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Philosophical sciences 

 

FUTURE OF WORK: TECHNOLOGICAL, GENERATIONAL AND SOCIAL SHIFTS. 

WHILE YOU WERE AWAY …. 

 

Bole John  

Post Doctoral Fellow 

Sophia University St.Kilment Ohridski, Bulgaria 

 

In the 1920’s new means of transportation and communication brought about an expansion 

of social awareness and the prediction of the ‘global village’. The development of broadcasting 

stations, television, and talking pictures, helped to bring people closer together. Fifty years later 

increasing technological changes enhanced mass production and global communication leading to a 

change in culture. By the 1970’s individuals expressed the need for self-realisation, through 

possessions and self-care. The history of change driven by technological advances and social 

attitudes continues in the 2020’s. Fifty years from now, the next generation will look back and 

marvel at the changes that their generation have created. 

When looking back, the coronavirus pandemic is likely to be viewed as a major turning 

point in technology application which resulted in an impact on society through significant changes 

in labour markets, education, and individual sense of purpose. 

The pandemic accelerated a major reset in both business and social norms, which is ongoing 

and far from over. Until the pandemic, the vast majority of people worked from the premises of 

their respective employers, as had previous generations since the industrial revolution. Suddenly in 

the earlier pandemic period employees initially found they were being sent home to work. This led 

to a difficult and challenging resetting of societies expectations. Employees seemingly had the 

opportunity for increased freedom and the possibility of more leisure time. Unproductive travel time 

was reduced, but so was social interaction. Eventually, a large number of employees adapted to the 

change and became increasingly comfortable with the arrangement. As late as October 2021 it was 

being reported that only one-third of employees wanted to return to work.  

A natural consequence was that most businesses experienced productivity problems, as not 

every aspect of their business could be managed remotely. Employers reacted to the problems 

encountered and found less staff intensive operating models to fulfil their customer demands. In 

general, the businesses turned to the adoption of AI to maintain their workflow. 

On discovering the success of the initial trial adoptions of various AI solutions, new AI 

applications quickly expanded. As Joanna Bronowicka noted “the robot apocalypse is here”. [1]. 

While many people continue to hear the rhetoric that in the future AI will disrupt the employment 

market few people recognise that it is here now.  References to the future are obscuring what is 

reality of many people. AI is not coming, it is already established and expanding rapidly. 

Unfortunately, the employees who once became accustomed to the change of working from 

home are now beginning to feel the impacts of a reduction in genuine human connection and are 

looking to physically returning to work. Interestingly the new argument is that they are more 

productive when they feel connected to their colleagues. 

However, it is no longer a simple question of changing employee working locations.  The 

new challenge is that the jobs many people wish to return to are no longer the same. While the 

employees were away from work, their place in the working environment was altered. Ever 

increasing numbers of jobs are being automated. There are increasing numbers of workers worried 

about losing their jobs directly to an automation overhaul which will be indiscriminate of both 

industry types and span across the entire workforce, from janitors to executives. 

While new technology will undoubtably put people out of work, as it has done in the past, a 

key difference with AI is scale. AI is impacting every manager, every analyst, every process 

operator etc in every business, all at the same time. Similarly, just as the highly trained and skilled 

crafts men of previous ages were replaced by automation, todays professionals, Doctors, Lawyers, 
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and Engineers etc will now be phased out. As has been generally observed, the likely impact is not 

that AI will render us ineffective, but that it will make us obsolete. 

While physical job loss in the current forms of employment is the most obvious direct 

impact on society there are a series of challenges to social cohesion and each individual’s sense of 

purpose and wellbeing. The challenge for society is to come to terms with the idea that our 

introduction of AI will effectively alter the culture of communities. The average employee may find 

themselves in a new role, working with or for, some form of AI. The sought-after human 

connection is potentially eroded, if not removed.  

As Isaac Asimov noted in 1977, “It may be that machines will do the work that makes life 

possible and that human beings will do all the other things that make life pleasant and worthwhile”. 

[2] 

While the automated world may be on its way, the key thing missing is the as yet unknown 

‘other things that make life worthwhile.’ Over the years writers have imagined utopian societies 

focused on a life of carefree leisure.  Aristotle wrote extensively on the importance of leisure and its 

relationship to living well. However, mankind has never acquired the skills to indulge in fulltime 

leisure on a mass scale. Even individual people are apt to underutilise their leisure, as they haven’t 

been educated in how to incorporate it into their life in purposeful way. 

Many people have experienced compulsory lack of work, but this is very different from 

increased leisure. For most people work is required to fund existence in a capitalist society. 

Reduced or no income forces people to subsistence living. Leisure is a luxury few could currently 

afford. Generally, people require the intervention of society to grow and survive and are related as 

much to a given culture as to their biology. The workplace is a common connection location for 

society that provides the necessary interpersonal connection. The need for new alternatives is an 

increasingly social problem. There would need to be a significant shift in government and 

community infrastructure and a change in social attitudes to accommodate an ever-increasing 

population with the means to maintain social interaction in a world of leisure.  The Social 

Surrogacy Hypothesis suggests when the experience of bonding etc is absent in our environments 

we are motivated to reproduce them through some alternative immersive social world such as the 

internet. When the social surrogates are effectively driven by AI algorithms providing us with their 

interpretation of what we want, the potential impact on society is of concern. 

A key requirement for each individual is to have a sense of purpose. Unfortunately, many 

people in western society find purpose in their employment.  For most people, work is a financial 

necessity that often leads people to let their work absolutely define meaning in their lives. When the 

mark of social standing is the number of hours you work or the number of jobs you hold, the 

thought of a life of leisure can only be in retirement. 

Unfortunately, in the initial stages of the transition to increased leisure people are likely to 

experience anxiety and boredom as they become sensitive to the fact that the activities, they pursue 

have no meaning.  Heidegger sometimes calls these “attunements” since they are supposed to show 

that at some level we are attuned to our fundamental situation. 

It is possible these are more than simple moods because they are not responses to particular 

and changeable circumstances, but rather the human condition as a whole. Boredom emerges as the 

more philosophically significant attunement, as it represents withdrawal from the day to day.  It 

opens a line of questioning that can lead us to nihilism, whereas anxiety acts as a call to choose new 

projects to throw ourselves into and thereby calling for an end to negative reflection. 

While AI may bring about a reduction in employment opportunities as understood in today’s 

workplace, leisure is not the only alternative for humans. It is possible that decades of fear of the 

unknown relating to the inevitable world of AI have created an unnecessarily negative bias. As 

Asimov pointed out, “the ultimate machine is an intelligent machine and there is only one basic plot 

to the intelligent-machine story –that it is created to serve man, but that it ends by dominating man. 

It cannot exist without threatening to supplant us, and it must therefore be destroyed, or we will.” 

[3] But in reality, the release of mankind from dull repetitive tasks provides us with the opportunity 
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to focus on expanding our care of each other, the wellbeing of our planet and exploring the 

universe. 

Our outlook is driven by the influence of emotion which is essential in social cognition. It is 

the impact of emotions on societies as a whole that affect the world most powerfully. Potentially the 

greatest emotion relevant at this time is wonder. How people feel is more lasting and powerful than 

abstract thoughts. How we engage emotionally with the role we provide to AI will have the greatest 

influence on the future direction of society. AI will not remove the wonder of the mysteries of the 

universe or of life on Earth. If anything, it should enhance the mystery, and be seen as simply one 

more step to the understanding the role of the human species. 

In many ways through AI, we have created some new work companions, creating the 

opportunity to redesign how our time is spent, the purposes we pursue, and the societies we wish to 

be part of. While our sense of wonder and imagination will perpetually drive us towards change, we 

must always remember that we control the future of our work and what we want to achieve from it. 

People must focus on the fact that mankind has created AI and the resulting changes. AI is simply a 

tool. If a person’s job is impacted by AI, that is the direct result of a human decision. Currently AI, 

does not decide what it will do or not do, it delivers on the task assigned. 

Alternatively, if humans make that decision that we wish to share our world and share 

control of our future by making AI conscious and independent, then the question of the future of 

work and the impact of technology, generational and social shifts is no longer ours to answer alone. 

 

References: 

1. Dzieza, J. (2022, February 28). How hard will the robots make us work? Retrieved from 
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Legal sciences 

 

RIGHT TO DISCONNECT IN THE EU LABOR LAW:  

CHALLENGES OF LEGAL REGULATION AND IMPLEMENTATION 

 

Grigonienė Rasa 

Lecturer and PhD Student  

 Institute of Private Law, Law School, Mykolas Romeris University 

 

Changes in the labor market, the pandemic, and the rapid pace of ICT development urge us 

to react and reconsider the legal regulation of labor law both in the European Union and around the 

world. According to Eurofound [1], due to the pandemic 37 per cent of employees started working 

from home because of the health implications of the crisis. ICT-based flexible work has many 

advantages. The flexibility it provides, offers opportunities for improving work-life balance and can 

contribute to increased productivity. Moreover, it has environmental benefits resulting from reduced 

commuting and it is essential to ensure business continuity. However, ICT-based flexible work also 

poses a number of challenges, related to increasingly fading boundaries between working and non-

working time, as well as between private and professional physical spaces. The blurring of these 

boundaries and constant connectivity facilitated by ICTs, can lead to long working hours involving 

working beyond contractual time as well as insufficient rest periods. Such trends are more likely to 

arise within a culture of work accepting or promoting such practices. When such patterns become 

regular practice, they might have a negative impact on work-life balance, as well as on physical and 

psychological well-being. It is because of these challenges that a debate has arisen around the need 

for a right to disconnect. 

