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Передмова
Шановнi колеги!
В своїх руках ви тримаєте збiрник наукових праць Круглого Столу
«Об’єднанi

наукою:

перспективи

мiждисциплiнарних

дослiджень»,

що

вiдбудеться в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка
10-11 листопада 2014 року з нагоди Всесвiтнього дня науки.
Вiдзначення Всесвiтнього дня науки в iм’я миру та розвитку (World Science
Day for Peace and Development) було започатковано у 1999 роцi на Всесвiтньому
Науковому Конгресi в Будапештi за сприяння ЮНЕСКО. З того часу вiн
вiдзначається щорiчно 10 листопада з метою популяризацiї науки, забезпечення
бiльш тiсної взаємодiї суспiльства та наукової громадськостi та об’єднання
зусиль вчених з рiзних галузей знань для вирiшення першочергових задач та
викликiв, що стоять перед людством.
Органiзовуючи цей Круглий Стiл, ми ставили собi за мету:

!

Створити майданчик для вiльного спiлкування та обмiну думками i
досвiдом мiж молодими вченими з рiзних галузей науки для вирiшення
актуальних проблем природознавства.

!

Висвiтлити переваги мiждисциплiнарних дослiджень та заохотити до
створення спiльних мiждисциплiнарних наукових проектiв.

!

Обговорити проблеми, якi з’являються при пошуку партнерiв для
мiждисциплiнарних дослiджень.

Ми бажаємо всiм учасникам приємних вражень вiд нашої зустрiчi, нових
iдей та наукових звершень. Сподiваємось, що ви з користю витратите час та
дякуємо за вашу участь.
З повагою,
Рада Молодих Вчених

Пленарнi лекцiї
Понедiлок, 10 листопада, 14.20

330 рокiв статистики
Ростислав Євгенович Майборода1
У доповiдi будуть розглянутi iсторичнi приклади застосування статистичних
методiв у астрономiї, бiологiї, iсторiї та фiлологiї, починаючи з вимiрювання
швидкостi свiтла i закiнчуючи питанням про автентичнiсть «Слова о полку
Iгоревiм». Ми спробуємо на цих прикладах побачити змiни у пiдходах до
аналiзу випадковостей протягом розвитку сучасної науки та особливостi
статистичних технологiй у рiзних предметних областях.
Понедiлок, 10 листопада, 15.00

Охорона прав iнтелектуальної власностi
на результати наукової творчостi
Юрiй Володимирович Носiк2
Виступ присвячений правовим засадам охорони прав iнтелектуальної власностi
на

результати

наукової

творчостi.

Висвiтлюються

особливостi

охорони

авторських прав та прав промислової власностi на результати наукових
дослiджень. Надається узагальнена iнформацiя про способи та порядок
розпорядження правами iнтелектуальної власностi, а також про способи
управлiння такими правами. Наводяться деякi приклади здiйснення прав
iнтелектуальної власностi науковими колективами захiдних унiверситетiв.
1 д.ф.-м.н.,

професор кафедри теорiї ймовiрностей, математичної статистики

та актуарної математики механiко-математичного факультету Київського
нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
2 к.ю.н.,

доцент кафедри iнтелектуальної власностi юридичного факультету

Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
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Вiвторок, 11 листопада, 14.20

Професiйне управлiння проектами: наука,
мистецтво, практика
Юрiй Миколайович Тесля1
Професiоналiзм управлiння проектами – це необхiдна умова розвитку будь
якого суспiльства. Вiд якостi управлiння проектами залежить їх успiх. В
свою чергу якiсть управлiння напряму залежить вiд того, яка iнформацiя
використовується в управлiннi, i наскiльки професiйна людина використовує
цю iнформацiю. I якраз ця необхiдна умова iнтегрує основнi напрямки
дiяльностi факультету iнформацiйних технологiй. Це iнструменти створення
нової iнформацiї та iнструменти використання цiєї iнформацiї в процесах
управлiння. В лекцiї розкриваються особливостi, методи та iнструменти
професiйного управлiння проектами в умовах України.
Вiвторок, 11 листопада, 15.00

Гранти i тендери у фiнансуваннi
унiверситетської науки
Алла Олексiївна Старостiна2 та Володимир Анатолiйович Кравченко3
В лекцiї будуть розглянутi можливостi та напрями залучення позабюджетних
джерел фiнансування унiверситетської науки за допомогою грантiв та тендерiв.
Автори подiляться власним досвiдом пiдготовки грантових запитiв та тендерної
документацiї. Слухачi ознайомляться iз особливостями написання успiшних
запитiв на фiнансування науково-дослiдної дiяльностi.

1 д.т.н.,

професор, декан факультету iнформацiйних технологiй Київського

нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
2 д.е.н,

професор, завiдувач кафедри мiжнародної економiки Київського

нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
3 к.е.н.,

завiдувач

дослiджень»

науково-дослiдним

сектором

«Центр

економiчних

ПРОГРАМА
Секцiйнi доповiдi
Понедiлок, 10.11.2014
Час

Доповiдач

Назва

16.00-16.10

Тимченко I. П.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО

Сторiнка

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СТИМУЛЮВАННЯ

ТА

IНВЕСТИЦIЙ В ПЕК УКРАЇНИ
16.10-16.25

Зубченко В. П.

НАПРЯМКИ

ТА

ТРЕНДИ

МАТЕМАТИКИ:
МАТЕМАТИКА,

ЗАСТОСУВАНЬ

АКТУАРНА

ТА

СУЧАСНОЇ

Маслюкiвська А. О.

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ,

ФОРМУВАННЯ
СКЛАДОВОЇ

IННОВАЦIЙНОЇ

ЧАСТИНИ

ЕКОНОМIКА,

КУЛЬТУРИ

ЗАГАЛЬНОЇ

ЯК

Теребiленко К. В.

РОЗРОБКА НОВИХ НЕОРГАНIЧНИХ ЛЮМIНОФОРIВ НА
МЕЖI ХIМIЇ ТА ФIЗИКИ ТВЕРДОГО ТIЛА

16.50-17.00

Данилова Н. В.

ПОЛIТИКО-ПРАВОВI

БАР’ЄРИ

81 c.

КОРПОРАТИВНОЇ

КУЛЬТУРИ ПIДПРИЄМСТВА
16.35-16.50

23 c.

ФIНАНСОВА

IНВЕСТУВАННЯ
16.25-16.35

66 c.

ЗАХИСТУ

ПРИ

ВИХОДI

НА

52 c.
72 c.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК ВIДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ
ЕНЕРГIЇ
17.00-17.15

Шишкiна О. О.

ГЕТЕРОЦИКЛIЧНI

СПОЛУКИ

ЯК

ПОТЕНЦIЙНI

ЛIКАРСЬКI ЗАСОБИ
17.15-17.25

Вiкулова А. О.

ЕКОНОМIКО-ПРАВОВИЙ

АСПЕКТ

ЗАХИСТУ

ВIД

ПАТЕНТНОГО ТРОЛIНГУ
17.25-17.40

Галицька Є. I.

ПЕРСПЕКТИВИ
АЕРОЗОЛIВ

В

ДОСЛIДЖЕНЬ
УКРАЇНI

ЗА

АТМОСФЕРНИХ

ДАНИМИ

НАЗЕМНИХ

ДИСТАНЦIЙНИХ ТА СУПУТНИКОВИХ ВИМIРЮВАНЬ
17.40-17.55

Анкутов Є. В.

