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Учасники конференції прийшли до загального висновку про те, що сучасне 

підприємницьке середовище протягом минулого року перебувало у стані адаптації до нової 

соціально-економічної реальності, яка сформувалась під впливом пандемії COVID 19. 

Представники освітніх та наукових установ з 18-ти регіонів України констатували факт 

достатнього рівня стійкості соціально-економічної системи, що був збережений завдяки 

зусиллям активних верств населення, а саме: медичних працівників, підприємців, волонтерів, 

державних службовців, освітян та науковців і всіх небайдужих громадян нашої країни. 

Невизначеність основних факторів, які обумовлюють розвиток і можливість остаточного 

подолання пандемії COVID 19, перетворила її з головного дестабілізуючого фактору на одну з 

глобальних проблем, що визначають умови існування та перспективи розвитку всіх сфер 

життєдіяльності суспільства. В черговий раз людське співтовариство продемонструвало свої 

беззаперечні можливості до пристосування. А підприємниці, завдяки натхненній праці та 

прагненню до збереження своєї справи, спромоглись приборкати найбільшу за період новітньої 

історії економічну кризу. 

Наукова спільнота, знаходячись в авангарді соціального прогресу, спрямувала свої 

дослідницькі зусилля на визначення механізмів та методів забезпечення стабільного 

функціонування підприємницьких структур. Аналізуючи теоретико-методичні надбання 

попередніх періодів та досвід сучасних ефективних практик подолання дестабілізуючого 

впливу зовнішнього середовища, наукове та освітнє спітовариство визначило в якості основних 

напрямів діяльності: 

- визначення методів швидкої реорганізації та диверсифікації підприємницької 

діяльності, що забезпечують прийнятний рівень рентабельності в умовах непрогнозованих змін; 

- поглиблення цифрової трансформації бізнесу: організаційні та комерційні можливості і 
загрози для суб’єктів економічних відносин, розширення В2В сегменту, соціальні мережі як 

бізнес-простір; 

- активізацію використання закономірностей поведінкової економіки в організації 

комерційної діяльності підприємницьких структур, як засіб збереження 

конкурентоспроможності на ринку; 

- вивчення можливостей і ризиків використання криптовалют та блокчейн технологій в 

організації підприємницької діяльності;  

- інтенсифікація господарювання в межах агропромислового комплексу на основі 
екологізації виробництва, використання новітніх технологій обробки і зберігання сировини, 

збільшення обсягів виробництва товарів з високою доданою вартістю; 

-  розвиток сучасних технології та інструментів управління персоналом, оптимізація 
систем мотивації, напрями та методи формування soft skils та hard  skils, затребуваних 

роботодавцями; 

- оптимізація змісту вищої освіти на основі врахування галузевої специфіки 
підприємництва в межах регіональних господарських комплексів;   

- визначення методів ефективної організації державної підтримки підприємництва в 
умовах кризи викликаної пандемією COVID 19. 

Головною умовою успішного подолання кризи та подальшого сталого соціально-

економічного розвитку, вбачається консолідація зусиль органів державної влади та соціально-

активних верств населення, навколо національної ідеї створення сучасної, розвинутої, 

демократичної держави.    
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