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Вплив пандемії на зміну системи управління соціальними ризиками
Раптове виникнення пандемії COVID-19 трансформувало соціальне середовище у всьому
світі, що вплинуло на зміну траєкторії соціальних ризиків. Спалах COVID-19 у грудні 2019 року
поставив людство в надзвичайний стан. Швидке поширення вірусу становить подвійний ризик:
пандемія ставить суспільство в особливо ризиковану політичну, економічну та соціальну
ситуацію. З іншого боку, співіснування людей в суспільстві стає ризиком для здоров’я певних
соціальних груп та суб’єктів, що, у свою чергу, є початком для далекосяжних політичних,
економічних та соціальних ризиків. Різкі обмеження, введені державами в контексті соціального
дистанціювання (враховуючи блокування) для стримування пандемії, були чітко помітні для
суспільства. У деяких випадках вони викликали радикальні потрясіння у повсякденному житті
кожного. На даний момент поки неможливо передбачити, в який період і в якому порядку
втручання в економічне та соціальне життя будуть повністю закінчені. Саме це спричиняє
виникнення нових соціальних ризиків. Інші соціальні наслідки пандемії, такі як втрата робочих
місць у особливо постраждалих галузях, матимуть, швидше за все, довгостроковий ефект у
майбутньому. Стаття побудована на основі емпіричних досліджень розкрито виникнення нових
соціальних ризиків і зміни стратегії управління ними. Також важливим є і дослідження
різностороннього впливу пандемії на суспільство та навколишнє середовище в цілому. В статті
доведено, що зовнішні потрясіння чи кризи можуть бути пусковими механізмами або
каталізаторами соціально бажаних перетворень, які також відомі як «стрибок уперед».
Процедури, які створила криза, слугують для того, щоб шукати підходи до неминучої термінової
соціально-екологічної трансформації суспільства. Оскільки ця трансформація має створити
стійкі та справедливі у всьому світі способи життя й економіки, тому в статті порушується
питання про те, що важливо для забезпечення зміни в системі управління соціальними ризиками
з метою забезпечення соціальної безпеки країни в цілому.
Ключові слова: соціальні ризики; пандемія; COVID-19; управління соціальними ризиками;
соціальна дистанція; соціальна ізоляція.
Актуальність теми. Пандемія COVID-19 є не лише серйозною загрозою для суспільства з точки зору
громадського здоров’я, але також має суттєві наслідки для інших нагальних соціальних питань, таких як
економічна і соціальна безпека, демократія та гендерна рівність. За короткий час пандемія спричинила
жорстоку світову кризу безробіття. Це непропорційно вплинуло на становище расових, етнічних та
релігійних меншин, призвело до актів міжгрупової ворожості та погіршило становище жінок. Хоча
пандемія могла тимчасово зменшити вплив людської діяльності на клімат, тиск на перезапуск економіки,
ймовірно, негативно вплине на норми, введені в боротьбу зі зміною клімату. Отже, очевидно, що
пандемія – це не просто проблема охорони здоров’я, і вона матиме важливі наслідки для багатьох інших
соціальних проблем. Тому питання про те, як вплине пандемія COVID-19, є важливим і вимагає ретельного
вивчення.
Аналіз останніх досліджень. Серед основних науковців, які присвятили свої доробки вивченню
феномена соціального ризику, слід вирізнити таких вітчизняних та іноземних дослідників, як У.Бек [1],
В. Вітлінський [2], А.Вілдавскі [3], Е.Ґіденс [4], О.Грішнова [5], К.Дейк [3], М.Дуглас [6], В.Зубков [7],
С.Корецька [8] Е.Лібанова [9], Н.Луман [10]. Сучасні проблеми впливу пандемії на трансформації
соціальної системи розкрили у своїх працях Л.Черенько [11], О.Новікова [12], O.Панькова [13].
Мета статті – висвітлити на основі емпіричного дослідження вплив пандемії на зміну системи
управління соціальними ризиками.
Викладення основного матеріалу. Пандемія, спричинена коронавірусом, є динамічною подією, яка
визначається багатьма факторами, особливо поведінкою людини (наприклад, гігієнічною поведінкою та
соціальними контактами), і тому дуже мінлива. Сучасна ситуація продемонструвала, наскільки важко
обмежити системні ризики, які спричиняють пандемії в епоху стрімких глобальних потоків людей, товарів
та інформації. З одного боку, патогени швидко поширюються по всьому світі з ефективними
міжнародними пасажирськими перевезеннями. По-друге, наслідки пандемії не обмежуються системою
охорони здоров’я. Пандемія зачіпає всі життєво важливі системи нашого суспільства – від продовольчого
забезпечення, економічної та фінансової системи, системи освіти до культурного та соціального життя.
І не лише в деяких кризових районах, а й у всьому світі.
© О.І. Білик, 2020
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Впродовж пандемії уряди приймають диференційовані рішення щодо зміни системи управління
соціальними ризиками. Кожна із прийнятих стратегій має далекосяжні наслідки, повний обсяг яких стане
очевидним лише з часом. Вплив на економіку вже величезний. Світові уряди розпочали масштабні заходи
допомоги для стабілізації економіки та фінансових ринків. Але, як зазначалося, ці заходи призводять до
виникнення та посилення наслідків соціальної ізоляції, що спонукає до відновлення суспільного життя з
метою пом’якшення негативних наслідків для економіки. Ризики невжиття будь-яких або неадекватних
контрзаходів для захисту населення мають бути зважені з ризиками, які становлять втручання у всі сектори
суспільства: енергетика, інфраструктура, харчування, транспорт тощо.
Важливим є окреслення в умовах пандемії поняття «соціальної справедливості», адже пандемії
інфекційних хвороб, як COVID-19, не нівелюють зобов’язання щодо соціальної справедливості. Таким
чином, соціальне дистанціювання має дотримуватися принципів та цінностей соціальної справедливості.
Застосування заходів соціального дистанціювання виявилося важливим для стримування поширення
пандемії COVID-19 і буде продовжувати залишатися важливим заходом у найближчі місяці. Проте
введення цих заходів справедливе і вимагає надання соціальної підтримки особам, які є соціально та
політично маргіналізованими або знедоленими, наприклад, особам, які не мають житла або проживають у
громаді, працівникам-мігрантам, ув’язненим та особам із нижчим соціальним статусом.
Отже, пандемія як соціальний ризик має системний характер, який впливає на всі сфери суспільного
життя. Як вже зазначалося, найбільше пандемія впливає на вразливі верстви населення. Так, за даними
Світового банку, COVID-19 призвів до збільшення кількості людей, які потрапили в крайню бідність у
2020 році, до 100 мільйонів (виміряно за міжнародною межею бідності, що становить1,90 долара на день)
проти 71 мільйона на початок періоду [14]. В Україні рівень бідності зросте з 27 до 44 % [15]. Окрім
зменшення доходів та зростання безробіття, виникає ще один такий вид ризику, як соціальна ізоляція, яка
є різною для різних верств населення. наслідками соціальної ізоляції може стати низка захворювань,
спричинених психічними розладами. Сьогодні вже науковці прогнозують, що пандемія коронавірусу
призведе до іншої пандемії: у світі може спостерігатися значне збільшення захворюваності на психічні
розлади, і одним із факторів, що відповідають за це, буде соціальна ізоляція, вимушена зовнішніми
факторами, і хронічний стрес, пов’язаний з нею. Також пандемія викликала необхідність переведення
частини працівників на дистанційну роботу, серед недоліків якої є:
відсутність чіткого планування робочого часу;
відсутність комунікацій, що призводить до сповільнення виконання деяких обов’язків (більше
часу необхідно для того, щоб зв’язатися з іншим працівником, технічні причини тощо);
недостатня кваліфікація для виконання деяких видів роботи дистанційно;
додаткові витрати для обладнання дистанційного місця праці (необхідність закупівлі додаткового
обладнання, витрати на електроенергію тощо);
зниження комфорту проживання або відсутність умов для дистанційної роботи;
важкий психологічний стан через неможливість диференціації роботи із хатніми обов’язками.
На рисунку 1 продемонстровано структуру недоліків під час дистанційної роботи. Слід підкреслити,
що в діловій практиці існує думка, що люди, які працюють віддалено, не виконують свою роботу так само
добре, як коли вони фізично присутні в офісі. Багато роботодавців має обмежену довіру до своїх
працівників і внутрішню впевненість, що прямий контроль є найвищою формою довіри. Як видно з
рисунка 1, фактично 45 % опитаних роботодавців, які здійснюють організацію праці дистанційно,
занепокоєні відсутністю візуального контролю за працівниками.
Серед працівників найбільше занепокоєння викликає зміна формату організації роботи (60 %).
Отже, соціальна ізоляція та збідніння населення підпорядковує багатьох громадян трьом формам ризику:
1) біологічні ризики, пов’язані з вірусом COVID-19 (SARS-CoV-2);
2) ризики, пов’язані з соціальним дистанціюванням;
3) ризики, що супроводжують часто некритичну залежність від прийняття рішень щодо охорони
здоров’я під час пандемій на принципі, який змушує нас виробляти найбільше благо для найбільшої
кількості людей (тобто принцип корисності).
Заходи соціального дистанціювання, що застосовуються у всьому світі, мають негайно намагатися
мінімізувати ці ризики, щоб найбільші наслідки цієї кризи не зачепили найуразливіші верстви населення.
Саме соціальна ізоляція як працюючого, так і непрацюючого населення може стати одним із каналів
впровадження гібридної інформаційної війни. Сьогодні переважною стратегією державних та
недержавних суб’єктів є використання дезінформації або кібератак для знищення довіри до влади та
активізації соціальних та/або політичних заворушень, наприклад, підриваючи функціонування служб та
інфраструктури, сприяючи екстремізму чи насильству та використовуючи існуючі політизовані проблеми,
починаючи з виборів до міграцій та пандемій. Такі дії дестабілізації часто дешевші за збройні атаки – вони
створюють невидимі загрози, які часто важко виявити та відстежити. Слід зауважити, що в умовах
соціальної ізоляцій вплив таких заходів є набагато сильнішим, адже за умови зменшення можливостей
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комунікувати і дискутувати суспільство отримує інформацію з різних інтернет-джерел та ЗМІ. Сучасні
загрози суспільству дедалі частіше породжуються невійськовими засобами та без застосування сили.