ГЕНЕТИЧНА ТА БIОТЕХНОЛОГIЧНА ОЦIНКА ЕМБРIОНIВ
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

57 c.
77 c.
21 c.
14 c.

Вiвторок, 11.11.2014
Час

Доповiдач

Назва

16.00-16.15

Свiтiна Г. М.

НОВI ШЛЯХИ ПРИГНIЧЕННЯ ПУХЛИННОГО РОСТУ IЗ

Сторiнка

50 c.

ЗАСТОСУВАННЯМ СТОВБУРОВИХ КЛIТИН ПЛАЦЕНТИ
(ДОСЛIДЖЕННЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНIЙ МОДЕДЕЛI
ДМГ-IНДУКОВАНОГО

КАНЦЕРОГЕНЕЗУ

ТОВСТОГО

КИШЕЧНИКА)
16.15-16.25

Вiрченко В. В.

ПРОБЛЕМА ОЦIНКИ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПIТАЛУ

16.25-16.35

Матушко I. П.

АДСОРБЦIЙНО-НАПIВПРОВIДНИКОВI

16.35-16.45

Магомедова А. М.

СЕНСОРИ

ДЛЯ

АНАЛIЗУ ГОРЮЧИХ ТА ТОКСИЧНИХ ГАЗIВ
ПОЛIТИЧНИЙ

ЧИННИК

ПЕРЕДУМОВ
ВIДНОСИН

ЯК

ОДНА

ФОРМУВАННЯ

МIЖ

З

КЛЮЧОВИХ

ПАРТНЕРСЬКИХ

ПIДПРИЄМСТВАМИ

В

КОНТЕКСТI

ЄВРОIНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
16.45-16.55

Сумарокова Г. С.

АНАЛIТИЧНI ПIДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ БIОЛОГIЧНО
АКТИВНИХ СПОЛУК ФОСФОРУ

16.55-17.05

Мельничук О. С.

ДЕРЖАВНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ

РИНКУ

ЕЛЕКТРОННОЇ

ДО

ВИЗНАЧЕННЯ

КОМЕРЦIЇ В УКРАЇНI
17.05-17.20

Оберемок Н. В.

ПСИХОЛОГIЧНI

ПIДХОДИ

МЕХАНIЗМIВ ВЗАЄМОДIЇ В ПРОЕКТНIЙ КОМАНДI
17.20-17.30

Кубявка Л. Б.

УПРАВЛIННЯ
ДИНАМIЧНОГО

НЕГАТИВНИМИ
ОТОЧЕННЯ

ВПЛИВАМИ
НА

Прус Р. Б.

ОПТИМIЗАЦIЯ

РОЗПОДIЛУ

IНВЕСТИЦIЙ

ОБ’ЄКТАМИ ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ

51 c.
86 c.
44 c.
29 c.

ПРОГРАМИ

IНФОРМАТИЗАЦIЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ
17.30-17.40

62 c.
38 c.
79 c.

МIЖ

47 c.

Секцiя природничих наук

ГЕНЕТИЧНА ТА БIОТЕХНОЛОГIЧНА ОЦIНКА ЕМБРIОНIВ
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
Анкутов Є. В.1
Вступ. Теоретичною основою селекцiї у тваринництвi є генетика,
оскiльки знання її законiв дозволяє прогнозувати результати схрещування
i правильно проводити вiдбiр. З використанням новiтнiх методiв генетики
селекцiйно-племiнна робота у тваринництвi отримала новий iмпульс для
розвиту.
дає

Застосування

можливiсть

генотипами,

а

молекулярно-генетичного

iдентифiкувати
також

виявити

i

аналiзу

використовувати

тварин-носiїв

їх

генетичних

ДНК
iз

тварин

бажаними

аномалiй

[1].

Наразi широкого поширення набули бiотехнологiчнi методи вiдтворення
тварин, якi забезпечують iнтенсифiкацiю селекцiйного процесу та збереження
i рацiональне використання генетичних ресурсiв. Поряд з класичними
генетичними та бiотехнологiчними методиками застосовують їх поєднання. До
таких методiв належить доiмлантацiйна дiагностика ембрiонiв, яка дозволяє
вiдбирати ембрiони з бажаним генотипом для подальшої трансплантацiї
реципiєнтам [2].
Матерiали i методи. Для аналiзу генотипiв семи корiв сiрої української
породи великої рогатої худоби (Державне пiдприємство дослiдне господарство
«Поливанiвка» НААН) за геном тиреоглобулiну (TG) використовувалися
яйцеклiтини, якi були одержанi пiсля вимивання ембрiонiв. Ген тиреоглобулiну
визначає якiсть м’ясної продуктивностi i має два алельнi варiанти С i Т. Оцiнку
полiморфiзму даного гену проводили методом ПЛР-ПДРФ.
Результати. Встановлено, що яйцеклiтини (по шiсть штук) вiд п’яти
корiв несуть тiльки алельний варiант С гена TG. Цi особини є гомозиготами.
Дослiдженнi яйцеклiтини (також по шiсть штук) вiд двох корiв несуть два
алельнi варiанти Т i С, тому цi особини є гетерозиготами. Знаючи генотипи
корiв i пiдбираючи для штучного осiменiння або заплiднення in vitro сперму
бугаїв з вiдомими генотипами можна спрогнозувати генотипи майбутнiх
ембрiонiв. Нам були вiдомi генотипи бугаїв сiрої української породи, сперма
1 Iнститут

розведення i генетики тварин НААН, email: irgt@online.ua
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яких використана для осiменiння корiв. Це забезпечило встановлення нами
генотипiв 30 ембрiонiв, якi були закладенi в Банк генетичних ресурсiв тварин
Iнституту розведення i генетики тварин НААН за геном ТG. 13 iз 30 ембрiонiв
є гомозиготними, оскiльки батьки даних ембрiонiв були гомозиготами. Решта
ембрiонiв (17 шт.) можуть бути або гомозиготними або гетерозиготними,
оскiльки вони були отриманi вiд батькiвських пар: гомозигота × гетерозигота.
Висновки. Поєднання генетичних та бiотехнологiчних методiв ранньої
дiагностики ембрiонiв великої рогатої худоби забезпечило з високою точнiстю
визначення генотипу ембрiонiв. Застосованi пiдходи в свою чергу дозволяють
не тiльки отримувати ембрiони з бажаними генотипами, а й проводити ранню
дiагностику рiзних генетичних аномалiй та визначати стать ембрiона. Для
широкомасштабного впровадження таких пiдходiв необхiдно вдосконалювати
та модифiкувати як її генетичну так i бiотехнологiчну складову.
Лiтература.
[1] Глазко В.И. ДНК-технологии и биоинформатика в решении проблем
биотехнологий млекопитающих / В.И. Глазко, Е.В. Шульга, Т.Н. Дымань, Г.В.
Глазко. – Белая Церковь, 2001. – 488 с.
[2] Буркат В.П. ДНК

–

дiагностика великої рогатої худоби в системi

геномної селекцiї / В.П. Буркат, I.В. Гузєв, К.В. Копилов, К.В. Копилова. – К.,
2009. – 112 с.

