як взяти участь.
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http://bit.ly/2QnuRHJ
http://bit.ly/33p4u9D
http://bit.ly/2wYEhTs
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t.me/COVID19_Ukraine — єдиний Telegram-канал про коронавірус в Україні, верифікований МОЗ 
України. Оперативна інформація про поточну ситуацію та останні дані навколо поширення вірусу 
COVID-19 в країні.

@COVID19_Ukraine_Bot в Telegram — бот МОЗ України. Відповість на поширені 
запитання щодо коронавірусу в Україні.

bit.ly/33nIuMi — результати опитування щодо впливу COVID-19 в Україні 

habr.com/ru/post/491974/ — стаття зі статистикою поширення y у різних 
регіонах та оцінкою запобіжних заходів

             Корисні ресурси.
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https://t.me/COVID19_Ukraine
http://bit.ly/33nIuMi
https://habr.com/ru/post/491974/


Поради для бізнесу:

#McKinsey  https://mck.co/2IF5ltt

#BCG https://on.bcg.com/2venhrA

#Bain http://bit.ly/3aSljfW

#Accenture https://accntu.re/33pn7KV

#EY https://go.ey.com/39N92ZR

#Делойт http://bit.ly/2wUe7AY

#PwC https://pwc.to/2TNro7m

Колонка  В. Рожкован – http://bit.ly/2W1XGgK

Timur Bondaryev Організація роботи в офісі – http://bit.ly/38IGlMl

#EBRD готов оказать помощь компаниям в условиях эпидемии http://bit.ly/2TMMZx1

#Deloitte – как коммуницировать с сотрудниками http://bit.ly/2wRVD4l

 #НБУ http://bit.ly/2Q9Sunh

За дану підбірку дякуємо В. Рожкован, lternate 
Executive Director в International Monetary Fund

             Корисні ресурси.

