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1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків) 

(короткий зміст проєкту) 

Проєкт присвячено розробці й удосконаленню концептуального підходу щодо створення 

гібридної sharing-платформи екосистеми соціальної інтеграції молоді та зниження екологічної 

напруги території в умовах запобігання нового спалаху пандемії Сovid-19. Функціонування 

sharing-платформи здійснюється на засадах сталого розвитку, довгострокового економічного 

зростання, соціальної єдності та реінтеграції, захисту навколишнього середовища. Ці 

mailto:glm5@ukr.net


принципи втілюються у зростанні та розвитку регіонів з напруженим соціальним станом, 

знаходженні балансу між економічним та соціальним прогресом, підтримці соціальної 

інтеграції молоді та розширенні можливостей вразливих груп населення, особливо молоді, 

рівного доступу до освіти, екозахисту територій. Комплексне поєднання таких підходів до 

організації платформи забезпечує впровадження інноваційних напрямів соціально-

економічної, освітньої, підприємницької, екологічно-обізнаної діяльності, зниження 

соціальної напруги шляхом створення додаткових робочих місць з використанням онлайн 

режиму, скорочення безробіття, подолання бідності та формування прошарку інноваційно-

активної молоді, здатних створювати власний бізнес для покращення якості та рівня життя. 

 

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 10 рядків) 

Проблема, на вирішення якої спрямовано проєкт, полягає в необхідності пошуку 

теоретичних та практичних підходів щодо формування та розвитку людського потенціалу 

свідомого та обізнаного молодого покоління українців, реалізація якого втілюється у створенні 

умов для самореалізації, забезпеченні фізичного, психічного, духовного та соціального 

здоров’я на засадах відкритості, системності та комплексності в умовах запобігання нового 

спалаху пандемії Сovid-19. Новий підхід до формування інноваційних форм реалізації 

людського потенціалу свідомості та обізнаності молоді представляє собою розробку та 

реалізацію механізму створення умов для особистісного професійного становлення та 

самореалізації, соціальної активності та зайнятості молодих осіб, активної життєвої позиції в 

сфері безпеки, ступеню мобільності, підвищення рівня кваліфікації, набуття унікальних 

життєвих та професійних компетенцій, освоєння нових видів і сфер діяльності з врахуванням 

ймовірності нового спалаху пандемії Сovid-19. 

 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ (до 10 рядків)  

Головною метою проєкту є обґрунтування теоретичних і методичних засад створення, 

функціонування та розвитку гібридної sharing-платформи екосистеми соціальної інтеграції 

молоді та зниження соціально-екологічної напруги території на засадах сталого розвитку, 

довгострокового економічного зростання, соціальної єдності та захисту навколишнього 

середовища. Ці принципи втілюються у зростання та розвиток територій з напруженим 

соціальним станом, знаходженням балансу між економічним та соціальним прогресом, 

підтримку соціальної інтеграції і розширення можливостей вразливих груп молоді, рівного 

доступу до освіти, екозахисту територій з врахуванням умов нового спалаху пандемії Сovid-

19. 

Завдання, на вирішення яких спрямовано проєкт: 

– дослідити теоретико-методологічні засади формування та функціонування гібридної 

sharing-платформи екосистеми, визначити її основні складові та визначальну роль у соціальній 

інтеграції молоді та зниженні соціально-екологічної напруги території з врахуванням умов 

нового спалаху пандемії Сovid-19; 

– проаналізувати еволюцію наукових поглядів на генезис та соціально-економічну сутність 

людського потенціалу свідомості та обізнаності молоді і можливості його формування, реалізації 

та розвитку на базі гібридної sharing-платформи екосистеми як предмету і об’єкту дослідження з 

врахуванням умов нового спалаху пандемії Сovid-19; 

– визначити інституціональне підґрунтя формування механізму функціонування гібридної 

sharing-платформи екосистеми з врахуванням умов нового спалаху пандемії Сovid-19, розробити 

категоріальний апарат і методологічний інструментарій обґрунтування доцільності створення 

гібридної sharing-платформи екосистеми;  



– обґрунтувати фінансово-економічне регулювання функціонування гібридної sharing-

платформи екосистеми на основі моніторингу індикаторів розвитку людського потенціалу молоді 

з врахуванням умов нового спалаху пандемії Сovid-19; 

– розробити категоріальний апарат і методологічний інструментарій дослідження 

сутності, змісту та форм головних напрямів освітньої, психо-фізичної, реабілітаційної, 

просторової діяльності гібридної sharing-платформи екосистеми, які мають забезпечувати 