БIОЛОГIЧНА АКТИВНIСТЬ В РЯДУ ПОХIДНИХ
1Н-IЗОIНДОЛУ
Бiйцева А. В.12 , Руденко I. В.1 , Гордiєнко О. В.1
Серед

простих

i

конденсованих

iзоiндолiв

вiдомi

сполуки,

що

виявляють рiзнi види бiологiчної активностi, наприклад: антиаритмiчну,
протигiпертонiчну, антизапальну, анальгетичну дiю тощо [1]. Ядро iзоiндолу
входить до складу структури таких алкалоїдiв як неувамiн, ленноксамiн та
пiктонамiн [2]. Вiдомо також, що дiамiнопохiднi 1Н-iзоiндолу є потенцiйними
антагонiстами C3a рецепторiв [3], а його гiдразиднi похiднi виявляють
гербiцидну та протималярiйну активнiсть [4].
Наша

наукова

група

працює

над

розробкою

методiв

синтезу

та

дослiдженням будови нових сполук на основi 1Н-iзоiндолу. На сьогоднi
одержано декiлька рядiв 1,3-дизамiщених 1Н-iзоiндолiв, що мiстять залишки
1 Київський
2 email:

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка

biitseva@gmail.com
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гiдразидiв карбонових кислот 1 [5] та 2 [6], N арилсечовин 3 [7], триазиновi 4
[8, 9] та тiазольнi 5 [10] цикли, а також амiнокислотнi похiднi як потенцiйнi
пептидомiметики 6 [11].

Дослiдження рiзних типiв бiологiчної активностi, що можуть виявити
синтезованi сполуки, є основою для спiвпрацi спецiалiстiв з органiчної хiмiї
та бiологiв з метою пошуку серед одержаних речовин потенцiйних лiкарських
засобiв, пестицидiв тощо.
Лiтература.
[1] Spreitzer H., Mustafa S. / Pharmazie in unserer Zeit. – 1991. – Vol. 20.
– Р. 83–87.
[2] Kundu N.G., Khan M.W., Mukhopadhyay R. / J. Ind. Chem. Soc. – 2001.
– Vol. 78. – P. 671–688.
[3] Grant E. B., Guiadeen D., Singer M., Argentieri D., Hlasta D. J., Wachter
M. / Bioorg. Med. Chem. Lett. – 2001. – Vol. 11. – P. 2817 – 2820.
[4] Mombelli P., Witschel M.C., van Zijl A. W., Geist J.G., Rottmann M.,
Freymond C., Röhl F., Kaiser M., Illarionova V., Fischer M., Siepe I., Schweizer
W.B., Brun R., Diederich F. / Chem. Med. Chem. – 2012. – Vol. 7. – P.
151 – 158.
[5] Hordiyenko O.V., Biitseva A.V., Kornilov M.Yu., Brosse N., Hocquet A.,
Jamart - Gregoire B., Shishkin O.V., Zubatyuk R. I. / Eur. J. Org. Chem. – 2006.
– Vol. 12. – P. 2833 – 2842.
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[6] Hordiyenko O.V., Rudenko I.V., Biitseva A.V., Turov A.V., Arrault A.,
Brosse N., Fabre O., Jamart – Gregoire B., Zubatyuk R.I., Shishkin O.V. /
Tetrahedron. – 2009. – Vol. 65. – P. 6218 – 6225.
[7] Biitseva A., Hordiyenko O. / French-Ukrainian Journal of Chemistry.
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ГАЗОФАЗНЕ МОДИФIКУВАННЯ ПОВЕРХНI ВУГЛЕЦЕВИХ
МАТЕРIАЛIВ СПОЛУКАМИ ХЛОРУ
Веселовська К. I.12 , Веселовський В. Л.1 , Дiюк В. Є.1 , Iщенко О. В.1
Вступ. Одним з найбiльш розповсюджених синтетичних пiдходiв, що
застосовується в органiчному синтезi для одержання рiзноманiтних похiдних, є
попереднє отримання прекурсору шляхом введення в молекулу атому галогену,
який може бути замiщеним на рiзноманiтнi функцiональнi групи. Цей пiдхiд є
унiверсальним i застосовується для синтезу речовин рiзних класiв. До того ж,
галогенування є однiєю з методик встановлення структури органiчних речовин
(визначення кратних зв’язкiв).
Введення гетероатомiв суттєво змiнює структуру та хiмiчнi властивостi
поверхнi вуглецевих матерiалiв, що, в свою чергу, дозволяє створювати
матерiали з наперед заданими адсорбцiйно-каталiтичними властивостями.
Тому значна увага придiляється саме дослiдженню впливу гетероатомiв на
властивостi матерiалiв.
Важливим є визначення температурних iнтервалiв прищеплення галогену
та кiнетичних параметрiв процесу галогенування в залежностi вiд природи
галогенуючого агенту.
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Метою роботи було модифiкування поверхневого шару активованого
вугiлля

галогеновмiсними

сполуками

та

дослiдження

фiзико-хiмiчних

властивостей одержаних зразкiв.
Матерiали i методи. У роботi було дослiджено газофазне хлорування
активованого вугiлля марок СКН (сферичне нiтроген-вмiсне активоване
вугiлля) та ГСГД (гемосорбент гранульований делiгандизований) парами
CHCl3 та CCl4 . Для дослiдження синтезованих зразкiв використовувалися
наступнi фiзико-хiмiчнi методи:
• хiмiчний аналiз;
• термогравiметричний аналiз (ТГА);
• термопрограмована десорбцiя з мас-спектрометричною реєстрацiєю
продуктiв (ТПД МС).
Для встановлення температурних iнтервалiв приєднання хлору до
поверхнi

активованого

вугiлля

було

проведено

хлорування

вугiлля

в

температурному iнтервалi 25 − 800◦ С iз рiзними швидкостями нагрiву.
Результати. Типовi кiнетичнi кривi хлорування зразкiв вугiлля CKH та
ГСГД, незалежно вiд швидкостi нагрiву, характеризуються двома максимуми
приросту маси в iнтервалi 100 − 200◦ С та 500 − 700◦ С. Перший максимум,
вiдноситься до процесiв, пов’язаних з фiзичною адсорбцiєю-десорбцiєю
хлоруючого агенту на поверхнi зразкiв. Другий максимум вiдноситься до
процесiв хемосорбцiї i десорбцiї хемосорбованого хлору. Високi температури
другого максимуму свiдчать про необхiднiсть значної активацiї хлоруючого
агенту та про утворення доволi стiйких поверхневих форм хлору.
Максимальна кiлькiсть приєднаного хлору при хлоруваннi парою CCl4
спостерiгається при 600 − 700◦ С. При бiльш високих температурах переважає
десорбцiя хлору. Приєднання хлору при хлоруваннi CHCl3 вимагає бiльш
високих температур. Максимальне прищеплення хлору спостерiгається при
600 − 800◦ С. Враховуючи одержанi данi було проведено кiнетичнi дослiдження
хлорування в iзотермiчних умовах при 300, 400, 500 i 600◦ С. Отриманi данi
свiдчать про пряму залежнiсть кiлькостi приєднаного хлору вiд температури
хлорування. Максимальнi кiлькостi хлору спостерiгаються при температурi
хлорування 600◦ С.
Проведенi термогравiметрiчнi дослiдження доводять значну термiчну
стiйкiсть прищепленого хлору у зразках.
На термодесорбцiйних профiлях хлорованих зразкiв CKH CHCI3 та CCI4
спостерiгаємо iнтенсивний пiк десорбцiї води до 200◦ С та десорбцiю HCl для

18
двох хлоруючих агентiв. Десорбцiя хемосорбованого хлору спостерiгається при
температурах вище 300◦ С.
Висновки. З’ясовано, що особливiстю хлорування є утворення однiєї
високотемпературної форми хемосорбованого хлору.
Показано, що газофазне галогенування AB є ефективним методом
модифiкування та спричинює прищеплення хлору до 21 мас. %, у випадку CCl4 ,
та 31 мас.%, у випадку CHCl3 .
Отриманi
запропонованого

результати
методу

дослiдження

модифiкування

AB

виявляють
для

ефективнiсть

отримання

носiїв

та

сорбентiв з високою концентрацiєю прищеплених груп.