Fix the crisis. Оnline hackathon casers.org

https://www.facebook.com/hashtag/mckinsey?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmck.co%2F2IF5ltt%3Ffbclid%3DIwAR0nA540SPryjDaaGAL-znVXs-Vh1KjgSi24XPnJMTONXXnwLRVi872ylHU&h=AT13MTRGUvxocn2Ip7xSqCr4q0q4fni56hTMRp4y0JD95L-I0Uj4-RWPTlN966NVwXiWI-4U65HZeeRhVFQ0gtxvzTPX0nSh0Ht7ppLPBSLuzfeihcq_XUrILs28eKJO9bKCZA-5R-3vrtNA-NQCWvR7m3i2bn0fARNz
https://www.facebook.com/hashtag/bcg?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fon.bcg.com%2F2venhrA%3Ffbclid%3DIwAR2tg7dUpSqBOwMQiRY6wOf6KfJXvkHgE_S4io2DDCRb2EjPs93JEFAMlC0&h=AT0gO3lFiFXfmNpozuI40PTzKntv3LcVW8UsuomejM1nwCZSpQwAHrw-0HdTWkead-RNVuA-_UllM2jVO_1wJhQdeTA9ozUavvrKQuFxa21i3rV2LrjNbveFwmUP1LuXRm1iqqG5QZxM-CfxMnthmcbXKa3KLI4_eKar
https://www.facebook.com/hashtag/bain?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3aSljfW%3Ffbclid%3DIwAR26tCkvsWm_pAyh9ho5n4ZBtjRrkoOzZBcK0rU3hX2WSBtd38ca7NungFU&h=AT0z64SGumobgt53wBRt32r3QTDVfnl8m8NgZY9D9a6jPjbHGSt6ZNeFj0NUcbbUqdchgr9_tlix3Jj4JwaNK7NUUVaP_DAo-OuzYGP9RD4yhk0agTrc31oq-ocon9YtTs2Ar126cud4w_-8thGLvc0YWvAmUM_dliaL
https://www.facebook.com/hashtag/accenture?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faccntu.re%2F33pn7KV%3Ffbclid%3DIwAR3d5aw27qtFD5O6qZ_RG2xrlAfgxGyJQ92xcVmJNENOeHS2B82_eyWaRrI&h=AT3HnNi2mM2tB1xpAgv2Udshx8Bgro5y7MucVHt0Us_WsrgJ6_OenpzutMfVYZGs0oPrJFssSW1SIx2C7K-kQVVhS26k3K3ktFDh2-b4AzBT63WlKg6_UBZX1HmuGVEr_xZwoUausGAGURGgqhphhMcaLVWj2ejjfXwy
https://www.facebook.com/hashtag/ey?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgo.ey.com%2F39N92ZR%3Ffbclid%3DIwAR1CUpTqVO3XJmFuJkDzIWlQymj-wlzP8H6jcdXfHvSx4Y7xGoLI93uTSCw&h=AT2NZZH-cVy8LB-VFlnQeKBEzOupazlKYCCPcn1SH42RjiijaIWdbJYRmQgEVTUOj23ZpGizDUkEqpqVcJFstrhqQSGpzkUtWeFh53vBSDHzoqqDiyME2SyGLIOIU4EREeM0PwfRgG7jlJ8x33EMKEcv98LiH0MKxZtRhXOLXUSiNWxdnQ
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2wUe7AY%3Ffbclid%3DIwAR0nrQe4f9_DgexJYeFVX8s58PZPBE_kJ3FyCi122C7Yp003Qs8AjsRBbfk&h=AT3Yq9V64DDKUZfzwZb9j5OI0CnXhMAykCPv0aiCtmt7t96nL5xK_HUQGCK-vJ77x0yK_rmmNJRqJGUkl9yWw9bJrcAPzK0lyJyszziTNHtVM5gltopFKx2v3gNQQa-3hmYZ2qAtMwwf-Kiulfrx2rjY-mymAlnEDlPk
https://www.facebook.com/hashtag/pwc?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpwc.to%2F2TNro7m%3Ffbclid%3DIwAR28NceP-TkVMt_HWD2ZhiCgd-p66RxE2ygbgF1zt7vbdx1tMdgujf_pqlA&h=AT1Re5QGJFf2aPYjN3fwfR3qYZXvnJ9Xd7yxz9RVRqJpmNTStk3xj2EBUjbJL1uwGVPcgUWbwd5jeaWRT4EirKSOrh69KVoqegrP7gpG_pJdQVSOuPK29sv_pSz5wQXcn_GbAwnM35zK-Lq_Yvx2XT65kstDBb-JIoP9
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2W1XGgK%3Ffbclid%3DIwAR3YtdWJilp1Q-di2GhR_1AsfBbUCfq8zswEKdu1I38RYYb2poH0Dih4kqs&h=AT3CLvuId5BWK121Die_56sju8xshe86SseTCpklRKraJFWj1jo8IY5STmYTivqIzNRhjWsASZpqJbD3fr51lKIOI1Cpq4oRrXbVQ1WtPNS4aWT9SWNjDJVVUMrX_ANqjRwcPsRK7W4l3BK6CE54wKGpmvDjpFCN3_W7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008996078972&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCtTsMbjXFmT6tqcVNnK76Y3C0WGBmfcYVnDCDUzrTvOubkf-VpDRN1KdrUv-b_54ead9mErTwc9reA&fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38IGlMl%3Ffbclid%3DIwAR3B4vT0rTvN5WRrRrUv4db6cbU49e1W14TIowfmZuN65XwID1MkRmrGaio&h=AT2XJJK7nBm5Q5sY36ZhAm4nfXEALfT2ebDhTTCsXEsFtt4l1cyFjVCpOeA_qhF2t8kJtB6YqLRFaw7Z68Gj9ip4d6K3pUkBpGuQWbIlpiAaDc1DgDmvUOT7KtH4NkuIXNNIllpUWIaG9DMc2a15baYKmUjkV4YF3YEz
https://www.facebook.com/hashtag/ebrd?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2TMMZx1%3Ffbclid%3DIwAR1OG0B6W0wOfgLHR1b2s-jPOFSNvqka4UPwlX8BBL3ZMiDV6Pt7mvz9u3w&h=AT0biPjGgrhweZLRITOrY6kB8ao3HQYq2tsU5j_XBBEsjL4qenP3Ps1C2tJ8KMGAUTVf47JfDCR3IcgCHmEptUcmRkgycgIFBOY8sTJgR0MknyU-DuMMSWQxgaIIbzyxRgZAZnsPwN3kGf9wqtxmcFPLcmrpx9aQcSGS
https://www.facebook.com/hashtag/deloitte?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2wRVD4l%3Ffbclid%3DIwAR1D5J4DZAD7DKAbZ5VClN8KSzGQga25SZzvCahLJVkOASxzWD3PxEvs3bU&h=AT3wrmF3Xu810pm9q-3k0cB5aMJP9E8P8J35ed9zNme_biQ-gT1a983jDcXpSl6HWwFF99uEH9K0ZpJxMTmfaRR58CE0ylOilfCBMoI5PggdYH210leufVCK19iMup-6nYPuDkXIUq5_8eG_3b5XweTFMMzHr7xTYq-a
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B1%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Q9Sunh%3Ffbclid%3DIwAR3E1woJLFzcTadwPLYLnWJCafUnJrRuJtDRPMzUtXQ4PT7uib_tF2f2tQk&h=AT0lSDo5RlOhqZsFpU_gs1BOCrQE-Hf2iC8H5AcF1Y0UKH4tt94KWrV2jj4DleKl_gI3Jz-YtNIGc8Rm_tdgRsVLim6vmlVZWiQv1e6f_50xC-Fa9MxX8y9U-SRFC_LBQjqL3do_-7UhDcoWzSaMkmhQtWnr_9-gthzM
https://www.facebook.com/vladyslav.rashkovan/posts/10221694187246027


