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- чіткої взаємодії та узгодженості діяльності усіх суб’єктів 

профілактичної та виховної роботи, зусилля яких мають спрямовуватись на 

підвищення рівня правосвідомості неповнолітніх правопорушників, розвиток 

позитивних рис та інтересів, формування адекватного ставлення до себе та 

оточення. 
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КОРОНАПАНДЕМІЯ ЯК СТРЕС-ТЕСТ ДЛЯ ЛЕГІТИМНОСТІ 

ІСНУЮЧОГО СВІТОПОРЯДКУ 

 

Коронавірусна інфекція стала найбільшим шоком для світової 

політичної спільноти з часів Другої світової війни. Пандемія коронавірусу, яка 

паралізувала «звичний хід життя» більшості держав, принесла суттєві зміни в 

світову політичну повсякденність. Кинутий виклик легітимності існуючого 

світопорядку: змінюється сприйняття політичних реалій, перебудовується 

ієрархія цінностей, з'являються нові політичні орієнтири, які «старі політичні 

проблеми» висвічують під новим коронавірусним кутом. 

Як відомо, коронапандемія, як істотна загроза людському здоров'ю та 

безпеці державотворчих процесів, вперше (з часів пандемії іспанського грипу 

в 1918-1919 роках) настільки чітко сприймається людьми по всьому світу. 

Мета даного дослідження - визначити характер впливу коронапандемії 

на легітимність існуючого світопорядку. 

Екстраординарність такої ситуації можна проілюструвати політичним 

Streisand effect коронапандемії (тобто, коли будь-які спроби держави насильно 

обмежити доступ громадян до будь-якої інформації про коронапандемію 

ведуть до прямо протилежного результату) [1]. Мова йде про: 

1) «розхитування» психологічного стану суспільства; 

2) надання недостовірної інформації представниками влади; 

3) неефективна комунікація між владою і громадянами; 

4) введення локдаунів і неприйняття їх суспільством. 

По-перше, велика кількість «інформаційного сміття» і брак офіційної 

інформації породжує в громадянському суспільстві «напад тривоги і страху», 

який супроводжується відчуттям безсилля і неможливості вплинути і/або 

змінити те, що відбувається. Масова істерія через небезпеку коронавірусу 

викликана тим, що вірус новий, повсякчас з'являються все нові його 
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модифікації, а універсальної вакцини від нього поки не винайдено. Страх 

набагато страшніший за будь-який вірус і, щоб не піддаватися паніці, потрібно 

обмежити «інформаційний фастфуд», не просочувати страхом своє життя, але 

і не «бенкетувати під час чуми». На хвилі ажіотажу навколо COVID-19 у ЗМІ 

з'явилося багато фейкових новин, що особливо «розхитує» психологічний стан 

суспільства. Причому, негативних новин про коронавірус, котрі поширюються 

швидше самої інфекції, більше, ніж позитивних. А вжиті владою заходи 

громадянами розцінюються і сприймаються як сигнал тривоги. Будь-яка 

інформація про коронапандемію, в разі невмілого її використання, може 

посіяти в суспільстві необґрунтований страх або невиправдане прийняття 

того, що боротьба з коронавірусом завершена, та привести до невідворотних 

наслідків [2]. 

По-друге, високий рівень недовіри «всіх до всіх» і «всіх до держави». 

Людей у всьому світі лякає нерозуміння ситуації, невизначеність на тлі великої 

кількості інформації «диванних політичних критиків», часто з деструктивним 

змістом. Наприклад, для громадян незалежних пострадянських держав як і 

раніше актуальний «радянський феномен», який можна позначити як 

«передбачуваність влади, заснована на недовірі громадян» [3, с. 302]. Це є 

результатом недостовірної та/або неоднозначної інформації, що надається 

представниками влади. 

По-третє, спілкування і розуміння між громадянським суспільством і 

владою зменшилося до критичних позначок. У період коронапандемії 

громадяни та представники влади стали по-різному визначати мотиви 

поточних дій та оцінювати результати спільної роботи. Виникла реальна 

загроза припинення контакту між державними діячами і суспільством. При 

цьому стала можливою «політична гіпертрофія» держави, коли вона, через 

відсутність зацікавленості, перестане отримувати зворотний сигнал від 

суспільства. Аргументом негативної тенденції, що спостерігається, свідчить і 

зростання в медійному середовищі кількості скандалів, пов'язаних з 

невдалими висловлюваннями чиновників, а також фіксація соціологічними 

компаніями повсюдного зниження рівня довіри до інститутів влади, і 

демонстративна пасивність ключових політичних гравців. На сьогоднішній 

день існує ризик, що неефективна комунікація між органами вищої державної 

влади та громадянами може призвести до непередбачуваних наслідків 

пандемії коронавірусу. 

По-четверте, громадянське суспільство переживає «чергову хвилю 

локдаунів», щоб запобігти наслідкам рідкісної за масштабом і несподіваності 

шоку - «медичної катастрофи», до якої може призвести колапс світової 

системи охорони здоров'я. Хоча ще кілька місяців тому здавалося, що сучасні 

наукові досягнення і відкриття в галузі медицини дозволять істотно збільшити 

тривалість життя людей на планеті. Аналогічна ситуація склалася в кінці XIX 

століття, коли багатьом вченим-фізикам здавалося, що всі питання цієї науки 

вирішені і залишилися тільки деякі неясності, які в подальшому стали 

теоретичною основою ядерної фізики і теорії відносності. 
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Отже, слід зазначити, що в ситуації, що склалася, дискусія в суспільстві 

щодо запровадження загальнонаціональних локдаунів, мотивів влади та 

інтересів громадян у боротьбі з коронавірусною інфекцією явно не 

продуктивна. Коронапандемія постала в якості стрес-тесту, виклику для 

світової політичної спільноти, а також можливості переглянути своє ставлення 

до суспільних цінностей та легітимності існуючого світопорядку. 

У той же час боротьба проти поширення інфекції - це щось більше, ніж 

«виключно» медична міра. Це, скоріше, перші кроки до соціально-політичного 

дисциплінування суспільства через ізольованість та атомізацію соціального 

життя, поширення методів спостереження та контролю. Однак, попри всі 

складнощі даний період може дати шанс на оновлення власного 

позиціонування як на рівні окремого індивіда, так і держави в цілому. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ПСИХІЧНИЙ СТАН 

ОСОБИСТОСТІ 

 

Епідемія COVID-19 суттєво впливає не тільки на фізичне здоров’я громадян, 

а й на психічне. Зокрема, це пов’язано зі зміною звичного способу життя і 

неможливістю виконувати повсякденні види діяльності. Наприклад, 
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