In 2021 the European Parliament adopted a resolution with recommendations to the 

European Commission to adopt a new directive that establishes the right of employees to 

disconnect. It also submitted a draft of a new directive to the Commission, the purpose of which 

was to improve the working conditions of all employees by establishing the minimum requirements 

for the right to disconnect. What is the right to disconnect? In the resolution of the European 

Parliament [2], it is defined as the right not to engage in work-related activities or communications 

by means of digital tools, directly or indirectly, outside of working hours. The right to disconnect 

should apply to all employees and all sectors, both public and private. The draft directive, proposed 

by the European Parliament, envisages that employees should have the right to turn off work-related 

digital tools and not to respond to work-related requests outside of their working hours without the 

risk of negative consequences (it proposes to prohibit discrimination, unfavorable change in 

working conditions, dismissal and any other unfavorable treatment of employees, when exercising 

or intending to exercise this right). Accordingly, employers should not require their employees to 

work or to be ready to engage in work related activities outside of their working hours, as well as to 

be available outside of their working hours. Co-workers, on the other hand, should avoid contacting 

their colleagues outside of working hours for work related purposes too. Employees should be 

provided clear and adequate information on the implementation of this right. However, both 

resolution and the draft directive reject the absolutist approach towards the right to disconnect and 

suggest that deviations from the implementation of the right are possible under clearly established 

procedures, entitling employees to compensation for work performed outside their working hours.  

What are the main reasons for the fact that the right to disconnect is currently considered as 

essential for employees? 

Employees must be ensured safe and healthy conditions when working with ICT. Recently 

European and Lithuanian scholars have begun drawing their attention to the phenomenon of techno-

overload, which is described as the situation, whereby due to the absence of criteria determining the 

appropriate workload, employees receive electronically sent assignments, that exceed their real 

work capacity and cause psycho-emotional disorders. Research on factors affecting employee 

productivity reveal that intensive use of technologies is linked to psycho-emotional strain, which in 
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turn has an adverse effect on employees’ mental health and consequently on poor work 

productivity. This kind of strain is specified by the scholars as computer fatigue or technostress. 

The term technostress was first coined by the American psychologist Craig Brod [3] in his book 

titled “Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution”, and is referred to as “a modern 

disease of adaptation caused by an inability to cope with the new computer technologies in a 

healthy manner”.  

Within the context of technostress, it is important to reconsider the definition of workload 

norms, as earlier there was a tendency to relate them to practical, technical or labor professions, 

whereby it was easy to calculate the number of products produced or services provided. When 

working with information technologies, however, workload norms are difficult to define. 

Employees are often flooded with countless e-mails, phone call or messages, and even though there 

is no strict requirement to complete the assignments on the same day, they might still face 

psychological pressure caused by the number of unfinished tasks and unread documents. Although 

it is hardly possible to regulate the workload norms on the use of ICT for each profession at the 

national level, such regulation is necessary at organization level. 

A growing need arises to regulate workload criteria or limits, by determining the number 

and duration of online meetings, the number of e-mails to be received and deadlines for them to be 

responded, the amounts of documents to be sent and projects to be implemented, etc. Italian 

scientist M. Chiapeta [4] suggests that all workplaces involving frequent use of information 

communication technologies, should include the factor of technostress into their workplace risk 

assessment processes. Moreover, they should draw up special documents on employee training for 

work under the conditions of technostress. 

Another practical issue related to the violation of employees’ right to safe and healthy 

working conditions as well as the emergence of technostress is the blurring boundaries between 

working time and rest period. Due to technological advancement, employees become always 

accessible and discoverable. Employers (clients) have the opportunity to address them or give them 

instructions almost round the clock. Although working hours are formally standardized, employees 

(e.g. transport managers, company administration staff, teachers, etc.) often reconcile themselves to 

longer working hours in an effort not to lose their job or additional income. As a result, their right to 

private life is violated, their family life is affected, and stress is inevitably experienced. It was 

established by research [5] that 42.7 per cent of respondents working with information technologies 

experience negative consequences. The main complaints as a rule are related to their inability to 

disconnect even at night or while on vacation; the feeling that they must be always engaged in work 

activities; a constant overload of communication and information; the expectation to personally 

manage the work that was once done; checking their mobile devices up to 150 times a day; and not 

being able to find time for self-reflection. 

According to European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 

(Eurofound), the right to disconnect is not a technological problem: screens can be turned off, 

computers unplugged, phones put on a flight mode. Legislation, unfortunately, cannot adjust rapidly 

to unhealthy habits. While it is essential to enshrine the right to disconnect in national legislation, in 

collective agreements and in company policies, we may still continue to struggle in finding the 

perfect work-life balance, provided there is no culture promoting the right to disconnect [6].  

Although the general policy of the European Union clearly declares the right to disconnect 

outside of working hours as a value, it has not established specific mandatory legal norms for 

member countries. The legal regulation of this value is left to nation legislation. However, not all 

the member states had this right established in their national legal acts so far. 

The Labor Code of the Republic of Lithuania contains only general provisions stating that 

the employee allocates the rest period at his/ her discretion. However, in 2022 Amendments to the 

Labor Code [7] were submitted to the Seimas of the Republic of Lithuania for consideration. They 

envisage the employees’ right to disconnect when working remotely. The draft law provides that: 

“in the case of remote work, the hours worked by the employee are calculated in 

accordance with the procedure established by the employer. The employee allocates working 
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time at his or her own discretion, without violating the maximum working time and minimum 

rest period requirements. The employee has the right to disconnect from digital devices and be 

unavailable to the employer outside of working hours.” Unfortunately, these initiatives have 

not yet been approved by the Seimas of the Republic of Lithuania.  

France was one of the first states within the EU to establish the right of the employees to 

disconnect. The French Labor Code [8] that entered into force on 1 January 2017, set new 

requirements for companies with more than 50 employees. They must ensure separation of 

employees’ work time and rest period when working with ICT devices, guarantee work-life 

balance, and implement procedures (rules) for the use of digital tools. Employers must ensure their 

employees do not work during their rest period and while on vacations, inform them on the exercise 

of their right to disconnect, and coordinate their communication with employee representatives. 

Although there are no direct sanctions for non-compliance with these regulations, employees are 

entitled to apply to court for violations of their work time and rest period. 

The use of digital technologies outside of working hours is restricted by Spanish law. In 

December 2018, the law “On Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights” [9] 

came into force. Although the original purpose of this law was to implement the General Data 

Protection Regulation of the European Union, its scope was expanded and the “digital rights” of 

individuals were set forth. According to the aforementioned law, employees are granted the right to 

“digital disconnection”, i.e., the right to refrain from being permanently on-call during their rest 

period or while on vacation. This right is sometimes referred to as “digital detox”. Employers in 

Spain must create a Digital Disconnection Policy, which aims not only at ensuring a suitable 

working time and rest period regime for the employees, but also at building a new culture necessary 

for the 21st century, promoting respect the right to digital disconnection. A digital disconnection 

policy should set clear rules for using digital devices, limiting access to ICT, banning work-related 

emails outside of work hours, etc. 

In Belgium, the law on the right to disconnect [10] came into force on 1 February, 2022 and 

only applies to employees in the public sector. The main purpose of the law is to protect employees 

from exposure to being permanently on-duty. Business communication outside of working hours is 

permissible only in exceptional circumstances. This new regulation on disconnection stems from 

the belief that the constant use of digital tools by employees outside of working hours can be a 

significant source of stress. When dealing with excessive work stress and burnout and when 

considering new forms of work organization that allow for more flexible working, clear agreements 

on the use of digital tools and the possibility of digital disconnection must be provided. The ability 

to physically and mentally leave work during breaks and outside of working hours is associated 

with positive outcomes of the employees, including better concentration, recovery and energy 

levels. Belgium is about to introduce new laws on the right to disconnect for the employees in the 

private sector as well. 

The right to disconnect has been regulated at the national level by several EU states, 

including Italy, Portugal, Ireland, and the Netherlands. Other EU countries are split by different 

views around the issue: in some countries, trade unions call for the adoption of targeted legislation 

because the existing legislation is insufficient; others support the opinion that collective bargaining 

is the best form of regulation; and others again are convinced that the existing working time 

regulations are quite sufficient. In most countries, no clear practice has yet been formed as to how 

the right to disconnect will be implemented in a particular situation and how its violations will be 

redressed; however new initiatives in the EU countries have caused a lot of debate and contribute to 

the formation of a new work culture.   