ВИКОРИСТАННЯ ПОХIДНИХ ХРОМАНА ЯК АКТИВАТОРIВ
IНСУЛIНОВОГО РЕЦЕПТОРУ
Галенова Т. I.1 , Кузнецова М. Ю.1 , Кисiль А. I.2 3 , Москвiна В. С.2 ,
Савчук А. М.1 , Войтенко З. В.2
На сьогоднi в усiх розвинутих країнах свiту проблема метаболiчних
захворювань, таких як цукровий дiабет, ожирiння, метаболiчний синдром,
стоїть особливо гостро. Медико-соцiальне значення даних патологiчних станiв
обумовлена не тiльки високими показниками поширеностi,а й бiльшою
кiлькiстю випадкiв виникнення ускладнень, якi, в свою чергу, є головною
причиною ранньої iнвалiдностi та смертностi хворих. Не дивлячись на широкий
арсенал доступних лiкарських препаратiв, за останнiх роки кiлькiсть пацiєнтiв
з такими захворюваннями прогресивно збiльшилось, а це означає, що питання
їх ефективної профiлактики та лiкування на сьогоднi залишається вiдкритим.
Достовiрно вiдомо, що одним з ключових патофiзiологiчних факторiв
розвинення даних патологiй є iнсулiнорезистивнiсть (IНР). Особливу увагу
по вiдношенню розвинення IНР заслуговує функцiонування iнсулiнового
рецептору (IР) – первинного елемента сигнального каскаду, який вiдповiдає
за реалiзацiю основних бiологiчних ефектiв iнсулiну. На сьогоднi накопичено
великий об’єм фактичного матерiалу, яких пiдтверджує, що саме зниження
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тiрозинпротеiнкiназної (ТПК-азної) активностi IР найчастiше є причиною
розвинення IНР.
Мета дослiдження – вивчення впливу новосинтезованих хiмiчних сполук
на ТПК-азну активнiсть IР, видiленого з мембран клiтин печiнки щурiв. Аналiз
ТПК-азної активностi рецептору в присутностi iнсулiну в середовищi iнкубацiї
дозволив прослiдкувати за здiбнiстю дослiджуваних сполук посилювати його
бiологiчнi ефекти, в той час як при вiдсутностi дiї гормону новосинтезованi
сполуки були дослiдженi як можливi активатори IР.
Пошук потенцiйних ефекторiв IР був зроблений серед синтетичних
прохiдних хромана. Представники даного класу гетеро циклiв широко
представленi в рослинному свiтi, характеризуються високою бiологiчною
активнiстю та часто використовуються в медичнiй практицi. Потенцiйну
бiологiчну активнiсть представникiв даного класу гетероциклiчних сполук
перевiряли за допомогою методик in silico скринiнгу. Як кандидати на
роль iнсулiномiметикiв було вибрано 15 нових низькомолекулярних сполук,
похiдних 3,4-дигiдро-4-окса-6-флуоро-2Н-хроман-2-карбоксилату, синтезованих
спiвробiтниками хiмiчного факультету Київського нацiонального унiверситету
iменi Тараса Шевченка.
Наступним етапом роботи було проведення дослiджень in vitro, якi
передбачали визначення ТПК-азної активностi IР, iзольованого з плазматичних
мембран клiтин печiнки контрольних щурiв, в присутностi в середовищу
iнкубацiї ново синтезованих сполук самостiйно або ж в їх поєднаннi з iнсулiном.
Шiсть з дослiджуваних сполук проявили себе як достатньо сильнi
активатори IР, дiя яких бiльше нiж в 2 рази була ефективнiшою дiї iнсулiну, в
той же час як iншi, схожi за структурою сполуки, не мали здiбнiсть активувати
IР або проявляти ефективнiсть, схожу дiї iнсулiну.
Таким чином, синтезовано 15 нових сполук, похiдних 3,4-дигiдро-4окса-6-флуоро-2Н-хроман-2-карбоксилату, i дослiджено їх вплив на активнiсть
IР, видiленого та очищеного з плазматичних мембран клiтин печiнки
контрольних щурiв. Встановлена здатнiсть деяких дослiджуваних сполук
активiзувати тiрозинкiназу IР самостiйно або посилювати стимулюючий ефект
iнсулiну. Отриманi результати можуть бути покладенi в основу подальших
дослiджень, направленi на пошук бiльш ефективних активаторiв IР, що може
сприяти вiдкриттю нових фармакологiчних агентiв – iнсулiномiметикiв.
Лiтература.
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ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛIДЖЕНЬ АТМОСФЕРНИХ АЕРОЗОЛIВ
В УКРАЇНI ЗА ДАНИМИ НАЗЕМНИХ ДИСТАНЦIЙНИХ ТА
СУПУТНИКОВИХ ВИМIРЮВАНЬ
Галицька Є. I.12 , Данилевський В. О.34 , Мiлiневський Г. П.56 , Снiжко С. I.
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Вступ. Актуальнiсть дослiджень атмосферних аерозолiв зумовлена тим,
що у приземному шарi аерозольнi частинки є забруднювачами атмосфери, а
у глобальному масштабi

–

це один з важливих чинникiв, що впливає на

формування клiмату [1].
Матерiали i методи. Для у земнiй атмосферi використовуються
автоматичнi

сонячнi

фотометри

мережi

AERONET

(AErosol

RObotic

NETwork), що заснована i пiдтримується Нацiональним космiчним агентством
США (NASA) та Нацiональним центром наукових дослiджень Францiї
(CNRS

–

Centre National de la Recherche Scientifique). Основним засобом

дослiджень є автоматичнi сонячнi фотометри виробництва CIMEL Electronique,
Францiя [4]. Київська станцiя AERONET, заснована у 2007р. науковцями
Астрономiчної обсерваторiї КНУ iменi Тараса Шевченка та Лабораторiї оптики
атмосфери (ЛОА) CNRS, м. Лiлль, Францiя, розташована на територiї Головної
астрономiчної обсерваторiї НАН України i виконує неперервнi вимiрювання
з квiтня 2008р. [2] З грудня 2013 р. ще одна станцiя AERONET, заснована
науковцями КНУ й ЛОА, працює в с. Мартовому Харкiвської областi.
З цих вимiрювань за допомогою спецiальних алгоритмiв визначається
спектральна оптична товща (АОТ) аерозолю й мiкрофiзичнi параметри
аерозольних частинок, усередненi у стовпi атмосфери над мiсцем спостережень.
Данi супутникового лiдара CALIOP, що є у вiдкритому доступi, дозволяють
оцiнювати вертикальний розподiл аерозолю та оптичну товщу вздовж
траєкторiї руху супутника. Для дослiджень просторово-часової динамiки
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аерозолiв та виявлення джерел їхнього надходження у атмосферу нами
аналiзується синоптична ситуацiя та за допомогою математичної моделi
HYSPLIT [3, 6] будуються зворотнi траєкторiї руху повiтряних мас до мiсця
спостережень.
Результати. Виконаний детальний статистичний аналiз щоденно та
щомiсячно усереднених значень AOТ за даними сонячного фотометра, а
також шляхом побудови зворотних траєкторiй дослiджувались «особливi подiї»
–

явища iстотного пiдвищення вмiсту аерозолiв над Києвом улiтку 2010 р.

