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Код ЄДРПОУ/ІПН: 23464860 

Підпорядкованість: Нацiональна академія правових наук України 

Адреса: вул. Пушкінська, буд. 49, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна 

Телефон: 380577060291 

Телефон: 380577156208 

E-mail: ivpz@aprnu.rol.net.ua 

 

4. ОПИС ПРОЄКТУ    

 

4.1. Мета Проєкту (до 200 знаків): визначити соціальні, правові, кримінологічні, інші негативні 

для українського суспільства наслідки поширення пандемії, описати основні блоки концепції 

формування безпечного соціального середовища.  

 

4.2. Основні завдання Проєкту (до 400 знаків):  

 уточнення мети дослідження 

 поглиблений аналіз наукової проблеми  

 визначення джерел інформації про питання в межах предмета дослідження 

 розподіл ролей між виконавцями проєкту  

 проведення емпіричної частини дослідження 

 вивчення законодавства України у сфері епідемічного благополуччя населення та 

відповідальності за його порушення 

 аналіз міжнародних актів  

 проведення 1-2 наукових заходів 

 

 

4.3. Детальний зміст Проєкту: 

 

Сучасний стан проблеми (до 400 знаків): 

Сучасний стан проблеми в Україні визначають такі індикатори: 

 відсутність стабілізуючих ситуацію заходів 

 неналежний стан законодавства і правовий нігілізм 

 низькі рівні епідемічної культури і свідомості громадян 

  неефективний розподіл ресурсів і функцій між соціальними інституціями, що 

протидіють пандемії 

 біполярність соціально-психологічного стану суспільства: соціальна ізоляція vs 

інфодемія 

 

Новизна Проєкту (до 400 знаків) 

Проведення дослідження дало можливість: 1) з’ясувати, що пандемія – явище, яке 

динамічно розвивається та не обмежується суто медико-епідемічною сферою, оскільки зачіпає всі 

основні сфери життєдіяльності суспільства та призводить до створення нового формату існування 

останнього; 2) висунути й обґрунтувати ідею систематичного соціального та правового 

моніторингу ситуації на всій території України. 

 

Методологія дослідження (до 400 знаків)  

В основі методології – системний підхід, що базується на розумінні природного 

походження вірусу й визначає інструментальну частину, представлену необхідними для 

отримання, аналізу і презентації результатів методами. Підхід доцільний для вивчення складних 

соціальних явищ, викликаних природними факторами. Основні методи: соціологічні, статистичні, 

інфографіка, синтез, аналіз, формально-логічний тощо. 
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5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 2 сторінок) в 

поточному році/ в рамках реалізації Проєкту, зокрема: 

 

5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання 

Проєкту (із зазначенням їх якісних та кількісних (технічних) характеристик)  

   

1. Попереднє ознайомлення (станом на 10 грудня 2020 р.) із результатами пілотного 

опитування респондентів (973 пересічних громадян) показали, що в сучасних умовах поширення 

пандемії коронавірусу українці найбільше за все стурбовані питаннями збереження здоров’я 

близьких та рідних (84,4%), особистого здоров’я (55,3 %), нестачі або відсутності дієвих ліків від 

коронавірусу (50,3 %) та можливого погіршення матеріального благополуччя (37,1%). При цьому 

близько 53% респондентів вважають карантинні заходи, запроваджені зараз в Україні для 

зупинення поширення пандемії COVІD-19, недостатніми. 

На поширення коронавірусної хвороби справили найбільший вплив такі події, як 

проведення масових розважальних заходів (57,7%), масових акцій (протестні акції, флешмоби і 

т.п.) (53,3%), місцевих виборів (жовтень 2020 р.) (42,2%), а також заходи, що організовувалися 

перед такими виборами (концерти, зустрічі з кандидатами і т.п.) (61,5%), релігійні обряди (42,2%) 

та ін.  

На думку респондентів, для покращення епідемічної обстановки у країні є гостро 

необхідними: 1) вакцинація населення від пандемії COVID-19 (44,5%); карантинні заходи, що були 

введені в Україні навесні 2020 р. (37,4%) та закриття державних кордонів (30,1%). 

Перевагою введення карантину 42,2% респондентів називають розвиток комунікації за 

допомогою цифрових технологій. Натомість, 38,2% впевнені, що позивних зрушень взагалі немає, 

а серед негативних змін виділяють зростання безробіття (83%), економічний спад в державі (82%) 

та психологічне напруження у суспільстві (70,5%). 

2. Установлені недоліки у регламентації адміністративної та кримінальної відповідальності 

за порушення карантинних правил, що не дозволяють забезпечити ефективне регулювання та 

дотримання протиепідемічних заходів. У зв’язку із цим сформульовані попередні пропозиції до 

вдосконалення чинного законодавства. 