реалізацію її основних конкурентних переваг: науково-освітнього, інноваційного потенціалу, 

геополітичного та еколого-географічного положення; 

– запропонувати комплексний підхід щодо діагностування та активізації основних 

складових людського потенціалу професійної, психо-фізіологічної, правової і екологічної 

свідомості та обізнаності молоді, механізмів підтримки та стимулювання інноваційних 

процесів його розвитку з врахуванням умов нового спалаху пандемії Сovid-19; 

– обґрунтувати теоретико-методичні підходи щодо визначення і формування 

конкурентних переваг інноваційно-активних нових структурних одиниць у вигляді гібридної 

sharing-платформи екосистеми в системі ЗВО з врахуванням умов нового спалаху пандемії 

Сovid-19, удосконалити методичні підходи щодо використання потенційних можливостей 

розвитку інноваційного підприємництва на його основі. 

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ У ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА 

 (до 10 рядків) 

В процесі очікується отримати наступні найбільш суттєві результати, а саме: 

– з’ясувати закономірності розвитку людського потенціалу свідомості та обізнаності 

молоді в умовах економіки знань, які проявляються у його інтелектуалізації (зростанні ролі 

нематеріальних ресурсів); формуванні конкурентоспроможності підприємницьких структур в 

екосистемі ЗВО (відкриття гібридних sharing-платформ); зміні типу діяльності молоді – від 

трудового до дистанційно-інтелектуального в умовах запобігання нового спалаху пандемії 

Сovid-19; 

– розвинути термінологічний апарат: уточнити поняття "людський потенціал свідомості 

та обізнаності молоді", "гібридна sharing-платформа"; 

– здійснити моделювання процесу створення пріоритетних гібридних sharing-платформ 

екосистеми на принципах дифузії нововведень: інтернаціональності науки (можливості 

розповсюджувати результати наукових досліджень швидко в світі), розвитку матеріально-

виробничої та експериментальної бази (наявності необхідного устаткування і лабораторій), 

інноваційної активності учасників (підвищенні кваліфікації та мотивації учасників процесу до 

інтенсифікації роботи по впровадженню інновацій) в умовах запобігання нового спалаху 

пандемії Сovid-19; 

– обґрунтувати концептуальні засади моніторингу індикаторів інноваційного розвитку 

ЗВО на основі складових (проекцій) за індикаторами Європейського інноваційного табло, що 

дозволяє визначити можливості реалізації необхідних структурних змін освітнього процесу; 

– розробити концептуальні положення формування та розвитку гібридної sharing-

платформи екосистеми, які складаються в необхідності створення державою умов для 

ефективної взаємодії системи освіти і науки з системою підприємництва для активізації 

зустрічних інформаційно-знаннєвих потоків за рахунок ефективного регулювання складно 

організованого середовища, розвитку дистанційно-інтелектуального підприємництва в ЗВО в 

умовах запобігання нового спалаху пандемії Сovid-19; 

– запропонувати методичний інструментарій підтримки та стимулювання інноваційних 

процесів шляхом визначення атрактору розвитку людського потенціалу свідомості та 



обізнаності молоді з визначенням інтегральної ролі інтелектуально-винахідницького етапу у 

забезпеченні цього процесу в умовах запобігання нового спалаху пандемії Сovid-19; 

– розвинути методологічні положення щодо регулювання синергетичних систем 

мережевого типу на прикладі інноваційно-активних нових структурних одиниць гібридної 

sharing-платформи в екосистемі ЗВО в умовах запобігання нового спалаху пандемії Сovid-19. 

 

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 10 рядків) 

Цінність очікуваних результатів для світової та вітчизняної науки полягає в тому, що: 

запропоновані концептуальні підходи, моделі і механізми розвитку систем гібридної sharing-

платформ екосистеми ЗВО в умовах запобігання нового спалаху пандемії Сovid-19  розкривають 

нові стандарти розвитку людського потенціалу молоді як у регіонах країни, так і провідних 

університетах світу. Результати дослідження носять універсальний характер і можуть бути 

використані в діяльності широкого кола мережевих об'єднань. На основі наукових рекомендацій 

та практико-орієнтованих результатів дослідження, проєкт  може бути успішно реалізований 

шляхом створення і розвитку ефективно функціонуючих структур гібридних sharing-платформ в 

інших екосистемах ЗВО в умовах запобігання нового спалаху пандемії Сovid-19.  

 

 

 

Керівник проєкту, 

д.е.н., проф.       Людмила ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО 