Will the emerging new legal regulation of the right to disconnect assist in solving the 

problem of unlimited working hours? Real-world experience shows that employers may set very 

restrictive and rigid rules about working remotely or working with information technologies, 

however, the general policy of the company can still put pressure on its employees to work more, to 

compete more and stay connected to ICT out of working hours. Also, the question remains, how to 

deal with employees who do want to work more, or do not want to obey company rules? The Court 
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of Justice of the European Union [11] ruled in a related case that “in order to ensure the 

effectiveness of the rights provided for in Directive 2003/88 and the fundamental right provided for 

in Article 31, Part 2 of the Charter, Member States must oblige employers to implement an 

objective, reliable and accessible system that allows the calculation of the daily work performed by 

each employee duration of working time”. Is it possible to accurately calculate the working time of 

an employee working remotely? Some scholars [12] believe that due to changes in globalization and 

digitalization, it is necessary to reconsider and supplement the regular definitions of working time 

and rest period, as well as to introduce an intermediate category that allows assessing the intensity 

of work or breaks in terms of the achievement of quality performance. However, such changes 

(agreements) should be voluntary, obliging against discrimination of employees and should not 

deteriorate the quality of their personal life. The European Committee of Economic and Social 

Affairs presented an investigative opinion [13], which emphasizes that one of the main objectives of 

the right to disconnect is to improve the work-life balance of employees, while flexible working 

also has the potential for improving work-life balance. 

It can be concluded that in the 21st century, due to increasing use of new technologies at 

work, the process of ensuring employees’ right to safe and healthy working conditions is rapidly 

changing, while the existing legal regulations in many EU countries no longer meet or only meet 

partially the characteristics of working in this digital age. This issue is not only about regulating 

working hours or creating safe working conditions. The problem is much broader and covers 

important spheres within the society, including family welfare, childcare, public health, physical 

activity, loss of social skills, etc. The EU countries are already going through the processes of 

legally regulating and specifying employees’ (especially teleworkers’) right to disconnect from 

information technologies. Adequate legal regulation of this right is important not only because of 

the problem related to blurring boundaries of work time and rest period, whereby the employee 

feels like he/she is constantly being engaged in working activities (during rest hours and while on 

vacation), but also to avoid far more serious long-term social consequences. 
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Medical science 

 

INFLUENCE OF SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM ON LIPID PROFILE ON 

PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE 

 

Ibrahimli F.I. 

Central Scientific Laboratory of Azerbaijan Medical University 

Amrahova L.Q. 

Department of Internal Disease-1of Azerbaijan Medical University 

Alizade L.I. 

Department of Family Medicine of Azerbaijan Medical University 

 

Background. Dyslipidemia covers the broad spectrum of lipid abnormalities. Thyroid 

hormones play an important role in synthesis, mobilization, and metabolism of lipids (1). 

Subclinical hypothyroidism is the most common thyroid disorder. Subclinical hypothyroidism mean 

mild elevation of thyroid-stimulating hormone in patients with normal serum thyroxine levels (2). 

The results about level of total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, high-density 

lipoprotein cholesterol, triglyceride in subclinical hypothyroidism patient are conflicting. 

Aim the study. The present study aimed to assess the association of subclinical 

hypothyroidism with lipid abnormalities on patient with ischemic heart disease with subclinical 

hypothyroidism and to quantify the effect of L-thyroxine therapy on serum lipid profiles. 

Material/Methods. There was studies the influence of subclinical hypothyroidism on one 

hundred twenty patients with ischemic heart disease aged 65±3,1 years with subclinical 

hypothyroidism as case group and one hundred age- and sex-matched euthiroid patients with 

ischemic heart disease  were  used as controls in baseline measurements. 

Results. The patients in case group showed significant lipids alteration when compared to 

controls. Data showed that subclinical hypothyroidism has a positive significant correlation with 

high level of total cholesterol (30%), trigliceride (0,8%) and low-density lipoprotein cholesterol 

(54%) but negatively correlated to high-density lipoprotein cholesterol (32%). Therapy with 

Levothyroxine reduced the level of total cholesterol and low-density lipoprotein cholesterol (2% 

and 1,5% appropriately), but not influence on high-density lipoprotein cholesterol and triglyceride 

levels. 

Conclusion. The findings from the present study reflect the association of dyslipidemia and 

subclinical hypothyroidism. Thyroid substitution therapy with L-thyroxine did not show significant 

lowering on level of lipids.  
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Public administration sciences 

  

PUBLIC MANAGEMENT OF HEALTH CARE DEVELOPMENT 

 

Kolesnikova Galina  
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Dnipro Academy of Continuing Education 

 

The decisive factor in providing the population with affordable and high-quality medical 

services and the guarantee of the proper functioning of health care institutions in the conditions of 

the medical reform is the administrative and resource support necessary for the provision of such 

services. The specificity of the management of health care institutions is due to the fact that health 

care is a special field of activity that is significantly different from other types of activity, therefore, 

management in these institutions should be carried out on the basis of systematicity, legal 

responsibility, continuous professional development of medical personnel, taking into account a 

number of external and internal factors, including: the needs of consumers of medical services; 

market conditions of medical services, medical goods, medical equipment and the pharmaceutical 

market; stakeholders (for example, pharmaceutical companies supplying medicines and medical 

products); public administration bodies; society as a whole. 

Management of the sphere of health care is a component of public management of the 

national economy, which is aimed at ensuring the integrity, social security, physical, mental and 

social well-being of the nation, preserving and multiplying its gene pool, humanitarian, creative, 

labor potential by supporting a healthy lifestyle and preventing factors risk, epidemiological 

surveillance, immunoprophylaxis, ensuring food safety, regulation of environmental factors of the 

population, hygienic regulation of dangerous factors, quality system management both in the 

provision of medical services and in the production and sale of medical drugs, ensuring biological 

safety and biological protection, combating resistance to antimicrobial drugs, responding to health 

hazards and emergency situations in the field of health care, ensuring sanitary and epidemic well-

being of the population. 

The main goal of the state management of health care is to ensure the state-guaranteed right 

of citizens to medical care, create acceptable living conditions, prevent diseases and provide high-

quality, sufficient services. A fundamental feature of modern state policy in the field of health care 

is that it is implemented in the context of administrative and budget reforms aimed at transitioning 

from the concept of cost management to management by results. The unique nature of health care, 

as a social and at the same time personal good, emphasizes the role of state regulation, which is the 

most important lever of effective management in this area. 

The institution of the health care policy implementation mechanism includes the entire 

system of state authorities, local governments, health care institutions and other legal entities 

involved in the process of health care policy implementation, as well as their powers and relations 

between themselves and by other subjects. 

The initiated medical reform in Ukraine identified a number of problems related to changing 

approaches to health care management, creating a competitive market for quality medical services, 

the autonomy of medical facilities and their resource provision, the introduction of a new 

mechanism for financing medical facilities, the formation of a modern model of competencies for 

managers non-profit medical institutions, modernization of intra-organizational management of 

health care institutions. That is, all this requires the development of a strategic paradigm of change 

management in the field of health care, which is in conditions of constant transformational changes. 

The country has created a legislative system for regulating the sphere of health care 

management and a regulatory framework supporting and detailing it, focused on European and 

world standards for providing medical care and improving the health of citizens. The emerging 

system is to a large extent social, because it is based on the old Soviet base of medical care, and to 

immediately switch to a purely commercial-insurance model is neither expedient nor acceptable 
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given the state of financial and economic capabilities of the population. In addition, the new model, 

based on implemented European approaches, provides a high level of social security for citizens. It 

combines new market and commercial approaches with the principles of functioning of the welfare 

state. The main place in this process is occupied by legislation in the field of regulation of relations 

in health care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Public administration sciences 

  

PROJECT MANAGEMENT IN PUBLIC AUTHORITIES 

 

Kosorukova Darya 
Master student of specialty 281 «Public Management and Administration» 

Dnipro Academy of Continuing Education 

 

The philosophy of project management is based on understanding the project as a separate 

object of management. Its characteristic features (uniqueness, temporality, uncertainty) form the 

specificity of management methods. Basically, this specificity consists in this. 

This is management in conditions of uncertainty of results. The novelty of project solutions 

and the uniqueness of the works being performed cannot guarantee with sufficient probability that 

the plan will be followed exactly. Therefore, management should focus on reducing uncertainty in 

the project implementation process. This makes it possible to timely eliminate the shortcomings of 

the plan and the mistakes of its developers, which are inevitable in conditions of uncertainty. 

Project management should be relatively separate from ongoing operations. This is 

necessary in order to fully focus on achieving the goal of the project, as well as to ensure 

promptness in making management decisions. 

In contrast to the current activity, where you have to find a compromise between various 

factors and resources, in project management there is a rule: "time is more important than 

everything". For the sake of the timely execution of project work, you can sacrifice the budget, 

resource costs, and many other things, excluding, of course, the quality of project solutions. 