3. Виявлені негативні наслідки й відзначено загострення раніше існуючих проблем у 

соціальній сфері під час поширення хвороби COVID-19. Водночас, окрім негативних наслідків, 

встановлені деякі інші соціальні зміни, що виявляються у прискоренні цифровізації державного 

управління та різних секторів економіки, розвитку засобів соціальної комунікації, розширенні 

традиційних і появі нових форм надання соціальних послуг та ін. При цьому саме негативні 

наслідки коронавірусу та шляхи усунення/нейтралізації цих наслідків виділені як основний об’єкт 

наукового дослідження.  

4. Констатована «аномалія» суспільної рефлексії на карантинні обмеження в Україні, яка 

виявляється у масовому нехтуванні з боку громадян встановленими заборонами в умовах реальних 

загроз їх життю та здоров’ю. 

 

5.2. За наявності науково-технічної продукції обґрунтування її переваг у порівнянні з 

існуючими аналогами  

Немає  

 

5.3. Практична цінність отриманих результатів реалізації Проєкту для економіки та 

суспільства (стосується проєктів, що передбачають проведення прикладних наукових 

досліджень і науково-технічних розробок)  

Практична цінність отриманих результатів проведеного дослідження полягатиме у: 

1) розробці пропозицій з удосконалення норм чинного адміністративного та кримінального 

законодавства щодо регламентації відповідальності за порушення карантинних правил у вигляді 

законопроекту, що спрямовуватиметься до Верховної Ради України; 2) запровадженні системи 

індикаторів стану правопорядку у країні, що встановлені на підставі виявлення кореляції між 

карантинними обмеженнями та характером злочинності; 3) поширенні правового і 
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кримінологічного знання щодо негативних наслідків явища пандемій небезпечних хвороб та 

шляхів їх усунення; 4) введенні практики оперативного кримінально-правового аналізу негативних 

наслідків поширення епідемій/пандемій, що впливають на стан правопорядку у державі; 5) 

можливості їх використання при подальшому реформуванні соціально-економічної та фінансової 

політики України з урахуванням форс-мажорних обставин епідемічного характеру та ін.  

 

5.4. Опис шляхів та способів подальшого використання результатів виконання 

Проєкту в суспільній практиці.  

 Результати теоретичного та емпіричного дослідження негативних наслідків пандемії 

коронавірусу будуть використані шляхом їх оприлюднення у публікаціях та на наукових заходах. 

Це надасть можливість розширити уявлення суспільства (пересічних громадян, посадовців, 

фахівців, науковців та ін.) про небезпеку негативних наслідків в економічній, фінансовій, 

соціальній, інформаційній, медичній та інших сферах, пов’язаних із розповсюдження 

епідемій/пандемій, зокрема й пандемії COVID-19, насамперед для дотримання прийнятного стану 

безпекового середовища населення України.    

Окрім того, такі результати закладатимуть теоретичну основу для подальшої розробки цієї 

проблематики на інших етапах Проєкту завдяки продовженню виявлення негативних наслідків 

пандемії COVID-19, з’ясування їх небезпеки та характеру впливу з метою обмеження або 

нейтралізації деструктивної дії цих наслідків.   

 Отримані результати дослідження, що виконані на його початковому етапі, можуть бути 

використані соціальними інституціями відповідного функціоналу для: 

 − оцінки динаміки соціальної ситуації з метою оперативного усунення/обмеження різних за 

характером наслідків поширення пандемії COVID-19; 

 − порівняння результатів раніше проведених досліджень, які торкалися окремих аспектів 

соціальних наслідків хвороби коронавірусу в Україні, та оперативної постановки нагальних 

наукових завдань, що вимагатимуть якомога скорішого розв’язання з метою забезпечення 

практики боротьби з наслідками коронакризи новітнім знанням;  

 − удосконалення діяльності органів державної влади (Національної поліції, закладів 

охорони здоров’я, органів санітарно-епідеміологічного нагляду, центральних органів виконавчої 

влади у системі Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства 

цифрової трансформації України, Міністерства інфраструктури України, а також Державного 

агентства України з питань кіно та ін.) в умовах надзвичайної ситуації; 

 − покращення криміногенної ситуації в державі; 

 − інформування населення України, соціальних інституцій, міжнародного загалу про 

заходи, що вживаються з метою покращення епідемічного благополуччя в Україні;  

− запровадження у закладах освіти відповідного курсу знань до навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності»; 

− вдосконалення чинного адміністративного та кримінального законодавства у вигляді 

підготовки законопроектів, що спрямовуватиметься до Комітету з правоохоронної діяльності 

Верховної Ради України та ін. 

 

Примітка: Анотований звіт не повинен містити відомостей, заборонених до відкритого 

опублікування 

 

 

Науковий керівник Проєкту 

радник при дирекції 

(посада) 

Борисов В. І. 

ПІБ 

___________________________ 

(підпис) 