Рис. 1. Структура недоліків дистанційної роботи (складено автором на основі [16])
Аналізуючи перелічені вище соціальні наслідки пандемії, слід зазначити, що в цих умовах необхідно
формувати стійкість суспільства через інформаційні канали. Стійкість є важливою складовою
комплексного підходу, а цивільна стійкість (як інституційна, так і всередині самого суспільства) має
вирішальне значення. Сюди належить покращення ситуативної обізнаності та чіткого розуміння змін
відносин між цивільною та військовою зонами, але надаються пріоритети цивільному керівництву,
заснованому на довірі між цивільними та владою співпрацювати та підтримувати одне одного в кризовій
ситуації. Підтримка добре освіченого та обізнаного суспільства має важливе значення для успішного
впровадження комплексного підходу. Незалежна та прозора інформація / засоби масової інформації, разом
із освітніми програмами, які мають бути суворими, науково обізнаними та соціально відповідальними, є
надзвичайно важливими у кризові періоди.
Тому потрібно переробити комплексний підхід, враховуючи поточний контекст, вивчаючи дані про
коронавірус у реальному часі та будуючи інформаційні потоки знизу вгору на рівні громади. Слід скласти
карту ресурсів та активів, які вже існують у громаді, таких як: розробка освітніх програм, роль місцевих
організацій громадянського суспільства та можливість швидкого набору добровольців; наявність та
надійність місцевих ресурсів (транспорту, енергетики, зв’язку, харчування та води); статус муніципальних
центрів зв’язку та підрозділів готовності, а також те, як працює довіра громадськості на місцевому,
регіональному та національному рівнях.
Тому під час формування суспільної стійкості необхідно враховувати всі можливості від
інформатизації суспільства, зокрема і через посилення цифрової обізнаності.
У таблиці 2 сформовано основні зміни у системі управління соціальними ризиками в період пандемії.
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Таблиця 1
Напрями зміни системи управління соціальними ризиками під час пандемії (сформовано автором)
Учасники
системи
управління
соціальними
ризиками

