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Верховною Радою України був прийнятий Закон України від 30.03.2020 р. «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», після впровадження якого з’явилася офіційна можливість 

переорієнтувати процес діяльності підприємства на віддалену роботу [1]. 

Дослідження міжнародної аудиторської компанії Deloitte [2] свідчить, що епідемія 

матиме найбільш негативний вплив на можливість обслуговувати клієнтів та споживачів, 

управління бізнесом, обсяги продажів і грошові потоки. До суттєвих ризиків також відносять 

безпеку працівників, складнощі у сфері постачання сировини, відсутність інструментів для 

організації дистанційної роботи. Перед керівниками постав новий виклик у вигляді процесу 

організації дистанційного робочого процесу. Відсутня мотивація співробітників та зниження 

продуктивності праці є основними проблемами віддаленої роботи. 

На думку Маєвської К. Існує декілька основних порад для керівників щодо покращення 

ефективності роботи команди [3]: 

- Необхідно приймати активну роль в процесі пере налаштування роботи команд. Слід 

проводити заходи, які необхідні для збереження функціонування компанії. 

- Піклуватися про різні категорії співробітників в залежності від їх потреб. Наприклад, 

медичне страхування для сім’ї співробітника або надання роботи з психологом для 

самотніх працівників допоможе вам збільшити рівень їх мотивації. 

- Важливим є консультування працівників щодо важливості самоізоляції та методів 

зниження ризику захворювання. 

- Деякі співробітники не знайомі з «цифровою» культурою і не можуть в повній мірі 

виконувати свої обов’язки онлайн. Їм допоможе розробка пам’яток для роботи з 

різними додатками та програмами. 

- Необхідно підтримувати ментальне здоров’я співробітників. Робота з психологами 

може допомогти уникнути депресій серед співробітників. Дієвим способом також є 

заняття з йоги, медитації. 

- Необхідно навчити менеджерів ефективно налаштовувати роботу команди дистанційно, 

надати можливості щодо контролю процесу праці та мотивування працівників. 

- Дотримання трудового законодавства також є важливим аспектом роботи 

підприємства. Доцільним є введення нових посадових інструкцій, які б регулювали 

процес дистанційної діяльності. 

Менеджерам компанії слід опрацювати найскладніші сценарії (наприклад, необхідність 

закриття офісів чи частини виробництва) та заздалегідь підготувати відповідну комунікацію 
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для співробітників. Основним завданням апарату управління є конструктивне реагування на 

можливі загрози. 

Незважаючи на весь стрес, необхідно пам’ятати, що від дій керівника залежить не 

тільки благополуччя компанії, а й здоров’я працівників. Доведеться докласти значних зусиль 

для збереження працездатності бізнесу, але саме ці зусилля допоможуть пережити кризу і 

повернутися до роботи з новим досвідом. 
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Соціальні стереотипи формуються дуже рано в онтогенетичному змісті: стереотипи 

засвоюються з того моменту, як тільки людина починає ідентифікувати себе з групою і 

повною мірою усвідомлювати себе її членом. 

Загалом, вітчизняні науковці відзначають наступні характеристики соціального 

стереотипу: цілісність, навантаженість так званим помилковим компонентом, стійкість, 

ригідність, консерватизм, висока опірність будь-якої трансформації, спрямованої на його 

зміну. Важливим тут буде згадати стереотипізацію як механізм соціальної взаємодії. Як 

зазначає В.В. Москаленко, стереотипізація є значним ефектом міжособистісного сприйняття.  

Стереотипи маскулінності-фемінності є нормативними уявленнями про соматичні, 

психічні, поведінкові властивості, які характерні для чоловіків і жінок. В наявних 

стереотипах чоловіки компетентні, доминантні, агресивні, самовпевнені, схильні міркувати 

логічно, здатні керувати своїми почуттями. Жінки більш пасивні, залежні, емоційні, 

турботливі і ніжні. 

У стереотипному уявленні маскулінності фіксуються “активно-творчі” характеристики, 

інструментальні риси особистості, такі як активність, домінантність, впевненність у собі, 

агресивність, логічне мислення, здатність до лідерства. Фемінність, навпаки, 

характеризується як “пасивно-відтворюючий початок, що проявляється в експресивних 

особистісних характеристиках (залежність, піклування, тривожність, низька самооцінка, 

емоційність). Маскулінні характеристики зазвичай протиставляються фемінним. 
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