[5]. Також виконується аналiз даних CALIOP для виявлення особливостей
просторово-часового аерозолiв у цей перiод та напрацьовується вiдповiдна
методика. У майбутньому планується розширити просторовi i часовi рамки цих
дослiджень.
Висновки. Об’єднання зусиль науковцiв Астрономiчної обсерваторiї,
кафедри метеорологiї та клiматологiї i кафедри астрономiї та фiзики космосу
є перспективним для розвитку в КНУ актуальних наукових дослiджень у
галузi клiматологiї та екологiї за допомогою сучасних засобiв у рамках
мiжнародної спiвпрацi. Група iнiцiативних науковцiв iз зазначених пiдроздiлiв
має на метi продовжити дослiдження аерозолiв засобами AERONET iз
залученням супутникових та iнших даних, розробити детальну методику
аналiзу властивостей аерозольних частинок i застосувати її для дослiджень
динамiки аерозолiв i їхньої ролi у атмосферних процесах.
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НАПРЯМКИ ТА ТРЕНДИ ЗАСТОСУВАНЬ СУЧАСНОЇ
МАТЕМАТИКИ: АКТУАРНА ТА ФIНАНСОВА МАТЕМАТИКА,
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ, ЕКОНОМIКА, IНВЕСТУВАННЯ
Зубченко В. П.1
Буде обговорено сучаснi тренди фiнансової та актуарної математики,
перспективи застосування актуарних моделей, стан та напрямки дiяльностi
страхового та фiнансового сектору економiки України та Європи. Будуть
представленi кроки кафедри теорiї ймовiрностей, статистики та актуарної
математики КНУ iменi Тараса Шевченка щодо навчання випускникiв актуарної
спецiальностi згiдно з Мiжнародними актуарними стандартами та сучасними
професiйними вимогами страхових та фiнансових ринкiв. Буде проведено
SWOT-аналiз та вказано перспективнi шляхи стратегiї подальшого розвитку.
Будуть

наведенi

приклади

застосувань

математичних

методiв

до

практичних задач ризик-менеджменту, економiки, iнвестування.
Ми розглянемо технiки моделювання вiдсоткових ставок фiнансових
ринкiв. Покажемо приклад застосування до встановлення цiни європейского
опцiону купiвлi, випущеного на облiгацiю, динамiка якої моделюється
модифiкованим геометричним процесом Орнштейна-Уленбека. Розглянемо
об’єктивну

цiну

такого

опцiону

1 Механiко-математичний

як

функцiї

середнього

та

дисперсiї
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модифiкованого процесу Орнштейна-Уленбека, та значення справедливої цiни
опцiону купiвлi.
Лiтература.
[1] Mishura Yu., Rizhniak G., Zubchenko V. European call option issued on a
bond governed by a geometric or a fractional geometric Ornstein-Uhlenbeck process
/ Yu. Mishura, G. Rizhniak, V. Zubchenko – Modern Stochastics: Theory and
Applications 1, 2014, pp. 95 – 108
[2] Mishura Yu., Zubchenko V. Properties of integrals with respect to fractional
Poisson process with compact kernel / Yu. Mishura, V. Zubchenko ТВiМС 89, 2013,
pp. 130 – 139
[3] Зубченко В. Гранична поведiнка довгострокової вiдсоткової ставки в
узагальненiй стохастичнiй моделi вiдсоткової ставки Кокса-Iнгерсолла-Росса
/ В. Зубченко, Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса
Шевченка. Серiя: Математика, механiка, 2009. – № 21. – c. 38 – 42.

КАФ-ВМIСНI КООРДИНАЦIЙНI СПОЛУКИ ЛАНТАНОЇДIВ
– ПОТЕНЦIЙНI ЛЮМIНОФОРНI МАТЕРIАЛИ
Каряка Н. С.12 , Лiцiс О. О.13 , Коломзаров Ю. В.4 , Амiрханов В. М.1
Вступ. Комплекси лантаноїдiв з органiчними лiгандами є одним з
найбiльш застосовуваних в якостi емiтерiв класiв сполук [1]. Специфiчна
електронна

будова

атомiв

лантаноїдiв

обумовлює

монохроматичнiсть

випромiнювання матерiалiв створених на їх основi [2], а варiювання природи
органiчних лiгандiв дозволяє впливати на iнтенсивнiсть емiсiї.
Матерiали i методи.
• координацiйнi

сполуки

Ln(CAPh)3 Phen,

Ln(CAPh)3 Dipy, CsLn(CAPh)4 , (Ln

=

Ln(CAPh)3

·

2H2 O,

Eu3+ , Tb3+ , CAPh

=

RC(O)NP(O)R0 2) синтезованi на кафедрi неорганiчної хiмiї хiмiчного
факультету, виходячи з солей лантаноїдiв та карбациламiдофосфатiв
(CAPh, рис. 1а). Дослiджено фотолюмiнесцентнi характеристики та
термiчну стiйкiсть комплексiв;
1 Хiмiчний
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Рис. 1а
• методом

Рис. 1б

АСМ

дослiджено

тонкi

плiвки

комплексiв,

отриманих

з неводних розчинiв методом spin-coating: визначенi їх товщина,
однорiднiсть та якiсть поверхнi;
• експериментальнi

зразки

планарних

свiтловипромiнюючих

гетероструктур з деякими комплексами в якостi емiсiйного шару
виготовленi

у

Вiддiленнi

оптоелектронiки

Iнституту

Фiзики

напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України. Проведенi
порiвняльнi дослiдження їх вольт-амперних характеристик.

Результати. Комплекси демонструють iнтенсивну, характерну для
iонiв Eu3+ та Tb3+ червону та зелену фотолюмiнесценцiю (рис. 1б).
Встановленi температури розкладу комплексiв перевищують 200◦ С. За даними
атомно-силової мiкроскопiї, отриманi плiвки комплексiв є суцiльними, з
товщиною 4.5-47 нм. Проте, експериментальнi зразки електролюмiнiсцентних
комiрок мають ряд недолiкiв переважно з причин технологiчного характеру.
Висновки. Одержано новi координацiйнi сполуки лантаноїдiв, якi
можуть бути основою для створення люмiнофорних матерiалiв для сучасних
технологiй.
можливiстю

Застосування
реєстрування

методiв

вакуумного

спектрiв

з

подальшою

електролюмiнесценцiї

напилення

дозволить

оптимiзувати структуру створених свiтловипромiнюючих пристроїв, вивчити
та покращити їх технiчнi характеристики.
Лiтература.
[1] a) Каткова М. А., Витухновский А. Г., Бочкарев М. Н. // Успехи химии.
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– 2002 – 102, № 6, P. 2357 – 368
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1048 – 1077.
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ОКИСНЕННЯ ВОДНЮ НА ПЛАТИНОВИХ КАТАЛIЗАТОРАХ,
ОДЕРЖАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ
ДИСПЕРГУВАННЯ В РОЗПЛАВI
Кожанов В. О.12 , Задерко О. М.1 , Болдирєва О. Ю.1 , Лiсняк В. В.13
Розробка методiв окиснення водню (H2 ), що утворився внаслiдок
неконтрольованих витокiв, є актуальним завданням, i в цьому аспектi
процеси низькотемпературного каталiтичного окиснення H2 мають ряд переваг,
серед яких мала собiвартiсть каталiзаторiв (1); конструктивна простота
рекомбiнатора (2); i можливiсть широкого повсякденного використання для
запобiгання утворення вибухо- та пожежо-небезпечних водень-повiтряних
газових сумiшей пiд час функцiонування виробництв чи окремих модулiв (3).
Одними з найактивнiших каталiзаторiв окиснення H2 є високо-дисперснi
частинки