Підтримання
профілактичних
заходів, які сприяють
зменшенню поширення
коронавірусу.
Підтримка вразливих
верств населення.
Навчання
Розроблення чіткого
робочого графіка.
Комунікація за
допомогою новітніх
технологій.
Пошук можливостей
професійного розвитку

Перекваліфікація
та навчання

Населення
пенсійного
віку

Посилення суспільної стійкості до соціальних ризиків

Громадяни
Працююче
населення

Перерозподіл
державних коштів у
кризові «зони».
Створення умов для
інформатизації і
забезпечення цифрової
грамотності населення.
Створення умов для
підтримки бізнесу
шляхом запровадження
програм податкових
преференцій під час
карантинних обмежень.
Створення умов для
розвитку
інфраструктури.
Сприяння інноваційному
розвитку у сфері
цифровізації, освіти,
науки і медицини.
Розроблення програм
підтримки малого
бізнесу. Міжнародна
співпраця з метою
мінімізації пандемії
Посилення роботи
соціальних служб

Дотримання
рекомендацій щодо
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Слід зауважити, що пандемія COVID-19, попри очевидні негативні наслідки, виконує і низку
позитивних функцій, зокрема: підсилення контролю (за охороною здоров’я, фінансами, соціальними
ризиками), інноваційну функцію (активізація наукового потенціалу як у сфері пошуку шляхів боротьби з
пандемією, так і в інших галузях – освітній, розвитку цифровізації ), підвищення культури особистої
гігієни, покращення інформаційної функції, підвищення рівня цифрової культури населення.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Інноваційні підходи до створення потенціалу для
боротьби з соціальними ризиками під час COVID-19 є невід’ємною частиною стратегій багатьох країн.
Підхід «знизу вгору» при розробленні заходів у системі управління ризиками під час пандемії забезпечить
основу для визначення подальших ініціатив або виявлення недоліків, які необхідно усунути, враховуючи
національні ініціативи з готовності до надзвичайних ситуацій, що підтримують цивільне населення, оцінку
та профілактичне покращення ключових державних послуг (охорона здоров’я, транспорт, інфраструктура)
та інтенсивні навчання із залученням численних цивільних центрів. Тому формування заходів розвитку
цих напрямів в умовах пандемії вимагають подальшого ґрунтовного наукового дослідження.
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