Поради державі

#IMF готов оказать помощь странам в условиях эпидемии, выделяя 50 млрд долл http://bit.ly/2x5cGQk и 
здесь http://bit.ly/2TMETo8

Как обеспечить финансовую стабильность в условиях эпидемии http://bit.ly/33eXY5f

Экономическая политика в условиях эпидемии http://bit.ly/3cWsy8o

Фискальная политика в условиях эпидемии http://bit.ly/3cUITuk
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             Корисні ресурси.
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За дану підбірку дякуємо В. Рожкован, lternate 
Executive Director в International Monetary Fund

https://www.facebook.com/hashtag/imf?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2x5cGQk%3Ffbclid%3DIwAR1I654LqWqOmo07sYISJXoLoxH_-KtZff-dGvChP29XyF3R9-H9GlS3p1M&h=AT0HNUvVg9tml2ihLv8rsqiGGRm6Ff98fsfp7at4Jzpe7S7H3HSe_65FbjjAP6LGSBsnPbhIS6S0l3B9DECu8xYEdpHkA1JU8OCab9ZX0oHLqjLkEax9wMTExT3ZQqfHElwqjbCnQonwCK21Us28EZgu6ojt-IpEkR5G
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2TMETo8%3Ffbclid%3DIwAR3aKttAnqRI-la6LnhhTR97FBMrvfg2snoVDdP_XhU7kOV_7LTEiAh91EY&h=AT3nW5nHTDJQmdeWF8c4H6v3cRnwZD4U5AXhTzVKp-1-PF8K--VXo7LTihLqXteblpry1Q6kdixjRb1j4ClKaRM7UzFM8xO5Ojl6caC7cexj_FJUBgl-vrl35RpPhMc86p_S5DAhZNTT0Vx8ujbo6xCPVorSm7y-cOKZ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33eXY5f%3Ffbclid%3DIwAR1isrUah5inPUjxSN2yD_NPeoucbxUIC4VX5I3MMyFBD7opSkMfm2w_Ysw&h=AT1s4sMRnPglPOcnJ4EtojSqw70bifJSjJ8-hqm34AqspjedcSAeMHzeti-SDbzJPGyLhPK7YQvWkQO561Po3X2KS4qUqbvgP95ArIspIHSdTtbuEBHJvs-6Ynpt7m7Z14hHsHsiEU4w8bNQwRy49ZfPJOxxST44Q-MM
https://bit.ly/3cWsy8o?fbclid=IwAR0YmMLU8BjjyW_ZmX0LPmnIqxMjRsO5Hfe7Gp8q4rnqZksBwtBdPRqfqEE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3cUITuk%3Ffbclid%3DIwAR1l2rY8_YyoBQGpVnQpnTPYKQXB77j7K4ekrQ4nTAvjxMlgtmMLjDC_tdE&h=AT0g0IC75FrLSVmlf7b5eaDWWV8sFL2h9RIipBUIOj-DJIKvm4C1X48DP0731tiTQkdz2_dAnsB_W8UxlaB5iDvL59glHX7ns-BdsxP20-OZQndf9pJkVpivFgOUl84gxrl3550fNpnB3QiJBdOJJ5jNi5Jm4u12myci
https://www.facebook.com/vladyslav.rashkovan/posts/10221694187246027
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             Корисні ресурси.

Для людей:

Поради від  Ulana Suprun про боротьбу з вірусом –  http://bit.ly/3aS5YvL

Anastasiya Nurzhynska – як понізити внутрішню паніку –  http://bit.ly/2xAuhjt

Светлана Ройз – як пережити карантин з дітьми – http://bit.ly/2TMKcUE

Vladyslava Magaletska Ex Rutytska – як організувати навчання дистанційно – http://bit.ly/38SxAj6

Як допомагати літнім людям –  http://bit.ly/2TLgVtd

Про можливості подорожувати –  http://bit.ly/2II6ccP

Констянтин Стеценко – поради щодо ринку фінансів – http://bit.ly/33ezWaA

Переклад статті з  Medium http://bit.ly/2TMNA1x

Fix the crisis. Оnline hackathon

За дану підбірку дякуємо В. Рожкован, lternate 
Executive Director в International Monetary Fund