платинових

металiв,

тому

одним

з

шляхiв

створення

високоефективних недорогих каталiзаторiв окиснення є нанесення малих
кiлькостей платини на носiї з високою питомою поверхнею, що передбачає
мiнiмальну кiлькiсть технологiчних стадiй i дозволить в подальшому
приготувати простим та дешевим методом необхiднi каталiзатори.
Метою цiєї роботи було створення синтетичного пiдходу для одержання
таких носiїв на прикладi α-NbPO5 та SnO2 , приготування платинових
каталiзаторiв на їх основi та дослiдження їх фiзико-хiмiчних властивостей i
активностi в реакцiї окиснення H2 в газових сумiшах з великим надлишком
кисню, що iмiтують водень-повiтрянi сумiшi збiдненi воднем.
Розробленi

синтетичнi

методи

включають

використання

розчинiв-розплавiв, як середовища для диспергування. Одержанi носiї,
а саме α-NbPO5 та SnO2 , застосовано при приготуваннi низько-вiдсоткових
нанесених платинових каталiзаторiв, властивостi яких дослiджено в реакцiї
каталiтичного окиснення водню в газових сумiшах з надлишком кисню в
проточному режимi.
Для дослiдження носiїв i каталiзаторiв використовували наступнi методи:
• Рентгенiвська фотоелектронна спектроскопiя (РФЕС).
• Рентгенiвський фазовий аналiз (РФА).
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• Просвiчуюча електронна мiкроскопiя (ПЕМ).
• Низькотемпературна адсорбцiя азоту.
• Кiнетичний метод з газ-хроматографiчним контролем складу газової
сумiшi.
Температури (T% ) досягнення певного ступеня перетворення H2 (X), що
визначали хроматографiчно, були обранi мiрою каталiтичної активностi. Для
всiх каталiзаторiв залежнiсть X = f (T) має вигляд кривої iз гiстерезисом
проти годинникової стрiлки, типовий для нанесених платинових каталiзаторiв.
Фiзико-хiмiчнi характеристики (питома поверхня

–

SБЕТ , X, температури

каталiзу i час роботи – T, τ ) одержаних та традицiйних (платина-алюмiнiєвих)
каталiзаторiв представлено в таблицi.
Фiзико-хiмiчнi характеристики каталiзаторiв
Каталiзатор
T, K
X, %
SБЕТ , м2 /г
T100% , К

τ , год

0,5 % Pt/NbPO5 a

273/253

29/10

32

298

42

0,5 % Pt/NbO5 b

273/253

48/20

25

298

36

0,5 % Pt/ам-Al2 O3

273

0

38

318

20

0,5 % Pt/α, δAl2 O3

273

0

10

343

36

0,5 % Pt/α-Al2 O3

273

0

4

383

36

0,5% Pt/н-SnO2

273

0

41

390

20

сульфатно-нiтратного

та

сульфатного

a,b Примiтка:

зразки,

одержанi

з

розплавiв, вiдповiдно.
В результатi проведеної роботi одержано високодисперснi носiї, показано,
що платиновi каталiзатори на їх основi працюють при T ≤ 273К i ефективно
окислюють H2 в газових сумiшах складу: 20% об. O2 -1% об. H2 в Ar.
Активнiсть платина-нiобiй-фосфатних каталiзаторiв переважає активнiсть
iнших каталiзаторiв (з таким же вмiстом платини), носiями для яких
слугують iнертнi оксиди, в тому числi i нанорозмiрнi. Так, розрахованi
розмiри частинок каситериту SnO2 становлять 10 – 15 нм, розмiр частинок
α-NbPO5

–

15-20 нм (данi РФА та ТЕМ). Цi найактивнiшi каталiзатори

стабiльно працюють впродовж 36-42 циклiв нагрiвання-охолодження, що
вiдповiдає поставленiй задачi щодо отримання ефективних каталiзаторiв
низько-температурного окиснення H2 , i, отже, можуть бути компонентами
промислових каталiзаторiв окиснення, а також можуть бути використанi при
безполум’янiй рекомбiнацiйнiй переробцi водень-повiтряних сумiшей рiзного
складу.
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ДОСЛIДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАМIЩЕННЯ ТАЛIЮ НА БIСМУТ
У ВТНП КЕРАМIЦI НА ОСНОВI ТАЛIЮ
Корбут I. О.12 , Недiлько С. А.13
Вступ. Бiсмутова i талiєва керамiка мають досить високi критичнi
температури переходу в надпровiдний стан. Слiд вiдмiтити, що талiйвмiснi
ВТНП

є

недостатньо

вивченими

внаслiдок

труднощiв

приготування

i

дослiдження зразкiв, пов’язаних з токсичнiстю талiю. Опублiкованi результати
дослiджень фiзичних властивостей надпровiдникiв на основi талiю часто
суперечливi, що може бути пов’язано як з багатофазнiстю i неоднорiднiстю
дослiджуваних зразкiв, так i з впливом домiшок. Тому важливими є подальшi
систематичнi дослiдження фiзичних властивостей Tl-систем.
Матерiали i методи. Метою роботи є дослiдження впливу замiщення
Bi3+ /Tl3+ i Ba2+ /Sr2+ на структурнi параметри та електрофiзичнi властивостi
ВТНП матерiалiв складу Tl2212 i Tl2223.
Одержання оксидних керамiчних високотемпературних надпровiдникiв
включає такi основнi стадiї: зважування вихiдних компонентiв шихти,
гомогенiзацiю шихти, прожарювання (при температурах > 800◦ С, що включає
промiжнi помоли шихти, а також формування (пресування) таблеток.
В данiй роботi були синтезованi сполуки, вихiдний склад шихти яких
вiдрiзняється за двома з компонентiв (талiєм i бiсмутом) на 10% вiд
стехiометричного в бiк збiльшення їх вмiсту, оскiльки вони є леткими за
температури спiкання.
Результати.

За

допомогою

рентгенофазового

аналiзу

(РФА)

визначено фазовий склад утворених полiкристалiчних зразкiв в системi
Tl2−x Bix Sr2 CaCu2 Oy (0 ≤ x ≤ 0, 5). Знайдено, що область iзоморфного
замiщення знаходиться в межах 0 ≤ x ≤ 0, 3.
Зразки з x = 0, 4 та 0, 5 мiстять домiшковi фази. Зi збiльшенням x
з’являються додатковi пiки, якi вiдповiдають домiшковiй фазi CaSrCu2 BiOx .
Зразки

з

частковим

замiщенням

талiю

на

бiсмут

за

даними

рентгенографiчного аналiзу мають тетрагональну сингонiю i зi збiльшення x
спостерiгається зменшення параметру a, об’єму елементарної комiрки V та
зростання параметру c.
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В системi Tl2−x Bix Sr2 Ca2 Cu3 Oy (0

≤

≤

x

0, 5) за допомогою

РФА було визначено, що утворення однофазних продуктiв вiдбувається
в концентрацiйному iнтервалi 0

≤

x

≤

0, 3. Встановлена наступна

закономiрнiсть: параметр a i об’єм елементарної комiрки V

в областi

гомогенностi збiльшуються, а параметр c зменшується.
На рентгенограмi для зразка з x = 0, 5 з’являються рефлекси домiшкових
фаз: оксид бiсмуту, що не прореагував i оксид талiю (III). Кiлькiсть Tl2 O3
виявилася недостатньою для утворення талiєвої фази для x

=

0, 4 i

0, 5, оскiльки при переходi вiд першого до останнього зразка його вмiст
зменшувався.
Висновки. Синтезовано i дослiджено високотемпературнi надпровiдники
складу Tl2−x Bix Sr2 CaCu2 Oy i Tl2−x Bix Sr2 Ca2 Cu3 Oy (0 ≤ x ≤ 0, 5). За даними
рентгенографiчного аналiзу визначена область гомогенностi, змiна параметрiв
елементарної комiрки. Показано, що при варiюваннi ступеня замiщення x в
системах спостерiгається змiна параметрiв a, c, об’єму елементарної комiрки
V . Вивчена залежнiсть температури переходу в надпровiдний стан вiд ступеня
замiщення.