Among the decisions that have to be made during the implementation of projects, priority is 

given to those that are characterized by greater reliability in achieving the result, even if they can be 

recognized as ineffective by other parameters. Risk in project management is unacceptable, even if 

it is evaluated positively compared to the expected results. 

The need to coordinate the interests of the project stakeholders determines the mandatory 

presence of the traits of a politician in the project manager. He must constantly maintain their 

interest in the results of the project, prevent possible conflicts. 

From the point of view of applying the most expedient methods, which make it possible to 

achieve the final results in accordance with the idea of the project, the methodological basis of 

project management should be considered the theory of network modeling. The analysis of network 

modeling makes it possible to avoid such problems thanks to the breakdown of the total set of 

works into separate works, to determine their duration and required resources. This can be done 

using several methods, the most popular of which are the Gantt chart and the work flow network. 

Project management methodology involves the development, implementation and 

development of a project as a complex system that reproduces and functions in a dynamic external 

environment. The main elements of the project are the plan, idea (problem, task), means of their 

implementation (problem solution) and results obtained in the process of project implementation. 

Project-oriented management is used when: project tasks and final result are clearly defined; 

allocated or available resources; time frames and limitations. Project-oriented management is 

characterized by a clear focus on achieving the goal - creating a "project product". 

Today, there are many project management software products that allow you to 

automatically build optimal calendar plans and optimize them based on the critical path method. 

Therefore, to improve the effectiveness of the professional activity of civil servants, it is advisable 

to consider not the methodical component of project management, but the practical issues of 

applying the project management methodology in the management of state programs and projects. 

Based on the philosophical foundations of the definition of development as a process of 

irreversible, directed, natural changes of material and ideal objects, the development of a public 

authority as an open system should be considered as a synergistic result of progressive and 

regressive, controlled and uncontrolled processes that are unique to each authority and are 
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implemented through natural, qualitative, irreversible changes of the entire system. In this context, 

the development of a government body as a process of qualitative transformations can take place in 

two forms: 

a) as a process of continuous changes in time and space; 

b) in the form of projects. 

According to some researchers, organizational development projects can be the most 

effective, and sometimes the only way to successfully implement qualitative irreversible changes in 

the organization. 

The project of organizational development of state bodies and organizations is a unique set 

of measures aimed at achieving development goals through the implementation of qualitative, 

irreversible changes in the institution during a certain period, which lead to the reorganization of the 

structure, the formation of new standards of activity, the improvement of organizational efficiency, 

etc. 

Among the organizational projects that are most common in the practice of public service, 

the following projects stand out: 

- reforming the management system (implementation of the process management system, in 

particular the Quality Management System according to the IBO 9001:2008 standard; 

implementation of the corporate project management system, creation of project offices); 

- development or improvement of the organizational structure (complex of administrative 

reform measures); 

- staff training (implementation of knowledge management system, more competent 

approach). 

Thus, in the process of reforming the civil service of Ukraine, one of the most important 

projects of organizational development is being implemented - the introduction of a competency-

based approach to civil service personnel management. The implementation of this set of measures 

requires the application of a project methodology based on a process approach. 
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Technical sciences 
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Abstract. The paper considers the results of research on the creation of a powder material, 

the components of which do not interact with each other, using the example of a copper-graphite 

composition. Regularities of the dependence of the material properties on the dispersity of the 

components and their ratio are established 

Keywords: copper-graphite composition; dispersion of components and their ratio; copper-

plated graphite; copper + copper-graphitic composition 

 

Statement of the problem and analysis of recent research and publications. The 

mechanical, tribotechnical, electrical and other properties of powder composite materials, the 

components of which do not interact, are significantly affected by the dispersion of the components 

that form them, as well as the ratio of their dispersion. This has been confirmed by a number of 

studies, including the example of a polymer-graphite composition. For example, with a decrease in 

the size of fluoroplastic particles, it was possible to obtain a graphite-fluoroplastic antifriction 

material with a high (up to 30–35%) graphite content without a significant decrease in strength [1]. 

We have studied the influence of the dispersity of the components on the mechanical properties of 

the composition using the example of a copper-graphite composition, in which the components do 

not form new phases during the molding of molded blanks and their sintering.. 

It is stated in [2] that with an increase in the mass fraction of graphite in a copper-graphite 

composition, the mechanical properties of the material sharply decrease. Thus, an increase in the 

mass of graphite in the charge from 6.0 to 10% leads to a decrease in the compressive strength of 

the material from 355 MPa to 168 MPa. At the same time, it often becomes necessary to increase 

the graphite content in the composition without a significant decrease in mechanical properties. 

Obtaining a copper-graphite composition with a high content of graphite, with the necessary 

mechanical and sometimes electrical properties is possible by providing an inextricable copper 

matrix of the material. To ensure an inextricable matrix, it was studied the possibility of increasing 

the mass of graphite in the composition by considering the dispersion of the components [3, 4]. 

Purpose and objectives of the article. The presented work is based on the development of 

a geometric model of the structure of a copper-graphite composite material, whose components do 

not interact with each other and on the research to ensure the dispersion indicators of the 

components that provide the necessary properties. To determine the role of component dispersity, it 

was deemed necessary to create an idealized model of the composition structure, conditionally 

assuming the cubic shape of component particles. 

In the accepted geometric model, graphite particles are surrounded by copper particles, 

which diffuse during sintering and form an inextricable copper matrix, providing the necessary 

strength of the material. Graphite particles, filling the formed cells, create the rigidity of the 

composition, at the same time providing the necessary tribotechnical properties. 

In an inhomogeneous copper-graphite composite material consisting of graphite particles 

coated with copper particles, the specific surface area of graphite depends on the dispersion ratio of 

the components. It can be argued that when such a composite material is loaded, the distribution of 

the load between the components will also depend on the size of the particle surfaces, on the ratio of 

their dispersion. 
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Based on the equilibrium condition of the system under compression, it is possible to 

determine the load taken by a separate component and the stresses arising in them [6]: 

0 QSS ggmm  , 

where, σm and σg are the stress that occurs respectively on the surfaces of copper and 

graphite particles, and Sm and Sg are the size of the surfaces of these particles, Q is the load applied 

to the material. 

Accordingly, the load perceived by the copper and graphite components of the composition 

will be: 

mmm SQ  ;   
ggg SQ  . 

From the condition of equality of deformations during compression of all components of the 

body (εm = εg), it is possible to determine the stresses arising in the copper and graphite 

components: 
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where, Em and Eg are the modulus of longitudinal elasticity (Young's modulus), respectively, 

of copper and graphite. 

A fairly clear idea of the load distribution is given by a graph built based on the above 

dependencies (Fig. 1). 

 
 

Fig.1. Dependence of the load, the perceived surface one particle of graphite from the ratio of 

components 

 

As can be seen from the indicated graph, the change in the ratio of dispersion of the 

components has a significant impact on the distribution of the load between the components. This is 

confirmed by the fact that with an increase in this ratio, the load perceived by the specific surface of 

graphite increases significantly. 

In this case, the change in the load perceived by the components is almost straightforward.  

As you know, the allowable stress for copper is greater than for graphite. Therefore, 

calculations must be made based on the allowable stress for graphite, σg≤[σg]. The above formulas 

show that, at a constant dispersion of copper particles, the stress in the graphite component of the 

composition should decrease with an increase in the size (decrease in dispersion) of graphite 

particles. 

However, as the graphite particle size increases, the stresses on the components do not 

change adequately. For according to the system equilibrium rule, for its integrity, the stresses on the 

composition as a whole and its components must be equal. 

In order to verify the above theoretical calculations, we made samples of a copper-graphite 

composite material consisting of copper with an average particle size of 36 μm and graphite with a 

particle size of 50; 100; 200; 315 µm. The mixture was composed by mechanical mixing of the 
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components. Taking into account the difference in the density of the components in the preparation 

of the charge, alcohol was used as a technological lubricant. It should be noted that with an increase 

in the dispersion (decrease in particle size) of graphite, it is difficult to obtain a homogeneous 

charge with a high content of graphite. Thus, with a particle size <50 μm and a mass fraction of 

more than 10%, it is difficult to ensure the homogeneity of the charge and satisfactory mechanical 

properties of pressed briquettes, and then sintered samples. 

In connection with the above, it was decided to develop a copper-graphite charge by 

introducing graphite into the charge after copper plating, creating a copper + copper-graphite 

charge. For this purpose, copper-plated graphite particles with different graphite dispersion were 

prepared in a laboratory electrolysis plant. To determine the mass of copper-plated graphite 

introduced into the mixture, elemental analysis was carried out and the percentage of graphite in 

copper-plated particles was determined. Copper-plated graphite (conditionally Cu-C) was 

introduced into the charge in an amount that provided its content of 15, 20, 25 and 30%. After 

mechanical mixing of the charge components, compacts were made in the traditionally accepted 

way, and they were sintered in a furnace atmosphere. The pressing pressure was taken to be 150-

800 MPa, the sintering temperature was 850-10000C. 

A typical technology for manufacturing parts for antifriction purposes (porous samples) is as 

follows. In a mixer, a mixture of the required composition is prepared from the charge of the initial 

powders, which is then pressed in steel molds at a pressure of 150-400 MPa (depending on the 

required porosity), the resulting compacts are sintered in a protective atmosphere for 1-3 hours and 

calibrated. 