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009200484101&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBhymSbKN_pATnejtYBwXK7TWCYYrlGBZPkMjfVNUVmd4X_H_gB6vYrnIokhhS3zAMv2x4bPlBrLFd2&fref=mentions
https://bit.ly/3aS5YvL?fbclid=IwAR1zso2yoenQbxhjR0Ue-brLKSgyhnZJj6XsDOpgSbt-BKsUQyaX2kIBCYY
https://www.facebook.com/anastasiya.nurzhynska?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDp4UWQyGsS105UcNwOXEpfCUYIO6iB6BAf0eTB2zSB_cTMnKm5jQBvDBYiFkTL-Pok4QxjaAXEXrkP&fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2xAuhjt%3Ffbclid%3DIwAR2M58MXpjVd3f8oXUa6TQzVM-r0wFAG0sN9cTEMsCLkZNgkV93x_9NyjDs&h=AT2ghMAXWFMjQCOSB1iEnBS8UM4ycsaZBA6u26hT2bKgorbRaPp1fEB1o3YwkUtDbOv53TAShj_AQ-aZNzOKQPEPkwFqh1niRKxG0qmQOv_aCQ5OFAWPdUq9ZlaHD6WF7BCFKHRGm3BkLsmRQSIwNNcRA6PaPA_-CseT
https://www.facebook.com/svetlanaroyz?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAxlyQjxEowwtSYgjmlpr14A6cZ3tM4haTwINLpKh7iqrHJzXl3ni23GQGV0nNQGNLpP7cGGNBmtz_H&fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2TMKcUE%3Ffbclid%3DIwAR0AJMalxPZ2c9IoxDt797uwUO9vZeHwlJVi6uGxPnUqRB4vxYZcPkPIMfM&h=AT1e12lvlJCiErTLGcTiTifnRTlNKbAgQ4RCZ67rCdmZOPuBdU88AI3LI8Kl4c7-D-gDjLBp6_inGxvaraqa1DuJpCEvBE2UXsWIhVYw3SWimMV5Lw2JYo3gFfBWYBd5ueZAAU7lLlibAXJRdeICp72_00iOlbtLmrqc
https://www.facebook.com/vladyslava.rutytska?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAF-xwzeEtfdPt6_bqJ_f_2UOY_Fx3Ro4SZ4zYC8ibx93eJErCAkGsPEQvnnlGDoWrDZXXwZzYMIbrW&fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38SxAj6%3Ffbclid%3DIwAR3mNiMEqxG-c13xAUUu9p77NNisiDXEmOl3Igknhqkjd-23pHtRSPzbQfI&h=AT3FgRVMA-A5Nc9owAWbgLVj5N25b_LHD-aHiz5FQDyCo2AgQdMI5Osq_F9b09HCbFshZNtRnV8-boGwFUgg7g-hMPXD1i9QpYI-B7TnHOjmzNNRiHScJQzHI_qnL4PmhEG0AhrcBba24-VpHhWKz7QogEDPOQMjuWRs
https://bit.ly/2TLgVtd?fbclid=IwAR3YeMliFnrwCIOkmt3kE-k2sbvTxbn1CaPv3ZhaDxfJTfafMRMOxfzF60Q
https://bit.ly/2II6ccP?fbclid=IwAR2jT4gO6mhElnKG3dVXzQQ3dvTJ-6XsQ2SxCIsgasUPJfx8N-DvJFw0bd4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33ezWaA%3Ffbclid%3DIwAR0ncieBge3am_P3dSRKYaE0B1hxqIIgRVaU1H3ZIe4sldEt7OjZ4EG44Hg&h=AT2kdtuB5DZPUNTYKQD6ofpNPuUlRqdND9sLI1s-4FNn-sJOs1LMwB8lgBxYMl1H0VsBX7KNuTwqmVvm0vRCr3vumxUlhwAhL-AU_gRCRA_Y9xeX2OH6FJiPlACHruFNZotlnAxKcKts_fY4-hEAB2s_dT9KfBkkBS1O
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2TMNA1x%3Ffbclid%3DIwAR33mM94PwwAWY2UUyGQaQvRpqTB1dtxKrDiKMTJdOPhMJp_0GTDSj4kX-Q&h=AT3wK_b4azI7-p8TO4LybeIcF-mP_EuNWPOx0rlfK2IzOVHh_o-bTUApGeVfbNZU_jI4sRROUVTawItZGAe5pFA5CIACkCOoBcZpalHD3iJyTp_N7TSal7XXm9MClDLJDtWHI1oTfsJUBT3AgYNBWmMkHtAgF2olfi-J
https://www.facebook.com/vladyslav.rashkovan/posts/10221694187246027
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