Varying porosity over a wide range makes it possible to control the physical and mechanical 

properties of powder structural materials in relation to parts with different degrees of loading. So, 

for lightly loaded parts, you can use a material with a porosity of the order of 15-30%, for medium-

loaded parts - 10-15%. Table 1 shows the options for the technological process of manufacturing 

structural parts from Cu-C and Cu + (Cu-C) powder composite materials at different densities and 

the results of studying the hardness and compressive strength of the manufactured samples. 

 

Table 1. Dependence of the physical and mechanical properties of the manufactured samples 

on the fraction of graphite particles and technological modes 

Compound 

Electrolysis 

process 

time, min. 

Fraction of 

powdered 

graphite, 

µm 

Pressing 

pressure

, MPa 

Sinterin

g 

tempera

-ture, 0С 

Density, 

ρ·103 

кg/m3 

Hardness, 

HB, MPa 

Compressive 

strength, not 

less, σс, МPа 

Cu-C 

(copper-plated 

graphite) 

60 

50 

150-400 
850-

1000 

5,1–5,7 170 – 350 54 

200 4,8–5,3 150 – 300 45 

Cu+(Cu-C) 

(copper + 

copper-

graphitic) 

50 5,7–6,1 420 – 620 192 

200 5,5–6,0 400 – 550 180 

Cu-C 

(copper-plated 

graphite) 

60 

50 

500-800 
850-

1000 

6,2–6,4 500 – 700 115 

200 5,9–6,1 450 – 600 96 

Cu+(Cu-C) 

(copper + 

copper-

graphitic) 

50 7,3–7,5 
1070–

1100 
310 

200 7,0–7,2 900–1050 284 

 

The test results showed high reliability and durability of samples made from Cu-C and Cu + 

(Cu-C) powder by pressing under a pressure of 200-250 MPa, sintering at a temperature of 900-

9500C, with a calibration force of 2.1 kN. Comparison with other materials of different composition 

(for example, for samples of iron - 3.8 kN) does not require much more effort. 



20 

Naturally, the allowable stress for such a material should be no more than the allowable 

stress for the graphite component of the composition, σk≤σg, where σk is the stress that occurs on the 

composition as a whole. Based on this, it is possible to change the content of graphite in the 

composition depending on its purpose - structural, antifriction, electrical. 

Conclusions and prospects for further development. It is shown that, in order to obtain a 

discrete matrix, it is necessary to change the dispersion of the components and introduce graphite 

into the charge after copper plating. This makes it possible to change the mechanical properties of 

the composition in the desired direction. 

The study showed that with a constant dispersion of copper particles, an increase in the 

dispersion of graphite particles does not damage the resulting stress, in other words, the load 

capacity of the composite material. This makes it possible to significantly increase the amount of 

graphite in the composite material. 

Depending on the purpose of the material (structural, anti-friction, electrical) and the load 

acting on the part, the content of graphite in the composition can be varied. This will reduce the 

proportion of metal in the material, its weight and cost. 
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здобувач третього року навчання кафедри початкової та професійної освіти ХНПУ  

імені Г.С.Сковороди, Харків, Україна   

Чжан Ітін 

здобувачка третього року навчання кафедри освітологі та інноваційної діяльності 

ХНПУ імені Г.С.Сковороди, Харків, Україна   

 

Професійна підготовка майбутніх учителів музики стає сьогодні предметом багатьох 

психолого-педагогічних досліджень, що продуктивно збільшує вимоги до педагога як до 

спеціаліста в умовах кардинальних змін у суспільстві та, відповідно, до якості його 

підготовки та здатності до самостійної педагогічної діяльності.  

Відомо, що національні освітні системи на сучасному етапі зазнають масштабних 

перетворень, які обумовлені рівнем соціально-економічного розвитку кожної країни, а також 

входження систем освіти до спільних процесів, які відбуваються в умовах глобалізації. 

Найбільш природно відбувається освітня інтеграція, яка здійснюється між країнами, які 

об’єднані історично та мають  схожий соціально-економічний розвиток. Наприклад, 

загальноєвропейська інтеграція стала найбільш інтенсивною завдяки реформуванню 

національних систем освіти відповідно до положень Болонської декларації. Освітня 

інтеграція та реформування (модернізація)  характерні не лише для Європейського конти-

ненту, але і для таких країн як США, Японія та Китай. Глобальна  цифровізація сприяє 

поступовому переходу  від навчання в традиційних інститутах до  навчання в закладах 

різних типів; від традиційних формальних ступенів освіти до неперервної освіти протягом 

усього життя [1].  

Відповідно реформам розвитку освіти однією з провідних цілей є підвищення рівня 

підготовки кадрів шляхом: 1) виховання високопрофесійних всесторонньо розвинених в 

моральному, інтелектуальному та естетичному аспектах кадрів; 2) дотримання принципів 

навчання та виховання, професійного зростання; 3) створення нових методів навчання, 

пошук нових  методів підготовки; 4) створення сприятливих умов для появи видатних 

спеціалістів [3].  

Інститут музичної освіти першим у Китаї здійснив  шляхи об’єднання  передових 

західних моделей музичної освіти (педагогічних  систем З. Кодая, К. Орфа, Э. Жака-

Далькроза) та національної системи освіти з її опорою на традиційну китайськ педагогічну 

концепцію «людиноцентричності» (кит. 以人为本). Основна ідея нової концепції музичної 

освіти в Китаї є особистісно-орієнтовний підхід, спрямованість музичної освіти на 

індивідуума. Ґрунтуючись на суб’єкт-суб’єктні відношення  такий підхід у підготовці 

майбутніх учителів музики набуває особливе значення, оскільки  в його основі лежить 

розвиток особистості,  задоволення її запитам, розвиненість, розкріпачення власного Я, 

створення умов для самореалізації [2].  

Модернізація професійної підготовки вчителів музики призвела до змістовних змін. 

Так збільшено години на дисципліни вільного вибору, що дало змогу набуття магістрами 

компетентностей із  наступних галузей:  

- педагогічна (дисципліни «Педагогіка», «Психологія», «Вікова педагогіка»); 

- дослідницька (дисципліни, які пов’язані з дослідженням художніх аспектів 

викладання музичного мистецтва); 

- загальномузичні (дисципліни «Історія музики Китаю та світу», «Теорія музики», 

«Гармонія», «Поліфонія», «Інструментування», «Аналіз творів», «Композиція» тощо); 

- виконавська («Вокал», «Інструментальне виконання», «Танок», «Диригування 

хором», «Сольфеджіо» тощо).  
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Це свідчить про те, що система магістерських програм за спеціальністю «Музика» в 

Китаї сьогодні розроблена достатньо успішно. Кваліфікація за цією спеціальністю 

передбачає, що магістранти після трьох років навчання можуть самостійно та 

високопрофесійно займатися музичною творчістю.  

Отже, одним зі значущих кроків модернізації китайської музично-педагогічної освіти 

є реорганізація системи неперервної професійної освіти педагогічних кадрів, а саме 

оновлення освітніх програм підвищення кваліфікації та перепідготовки.  

 Інститутом музичної освіти при Центральній консерваторії (м. Пекін) в межах 

впровадження «Нової системи підготовки вчителів музичної освіти» [6]. У її межах 

розроблено нові підходи до здійснення освітньої програми підвищення кваліфікації, яка 

відповідає соціальному замовленню суспільства та орієнтовані на активну роботу з 

викладачами, розвиток їх потенціалу, розкриття їх творчих здібностей. Слухачами курсів 

можуть стати вчителі початкової та середньої школи, викладачі університетів, а також 

науковці у галузі музичної освіти віком від 22 до 45 років (не старше 50 років) за 

рекомендацією відділів освіти кожної із провінцій. Навчальна програма підвищення 

кваліфікації включає обов’язкові на вибір та факультативні дисципліни в обсязі 180 

навчальних годин. Загальна тривалість навчання становить 30 днів. 

Необхідність такої комплексної, орієнтованої на творчість, підготовки вчителя музики 

задає новий ідейний напрямок у рамках підвищення кваліфікації вчителів музики. 

Результатом подібних інноваційних підходів стає зміна і самої ролі вчителя, з колишнього 

«транслятора» музичних знань на керівника процесу навчання, який шукає і використовує 

нові, ефективніші методи викладання. 

У сучасному освітньому просторі ведеться інтенсивний пошук та впровадження нових 

форм та методів навчання, що призводить до постановки нових завдань перед педагогом. 

Зокрема, це стосується проведення навчання в інтерактивному режимі та наближення 

навчального процесу до практики повсякденного життя, методів досягнення стійкого 

інтересу студентів до предмета, що вивчається, до самоосвіти з перших курсів навчання, а 

також залучення до наукових пошуків. Саме інноваційні методи та технології у викладанні 

зможуть допомогти у вирішенні поставлених завдань. Тому завдання викладача полягає в 

тому, щоб обирати оптимальні методи для активізації студентів та для досягнення цілей 

курсу. Деякі методи (серед яких проєктування, проблемно-орієнтовне навчання, ігри-

симулятори, рольові ігри, технології навчання) і сьогодні вважаються як новаторськими [4].  

Таким чином, основними досягненнями реформи національної системи освіті в Китаї 

на даному етапі є:   

1) об’єднання ресурсів навчальних закладів у єдину систему, створення умов для 

співробітництва між навчальними закладами у рамках модернізації професійної підготовки 

вчителів музики; 

2) синтез дисциплін, комбінація взаємопов’язаних музичних предметів в освітні 

модулі як нова тенденція сучасної освіти;  

3) використання інноваційних методів викладання, в тому числі розроблених на 

основі адаптації закордонних методик викладання музики (З. Кодая, К. Орфа, Э. Жака-

Далькроза);  

4) уведення в навчальні плани регіональних курсів, особливістю яких є акцент на 

китайську народну музичну культуру та на географічні та етнічні особливості того чи іншого 

закладу.  

Модернізація системи музичної освіти в навчальних закладах КНР визначила шляхи 

переходу  до передових світових систем музичної освіти з відмовою від традиційних форм 

підготовки кадрів для музичної освіти та зосередженням зусиль на вихованні кадрів із 

високими професійними якостями. Але необхідною умовою успішного реформування є 

збереження національних традицій.  
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Через нераціональне та необґрунтоване ставлення до довкілля у 19–20 столітті 

людство зараз стоїть на межі глобальної екологічної катастрофи. Руйнування екосистем 

акваторій шляхом антропогенного втручання призводить до зменшення популяції чи 

зникнення тварин. Народжена людиною війна є одним із жахливих чинників, що несе шкоду 

природі. Безпосередні та опосередковані воєнні дії є силовим вирішенням конфлікту між 

одним видом організмів на планеті. Також це вбиває інші види та руйнує їх домівки.  

На початку жовтня 2021 року Кабінетом Міністрів України було ухвалено «Морську 

природоохоронну стратегію України», в якій йде мова про екологічний стан Чорного моря та 

зазначено стратегічні цілі і завдання, які спрямовані на його покращення. Одними із 

пріоритетних завдань було збереження та захист тварин, що занесені у Червону книгу 

України, а саме: 

- утворення двох біологічних станцій (в акваторії Чорного та Азовського морів) з 

метою збереження та відтворення рідкісних видів рослин і тварин та видів, занесених до 

Червоної книги України; 

- створення на базі природних і біосферних заповідників, національних природних 

парків, інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду центрів з відтворення 

рідкісних видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України [4]. 

У Чорному морі мешкає кілька видів дельфінів: дельфіни-афаліна, звичайні дельфіни 

(білобочки), морські свині. Усі вони занесені в Червону книгу України та мають рідкісний, 

неоцінений та вразливий природоохоронні статуси відповідно [3]. 

За даними досліджень у 2019 році, проекти CeNoBS та EMBLA-Plus, було 

встановлено, що загальна кількість особин у морі налічує щонайменше 253 тисячі. Серед 

них: 119000 звичайних дельфінів, або білобочок; 94000 морських свиней (після поправок на 

видимість остаточна цифра може збільшитись майже втричі); 42000 дельфінів-афалін [1], [6]. 

Через початок повномасштабних воєнних дій на території України, кошти, виділені на 

покращення екологічного стану Чорного моря, створення природоохоронних територій 

тощо, були перераховані на ЗСУ. Ця екосистема і до війни була в скрутному становищі, тому 

зараз ситуація є критичною через прямі воєнні дії. Дельфіни, як індикатори екологічного 

стану екосистем, відчувають найменші зміни середовища в якому проживають. Через це 

спостерігається масова загибель дельфінів.  

Як повідомляє еколог та очільник науково-дослідного відділу парку «Тузлівські 

лимани», що на Одещині, Іван Русєв: «в різних місцях піщаного пересипу зустрічаються 

мертві дельфіни». Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у 

Чорному морі загинули кілька тисяч дельфінів. Тварини були викинутими не тільки на 

узбережжях України, а й на узбережжях Болгарії, Румунії, Туреччини. 

Так, наприкінці квітня на берегу Національного природного парку «Тузлівські 

лимани», що на Одещині, знайшли чотирьох мертвих дельфінів.  

Таких випадків є багато, і експерти схиляються до висновку, що низькочастотні 

сигнали гідролокаторів на військових кораблях вражають внутрішнє вухо дельфінів, через 
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що ті не можуть орієнтуватися в морі. Наприклад, в Болгарії, в гирлі річки Ропотамо, 

зʾявилося кілька дельфінів, які не орієнтувалися й були дуже слабкими [2], [5]. 

Проте, це не єдина причина загибелі дельфінів. До них можна віднести забруднення 

якості води через нафтопродукти; викиди радіоактивного палива підводними човнами чи 

ракетами; засекречені воєнні технології; замінування узбережжя та вод; нестача їжі та 

голодування; залишені вибухові боєприпаси, що виділяють в довкілля токсичні речовини; 

вплив корабельних радіочастот; робота та затоплення військових кораблів; руйнування 

очисних споруд; акустичний шум; внесення забруднених вод річками. Багато дельфінів 

отримують опіки через вибухи мін та бомб. 

Військова агресія Росії спричинила тяжкі екологічні наслідки в екосистемі Чорного 

моря. Найстрашніше те, що вона не закінчується, а продовжується із вбивчими наслідками 

для біоценозу і на її відновлення знадобиться кілька десятків років. Тварини, зокрема 

дельфіни, популяція яких, за мирних умов, знаходиться під охороною, стрімко зменшується, 

і за продовження бойових дій деякі види можуть зникнути.  

Для збереження усіх видів морських тварин варто кричуще звертатися до 

міжнародних організацій, які були створені задля збереження природи. Такими є Всесвітнє 

товариство захисту тварин (WSPA), Грінпіс, Міжнародний зелений хрест, Всесвітній фонд 

дикої природи та інші. 
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Наболілою темою в екології є поліетиленові пакети. Їх розповсюдження досягло 

вершини Евереста та Маріанської впадини. Масове поширення несе загрозу для життя 

тварин та дуже забруднює довкілля. Найстрашнішим є не те, що період розпаду сягає сотні 

років, а те, що поліетилен, подрібнившись на маленькі частинки, невидимі для людського 

ока, продовжує забруднювати довкілля. 

Якщо ж підрахувати статистику, масштаби вражають, однак кожен із нас зазвичай 

нехтує цими застереженнями, попри те, що держава приймає відповідні заходи з переробки 

пластику, запровадження платних поліетиленових пакетів. Тому необхідно шукати 

біологічну альтернативу цим засобам ємкості. 

Наприклад, за даними Мультимедійної платформи іномовлення України 

160000 пластикових пакетів використовуються у світі щосекунди, а одна сім’я у середньому 

використовує 15 пакетів за один похід до супермаркету. Майже 5 трильйонів пакетів 

виробляється на рік [2]. 

За такої тенденції потрібно негайно змінювати ситуацію, поки не настала екологічна 

катастрофа. Ця проблема не є локальною і перехід на альтернативу в певному місті чи країні 

збереже частку екології в світі. 

Однак орієнтування повинно бути на такий матеріал, який повністю безпечний для 

природи. Таким матеріалом може слугувати рослинна сировина. В Україні розпочато 

виготовлення та реалізацію паперових пакетів з опалого листя, з кукурудзяного крохмалю, 

які компостуються за три місяці.  

Перспективою є виготовлення паперу з коноплі, а разом із цим – біопакетів з 

конопляної целюлози, пакувального паперу тощо. 

Прикладом є стартап Sustainable Laboratory, або S.Lab., що заснований у 2020 році. 

Підприємство займається виготовленням екопакування. Матеріал упаковки складається з 

коноплі й ниток грибів, що дозволяє йому за 30 днів розкладатися на 100 % після 

використання [1]. 

Папір із коноплі не вимагає використання речовин, які є токсичними, що є великою 

перевагою в контексті їх утилізації. Також добуток сировини є екологічним процесом, адже 

конопля є рослиною, що не вимагає застосування пестицидів і гербіцидів. Також це 

відновлюваний ресурс і при розкладанні пакетів утворюється добриво.  

Наукова робота провідних коноплярів, із супутнім виробничим тестуванням, 

підтвердила, що відповідні сорти промислових конопель здатні формувати значну біомасу 

(8 – 12,5 т/га). Треста конопель містить приблизно 30–40 % волокна, яке є сировиною для 

виробництва спеціального високоякісного паперу [3]. 

Альтернативні використання речей, замість пластикових є кроком до збереження 

довкілля, рослин та тварин. Виробництво біопакетів із коноплі дозволить замінити 

поліетиленові пакети, які на даний час незамінні та є великим забрудником планети. 

Додатковою перевагою розвитку майбутніх проєктів є науково-дослідний потенціал 

України, а також сприятливі для коноплярства природно-кліматичні умови Полісся, які 

дозволяють отримувати високі врожаї конопляної сировини. 
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Трансформація системи національної освіти пов’язана із динамічним впровадженням 

цифрових технологій у всі сфери діяльності людини, зокрема і в дошкільну освіту. Зазначені  

процеси потребують підготовки фахівців із високим рівнем цифрової компетентності, 

зокрема, у ланці дошкільної освіти [3, с. 107-115]. 

Педагогічними цілями використання цифрових технологій вихователем закладу 

дошкільної освіти є розвиток особистості дитини та підготовка до самостійної продуктивної 

діяльності. Відбувається розвиток конструктивного, алгоритмічного, творчого мислення за 

рахунок зменшення частини репродуктивної діяльності. Комунікативні здібності 

проявляються завдяки виконанню сумісних проєктів. Формуються вміння приймати 

оптимальні рішення в складних ситуаціях.  

Ключовою компетентністю сучасного фахівця є цифрова компетентність. Педагогічні 

працівники, завдання яких полягає у навчанні та вихованні дитини, мають задовольняти 

критеріям інформаційно освіченої особистості, володіти інноваційним технологічним 

інструментом та якісно застосовувати його у професійній діяльності. 

У Національній доктрині розвитку освіти Україна XXI століття зазначено, що 

пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних цифрових засобів навчання, що 

забезпечують удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, 

підготовку молодого покоління до життєдіяльності в цифровому суспільстві [2, с. 1-16]. 

Базовим компонентом дошкільної освіти визначається зміст освітнього процесу в 

закладі дошкільної освіти, який реалізується у відповідних програмах розвитку, навчання та 

виховання дітей: «Впевнений старт», «Дитина в дошкільні роки», «Дитина», «Українське 

дошкілля», «Я у Світі», що рекомендовані Міністерством освіти і науки України. 

У Державному стандарті дошкільної освіти визначені програмні напрями навчально-

методичного забезпечення, що затверджуються Міністерством освіти і науки, представлено 

освітній напрям «Комп’ютерна грамота». Тому підготовка майбутнього фахівця дошкільної 
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освіти, який повинен бути готовий  забезпечувати реалізацію варіативної частини 

Державного стандарту дошкільної освіти України пов’язано перш за все із комп’ютерною 

грамотністю дітей дошкільного віку [1]. Отже підготовка здобувачів дошкільної освіти 

включає набуття основних компетентностей, які мають бути сформовані для організації 

роботи з дітьми 5-6 років щодо формування цифрових навичок відповідно стандартам 

цифровізації дошкільної освіти. 

Відповідно вимогами напряму «Комп’ютерна грамота» виокремлюють наступні 

компетентності дітей 5-6 років, які повинні бути сформовані:  

- сфера інформаційно-аналітичної діяльності: розуміння ролі інформаційних ресурсів 

у житті людини; 

- сфера пізнавальної діяльності: розуміння сутності інформаційного підходу; 

- дослідження об’єктів різноманітної природи; володіння основними 

інтелектуальними операціями, такими, як аналіз, порівняння, узагальнення, синтез, 

формалізація повідомлень; 

- виявлення причинно-наслідкових зв’язків;  

- сформованість рівня системно-аналітичного, логіко-комбінаторного та 

алгоритмічного стилів мислення; 

- сфера комунікативної діяльності: ставлення до мов (природним, формальним) як 

засобам комунікації; розуміння особливостей використання формальних мов; 

- знання моральних норм спілкування; 

- технічна компетентність: розуміння принципів роботи та обмежень технічних 

пристроїв, 

- призначення для автоматизованого й автоматичного виконання інформаційних 

процесів; 

- сфера соціальної діяльності та наслідування поколінь: розуміння необхідності 

турботи про збереження та примноження суспільних інформаційних ресурсів [1]. 

Сучасний фахівець має володіти достатнім рівнем професійної компетентності, що 

проявляється у здатності творчо мислити, постійній орієнтації на пошук, новизну, 

використанні науково-технічних знань для вирішення педагогічних проблем, організації 

роботи з упровадженням науково-технічних інновацій. 

Компонентами базової (професійної) компетентності вихователя закладу дошкільної 

освіти визначено:  

- здатність до реалізації функцій професійною педагогічної діяльності (готовність 

застосовувати засоби, прийоми, технології щодо мотивації та стимулювання суб’єктів 

дошкільної  освіти); 

- спроможність визначати стратегічні, тактичні, оперативні цілі дошкільної освіти, 

планувати процеси для досягнення бажаних результатів, добирати доцільні методи, форми, 

засоби  педагогічної  діяльності; 

- аналіз та узагальнення власного педагогічного досвіду;  

- раціональне використання цифрових технологій при розв’язуванні завдань 

дошкільної освіти, пов’язаних з опрацюванням інформації, пошуком, систематизацією, 

зберіганням, поданням та обміном [3, с. 107-115]. 

Отже, аналіз науково-педагогічної літератури з питання цифровізації освіти дозволив 

окреслити коло проблем, основними з яких у сучасній дошкільній освіті визначаємо: 

забезпечення належної підготовки майбутніх вихователів до використання цифрових  

технологій у системі дошкільної освіти; вироблення механізмів упровадження цифрових 

засобів навчання та виховання  в освітній процес закладу дошкільної освіти.  

Використання цифрових  технологій у дошкільній освіті підвищує рівень професійної 

майстерності та інформаційної культури вихователя, який є взірцем для дитини, еталоном 

правильної поведінки, а отже повинен бути професійно досвідченим та . 

 

 



30 

Список літератури: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти (державний стандарт дошкільної освіти), 

нова редакція. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho

%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf  

2. Національна доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (дата звернення 22.11.2022).  

3. Мельник Н. Професійна підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів у 

контексті компетентнісної парадигми вітчизняної освіти: проблема визначення структури 

професійної компетентності. Педагогічні науки : збірник наукових праць. Випуск LХХІІІ. 

Том 1, 2016. С.107-115. 

4. Цифрові технології в дошкільній освіті. Методичні рекомендації для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету дошкільної освіти / Укладачі: 

Доценко С.О, Холтобіна О.У. Харків. Ч 1. 2022. 152 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

Economic sciences 

 

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В СЬОГОДЕННІ 

 

Столяр А.О. 

студентка 4 курсу  

економічного факультету 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

e-mail: nastyastolyar04@gmail.com 

Клименко Ю.М. 

кандидат технічних наук,  

доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

 

Анотація. У доповіді розглянуто зміст поняття «інноваційна діяльність 

підприємства»; наведена інформація про доцільність її здійснення; проаналізовано вплив 

інновацій на діяльність підприємства. З урахуванням відзначеного доведено, що 

конкурентоспроможність прямо залежить від рівня розвитку інновацій, тощо. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, інновації, 

економічний ефект, конкурентоспроможність. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день рівень конкурентоспроможності 

підприємства відіграє вагому роль у його функціонуванні, оскільки підприємство є 

конкурентноздатне лише тоді, коли здійснює інноваційний та технологічний розвиток. Лише 

за умови досягнення високого рівня інноваційної активності підприємства, економіка країни 

має змогу зайняти гідну позицію у світовому економічному розвитку. Тому усі підприємства, 

які ставлять мету бути конкурентоспроможним, а також працювати на результат -  повинні 

посилювати свою увагу на розвиток інновацій у своїй діяльності, наскільки це є можливо. 

Актуальність даної теми обумовлена відсутністю ефективних механізмів безпосереднього 

виокремлення сильних та слабких сторін інноваційної діяльності, невизначеністю 

перспектив розвитку науково-технічного прогресу організацій та формування пріоритетних 

шляхів їх інноваційного розвитку з урахуванням конкурентоспроможності науково-

технологічних розробок і обумовлює.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато науковців та молодих вчених 

постійно вивчали питання інновації та інноваційної діяльності, а саме: Бріль М.С., Кліменко 

О.М. та Лісна І.Ф. [1], Жеребух М.О. [2], Безус А.М., Шафранова К.В. та Безус П.І. [3]. Проте 

парадигма  визначеності у вирішенні даної проблематики й досі не сформована, а відповідь 

на питання «як побудувати ефективну систему управління інноваціями» не є однозначною. 

Мета дослідження полягає у дослідженні та аналізі впливу інновацій на діяльність 

підприємств в теперішній час.  

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі активно розвивається інноваційна 

економіка, тому ефективне управління інноваційними процесами має ключове значення. 

Саме результат інноваційної діяльності дає можливість підприємствам підвищити 

ефективність своєї роботи. Будь-який інноваційний розвиток – це не лише основний 

інноваційний процес, а також розвиток усіх факторів, які впливають на його здійснення.  

Інноваційна діяльність підприємства – діяльність, яка прямо зосереджена на розробку 

інновацій, впровадження та комерціалізація інновацій з метою подальшого отримання 

прибутку, економічного ефекту, підвищення конкурентоспроможності підприємства, 

забезпечення його успішного функціонування [4, с.109]. Це є комплексний процес створення 

та реалізація нововведення, що має на меті отримати конкурентні переваги та збільшити 

дохідність.  
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Інноваційною діяльністю сьогодні займаються всі ефективні підприємства, тому що 

очікування прибутку спонукає керівництво здійснювати нововведення. Підприємства, які 

перші освоїли ефективні інновації, мають змогу отримувати високий чистий дохід. Разом з 

тим, результативне впровадження інновацій забезпечує досягнення стратегічних переваг у 

найбільш прибуткових та конкурентних галузях. Ці переваги досягаються лише тими 

підприємствами, які використовують нові технології та методи виробництва. Проте після 

досягнення бажаного результату переваги потребують постійної зміни та вдосконалення, що 

дається не кожному підприємству. Тому що кожна розробка, кожне вдосконалення чи 

нововведення потребує фінансових та ресурсних витрат [1, с.160]. 

Інновації посідають чи не найперше місце у розвитку діяльності підприємства. 

Оскільки за рахунок дієвих новинок та методів роботи, підприємство буде сучасним, а отже, 

орієнтоване на результат. Імідж організації прямо залежить від того, чи є підприємство 

інноваційним. Саме інновації визначають конкурентні переваги в ринковій боротьбі, 

реалізація яких дає можливість активно брати участь у формуванні національної економічної 

системи. Адже втрата галузями конкурентних позицій ставить під загрозу спроможність 

країни підтримувати стабільне економічне зростання. 

Джерелами інноваційних ідей є насамперед інноваційні підприємства малого бізнесу, 

за допомогою їх здатності швидко підлаштовуватись під зовнішні зміни, які пов’язані із 

вподобаннями споживача, на основі новітніх розробок і технологій створюються нові 

продукти. Своєчасне та результативне співробітництво підприємств з малим інноваційним 

бізнесом забезпечує їх ефективний розвиток. Від якості цих інноваційних нововведень 

залежить рівень економіки країни [3, с.23]. Тому вплив інновації на діяльність підприємства і 

справді є змістовним.  

Важливим результатом інноваційної ініціативи підприємств малого бізнесу є вплив на 

університети: досягнення інноваційних результатів без наукової підтримки стимулює 

академічне середовище до активізації інноваційної діяльності у технологічній, управлінській 

та освітній сферах. Зокрема, зміни у соціумі, які спричинені інноваціями, обумовлюють 

виникнення нових видів діяльності, професій, і університети мають реагувати на це явище 

розробкою нових освітніх програм для інноваційних спеціальностей, пошуком інноваційних 

ідей у напрямках, актуальних для бізнесу. 

Для ефективної реалізації нововведень потрібно проводити відповідне навчання 

робітників, виділити необхідний бюджет та повноваження щодо створення інновацій 

всередині структури бізнес-одиниць, а й також розвивати потрібну співпрацю з іншими 

підприємствами. Впровадження інновацій у діяльність підприємства забезпечує зростання 

чистого прибутку, зниження собівартості через нове сучасне обладнання, яке допомагає 

зекономити ресурси і час роботи, що дає змогу виробити більше.  

Для того, щоб підприємство здійснило вибір кращого варіанту напрямку розвитку 

інновацій, воно повинне розраховувати прогнозні показники привабливості нових продуктів 

чи послуг, та керувати динаміку ефективності їх застосування. Оцінка інновацій 

здійснюється по ринковій перспективності та впливом на розвиток економіки підприємства в 

цілому. 

Висновок. Сучасний стан ринку характеризується постійною зміною зовнішнього 

середовища, мінливістю купівельного попиту, наявністю великої кількості підприємств, 

підвищенням невизначеності і ризику [2]. Тому, для того, щоб підприємство безперебійно 

функціонувало, йому потрібно реагувати на всі зміни, які відбуваються в його 

конкурентному середовищі, з метою зберегти свої позиції на відповідному галузевому ринку 

та не втратити свої конкурентні переваги. В даний час кожному господарському суб’єкту 

важливо правильно оцінити ринкову обстановку, щоб могти запропонувати ефективні засоби 

конкуренції, які спочатку відповідають ринковій ситуації, яка склалась в Україні, пізніше – 

специфіці діяльності самого підприємства. Тому підприємство повинне користуватись усіма 

методами розвитку своєї діяльності, щоб не втратити свої конкурентні позиції. Як вже 

визначили, інновації відіграють важливу роль в цьому питанні. І при правильній розробці та 
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впровадженні нововведень, а пізніше постійному коригуванні та модернізації їх, 

підприємство буде мати збільшення попиту, престижність іміджу та позитивний фінансовий 

результат в подальшому. 
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Psychological sciences 

 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ СТРЕСУ ЗА Р. САПОЛЬСКІ 

 

Українець В.М. 

ад’юнкт кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) 

гуманітарного інституту  

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

 

Досвід російсько-української війни показав, що сучасний бій – це суворе 

випробування, як фізичних так і духовних сил військовослужбовців. Перебування на війні 

відноситься до тієї екстремальної ситуації, коли військовослужбовець постійно перебуває в 

найсильнішому психоемоційному стресі, а його психіка в результаті зазнає значних змін. 

Загалом, концепція “стресу” має давню історію, оскільки дослідження доводять, що 

багато речей, які тисячі років тому допомагали вижити нашим предкам, досі корисні і в 

сучасному світі. Напевно, ще в глибоку давнину людині приходило в голову, що виснаження 

після важкої праці, довготривале перебування на холоді або в спеку, крововтрата, страх чи 

інші захворювання мають дещо спільне. Проте, людина не усвідомлювала схожість в 

реакціях на все, що перевищувало її сили, але інтуїтивно розуміла, що межа її можливостей 

досягнута. Ця автоматична реакція виникла у наших давніх предків, як спосіб захисту від 

небезпечних загроз. Зіткнувшись з небезпекою, організм починає працювати, включаються 

комплекс фізіологічних реакцій, які надають людині енергію та готують її до боротьби. 

Саме Р. Сапольскі досліджуючи проблематику стресу, здійснив опис фізіологічних 

процесів організму під час стресової ситуації, та його реакцію на дію стрес-факторів. Вчений 

порівнюючи стресові механізми тварин та людей, намагався знайти джерело стресу та 

встановити зв’язок між індивідуальними особливостями та закономірностями розвитку 

захворювань, пов’язаних зі стресом. 

Описуючи стресову ситуацію, Р. Сапольскі виділяє два гормони, які є життєво 

важливими для реакції на стрес: адреналін та норадреналін. Їх виробляє симпатична нервова 

система. До іншого важливого класу гормонів, Р. Сапольскі відносить глюкокортикоїди 

(стероїдні гормони). До того ж, він зазначає, що основну функцію в ідентифікації стрес-

чинника відграє головний мозок, зокрема гіпоталамус, який сигналізує про тривогу та 

починає виробляти гормони адреналіну. Ці гормони поступають в автономну систему 

кровообігу і запускають вироблення глюкокортикоїдів наднирниками. Комплексно 

глюкокортикоїди та секреція симпатичної нервової системи (адреналін і норадреналін) у 

великій мірі відповідають за те, що відбувається у нашому організмі під час стресу. 

Поряд з цим, Р. Сапольскі дослідив, що не всі стресори викликають одну і ту ж 

реакцію організму на стрес. Симпатична нервова система і глюкокортикоїди “вмикаються” у 

відповідь на практично будь-які стресори, проте їх дія може змінюватися в залежності від 

стресора, створюючи для нього особливу гормональну “картину” [1]. 

До того ж, Р. Сапольскі показує, що стресова ситуація залежить і від особливостей 

особистості, оскільки два однакових подразника можуть сприйматися та оцінюватися 

організмом по-різному. У зв’язку з цим, фізіологічна стресова реакція може змінюватися під 

дією психологічних факторів і від цього змінюється вся картина реакції на дію стресора. 

Іншими словами, при відсутності істотних фізіологічних змін в організмі, саме психологічні 

фактори впливу здатні спровокувати стресову реакцію [2]. 

Таким чином, Р. Сапольскі, визначає стрес, як реакцію на будь-який фактор 

зовнішнього середовища, який виводить організм із стану рівноваги не тільки при 

безпосередній дії стрес-чинника, а й у відповідь на очікування загрози. Тобто, фізіологічну 

систему організму активують не лише фізичні фактори, а й самі думки про ці фактори. Це 

означає, що стресова ситуація настільки велика, наскільки великою людина її собі уявляє, а 

саме відношення до ситуації впливає на інтенсивність стресу, який організм переживає. 
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