УПРАВЛIННЯ НЕГАТИВНИМИ ВПЛИВАМИ ДИНАМIЧНОГО
ОТОЧЕННЯ НА ПРОГРАМИ IНФОРМАТИЗАЦIЇ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ
Кубявка Л. Б.1
Вступ. Останнiм часом значна увага в управлiннi проектами присвячена
створенню специфiчних методiв i моделей управлiння ризиками, змiнами,
конфлiктами
кiлькiстю

i

т.п.

Виникнення

рiзноманiтних

впливiв

цих
на

«хвороб»
проекти

i

пов’язане

iз

програми.

значною

Тому,

для

ефективного управлiння проектами i програмами треба навчитися управляти
рiзноманiтними впливами динамiчного оточення. Особливо це актуально для
сфери iнформатизацiї. Оскiльки тенденцiї розвитку суспiльства свiдчать про
пiдвищення ролi iнформацiї, а вiдповiдно, i до збiльшення частки проектiв
iнформатизацiї у свiтi [1].
Матерiали i методи. Неможливо ефективно управляти програмою
iнформатизацiї без передбачення рiзних ситуацiй, якi можуть виникнути в ходi
її реалiзацiї. У свою чергу рiзнi ситуацiї в програмi є наслiдком багатьох i
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багатьох впливiв на проект. Структура, перелiк, пiдпорядкованiсть та розподiл
зобов’язань в процесi реалiзацiї програм iнформатизацiї ВНЗ залежать вiд
характерних для динамiчного оточення джерел впливiв, що призводять до
вiдхилень, i визначають можливiсть реалiзацiї проектiв цих програм. Крiм
того джерело може знаходиться всерединi програми iнформатизацiї. Тодi
воно називається внутрiшнiм. Або поза програмою iнформатизацiї, поза
його командою, учасниками. У цьому випадку воно називається зовнiшнiм.
I вiдповiдно впливи будуть внутрiшнiми або зовнiшнiми. Враховуючи
динамiчну складову впливiв, то можна видiлити впливи: постiйнi (викликанi
соцiально-економiчною ситуацiєю в країнi та умовами функцiонування проекту
або програми); випадковi (викликанi непередбачуваними ситуацiями в процесi
реалiзацiї проектiв або програм); впливи, викликанi особливостями проектiв i
програм, якi вiдображають специфiку самої предметної областi, технологiчних
процесiв формування i функцiонування продуктiв проектiв. Тому метою
даної роботи є дослiдження впливiв динамiчного на програми iнформатизацiї
оточення та побудова математичної моделi таких впливiв.
Результати. Розглянуто впливи динамiчного оточення на характеристики
програм iнформатизацiї. Видiленi результати таких впливiв. Запропоновано
використати математичний апарат теорiї несилової взаємодiї в якостi
науково-методичного базису для знаходження оптимального рiшення по
мiнiмiзацiї витрат на лiквiдацiю наслiдкiв негативних впливiв.
Висновки. Успiшне застосування запропонованої математичної моделi
впливiв на програми iнформатизацiї, може бути досягнуто тодi, коли за
аналогiчними принципами буде розроблено спецiальнi методи управлiння з
врахуванням динамiчної структури i динамiчних характеристик проектiв, що
формуються впливами особливостей програм iнформатизацiї ВНЗ. Розробка
такого методу потребує проведення додаткових дослiджень.
Лiтература.
[1] Закон України «Про основнi засади розвитку iнформацiйного
суспiльства в Українi на 2007 – 2015 роки» вiд 9 сiчня 2007 року №
537-V. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
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ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСIВ: АНАЛIЗ ПРОБЛЕМ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Кулiнiч М. Т.1 Ульянова Д. К.2
Вступ. Забруднення природного середовища в цiлому та водних ресурсiв
зокрема пов’язано з виробничою дiяльнiстю людини, адже токсичнi елементи i
значна кiлькiсть твердих речовин, якi потрапляють до акваторiй, є побiчними
продуктами виробничих i технологiчних процесiв. Проблема позбавлення
вiд вiдходiв найпростiше вирiшується «скидами» у навколишнє середовище.
Внаслiдок чого, державi в цiлому та пiдприємству зокрема, необхiдно
направляти значнi грошовi потоки на лiквiдацiю та мiнiмiзацiю негативних
наслiдкiв, якi потребують оперативного облiку та ґрунтовного аналiзу. Це
можливо зробити лише при тiснiй i успiшнiй взаємодiї рiзних галузей науки
i господарства.
Матерiали, методи i результати. Одним з ключових напрямкiв
еколого-економiчних

мiждисциплiнарних

вiдносин

в

свiтлi

концепцiї

сталого розвитку має бути розробка нових i вдосконалення вже iснуючих
природоохоронних заходiв, а також здiйснення облiку отриманих результатiв
та аналiзу ефективностi їх впровадження, з метою мiнiмiзацiї шкiдливого
впливу людини на природу. Вибiр для дослiдження саме водних ресурсiв серед
усiх компонентiв природного середовища є не випадковим. Вода

–

основа

всього живого. Дефiцит чистої прiсної води дуже швидко i дуже негативно
може вiдобразитись на благополуччi всiєї держави, як приклад можна навести
країни Близького Сходу, Африки тощо.
Вагомою проблемою є те, що вся офiцiйна природоохоронна звiтнiсть, яку
подають пiдприємства, недостатня або недостовiрна. У бiльшостi розроблених
пiдприємствами вiдомостях спостерiгається заниження величин фактичних
скидiв. На нашу думку необхiдно сформувати незалежнi установи, якi
б займалися проведенням експертиз, оцiнкою, переоцiнкою та перевiркою
наданих пiдприємствами звiтних документiв.
Окрiм того до облiку природоохоронної дiяльностi необхiдно застосувати
системний пiдхiд, що включатиме оперативний та якiсний збiр первинної
iнформацiї, облiк природоохоронних витрат по визначеним заходам та
облiк екологiчних зобов’язань. На основi отриманих даних доцiльно буде
1 Географiчний
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провести

якiсний

аналiз

фактичного

стану

водних

об’єктiв,

розробку

перелiку теоретично рекомендованих природоохоронних заходiв, якiсний
аналiз пропонованих заходiв, контроль екологiчних обов’язкiв пiдприємств,
формування даних екологiчної звiтностi, i як результат, затвердження
алгоритму природоохоронної дiяльностi.
Висновки. Представленi вище матерiали

–

це лише теоретичнi

розробки i припущення. Задля перевiрки реальної дiєздатностi запропонованих
крокiв необхiдне проведення експертного дослiдження на прикладi хоча
б одного екологiчно-неблагополучного адмiнiстративного району. В ходi
такого

дослiдження

в

тiснiй

взаємодiї

мають

працювати

економiсти,

географи та юристи з метою унеможливлення негативної «спiвпрацi»
пiдприємства-шкiдника i контролюючих органiв i за для розробки дiєвих
методiв покарання за недотримання вимог щодо позитивної екологiчної
дiяльностi пiдприємства.

ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ПОЛIМЕРНИХ КОМПОЗИЦIЙНИХ
МАТЕРIАЛIВ ДЛЯ СТОМАТОЛОГIЇ НА ОСНОВI
ЕПОКСИПОЛIУРЕТАНУ ТА ПОЛI-3-ГIДРОКСИБУТИРАТУ
Лукашевич С. А.1 , Рожнова Р. А.1 , Козлова Г. А.1 , Галатенко Н. А.1
Основна сучасна тенденцiя розробки нових композицiйних матерiалiв
–

модифiкацiя вiдомих полiмерних носiїв наповнювачами рiзної природи

i як результат отримання нових матерiалiв з комплексом необхiдних
властивостей. Накiснi пластини для остеосинтезу, якi використовують в
хiрургiчнiй стоматологiї та щелепо-лицевiй хiрургiї здебiльше представляють
собою конструкцiї, виготовленi з небiодеградабельних високомiцних матерiалiв
(титан,
з

сталь).

бiосумiсних

Новим
i

напрямком

бiодеградабельних

є

використання

полiмерних

накiсних

матерiалiв

з

пластин
високими

фiзико-механiчними показниками. Такi фiксуючi конструкцiї пiсля консолiдацiї
i мiнералiзацiї кiсткових фрагментiв бiодеградють, не чинячи негативного
впливу

на

органiзм

людини.

Вiдомо

використання

епоксиполiуретанiв

(ЕПУ) для виготовлення кiсткових iмплантатiв тривалого термiну дiї.
Введення до складу ЕПУ полi-3-гiдроксибутирата (ПГБ), який є бiосумiсним
i бiодеградабельним полiмером мiкробiологiчного походження, дозволить
одержати новий матерiал, який об’єднує у собi кориснi властивостi вихiдних
1 Iнститут
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полiмерiв i може бути запропонований для виготовлення бiодеградабельних
конструкцiй для остеосинтезу.
Метою роботи є розробка нового бiосумiсного композицiйного матерiалу
на основi ЕПУ та ПГБ для цiлей стоматологiї. Дослiдження впливу ПГБ на
фiзико-механiчнi властивостi i структуру композицiй. Об’єкти дослiдження
–

ЕПУ композицiї наповненi ПГБ вiд 0,1 до 3,0 мас. %. Фiзико-механiчнi

дослiдження проводили згiдно з ГОСТ 14236. IЧ-спектри знiмали на
IЧ-спектрометрi «Tensor-37» фiрми «Bruker». Гiстологiчнi випробування
проводили на 36 бiлих лабораторних щурах при субкутальнiй iмплантацiї
зразкiв на термiн 7, 14 i 30 дiб.
Мiцнiсть при розривi композицiй залежить вiд концентрацiї ПГБ та
змiнюється нелiнiйно. ЕПУ композицiя з вмiстом 0,1 мас. % ПГБ має
максимальне значення мiцностi 23,0 МПа. Введення ПГБ в композицiю
приводить до збiльшення вiдносного подовження на 10

–

30 %.

Згiдно гiстологiчних дослiджень всi дослiджуванi композицiї не викликають
запальної реакцiї з боку оточуючих тканин, зберiгають свою структуру та є
бiосумiсними. Таким чином введення ПГБ до ЕПУ приводить до зростання
мiцностi при розривi та вiдносного подовження композицiй, що покращує
їх експлуатацiйнi властивостi як iмплантацiйного матерiалу. Дослiджуванi
композицiї є бiосумiсними i за своїми характеристиками можуть бути
рекомендованi для створення нових iмплантацiйних матерiалiв для хiрургiчної
стоматологiї та щелепно-лицевої хiрургiї.

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРIАНТУ ПОБУДОВИ
КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ
Лукова-Чуйко Н. В.1 Складанний П. М.2
Свiтова економiчна криза призвела до загострення конкурентної боротьби
на свiтових ринках. В умовах глобалiзацiї та наростаючої конкурентної
боротьби захист iнформацiї (ЗI) як в комерцiйних органiзацiях так i в
державних пiдприємствах та корпорацiях України є досить прiоритетним
питанням iнформацiйної безпеки держави. Все частiше виникає потреба
створення надiйного захисту та збереження iнформацiйних ресурсiв, як на
рiвнi всiєї органiзацiї так i на рiвнi окремих її пiдроздiлiв. I часто тому в
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наскiльки ефективним є ЗI залежить конкурентноздатнiсть всiєї органiзацiї.
Пiдвищення вимог до ефективностi комплексних захисту iнформацiї (КСЗI)
супроводжується

пiдвищенням

вимог

щодо

ефективностi

використання

фiнансових ресурсiв, що видiляються на ЗI.
На теперiшнiй час, найбiльше розповсюдження отримали два пiдходи до
визначення оптимального варiанту побудовi КСЗI органiзацiй [1]. Перший
з них ґрунтується на перевiрцi вiдповiдностi рiвня захищеностi iнформацiї
в органiзацiї вимогам одного iз стандартiв (законодавчих актiв) у галузi
iнформацiйної безпеки. Основний недолiк першого пiдходу полягає в тому,
що коли рiвень захищеностi iнформацiї чiтко не визначений (наприклад через
законодавчi акти) визначити найбiльш ефективний варiант побудови СЗI
органiзацiї достатньо складно. Другий пiдхiд пов’язаний з використанням
методiв та моделей оптимiзацiї складних систем для визначення оптимального
варiанту побудови СЗI. У зв’язку з цим розробка вiдповiдних методiв та
моделей оптимiзацiї показникiв СЗI отримує особливу актуальнiсть. Ця
проблема має два аспекти. По-перше, необхiдно визначити оптимальну
кiлькiсть

витрат

на

ЗI,

яка

мiнiмiзує

потенцiйнi

збитки

вiд

втрати

iнформацiї. По-друге, необхiдно оптимальним чином розподiлити ресурси
захисту мiж об’єктами, котрi мiстять рiзну кiлькiсть конфiденцiйної iнформацiї
i вiдрiзняються рiзними ступенями вразливостi. Показником оптимiзацiї може
бути не тiльки розмiр загальних втрат чи витрат, а й iншi економiчнi показники
– прибуток вiд iнвестицiй в iнформацiйну безпеку, її рентабельнiсть, тощо.
Кiнцевою метою при оптимiзацiї показникiв КСЗI є забезпечення необхiдного
рiвня iнформацiйної безпеки органiзацiї за рiзних умов конкурентної боротьби.
Завдання ускладнюється тим, що пошук доводиться вести в умовах
невизначеностi, коли дiї суперника нам не вiдомi i, в кращому разi, можуть
бути оцiненi з певною долею ймовiрностi. При вiдсутностi статистичних даних,
що характерно для комерцiйних структур, вибiр параметрiв розрахунку i
функцiональних залежностей, якi входять в математичну модель, ведеться на
основi експертних оцiнок i вимагає розробки вiдповiдних методiв та методик.
Рiшення зазначених задач потребує включення до складу процедур
спецiальних оптимiзацiйних моделей котрi встановлюють залежнiсть мiж
показниками кiнцевого ефекту функцiонування системи i сукупнiстю їх
параметрiв [1, 2]. Саме такий пiдхiд можу бути покладено в основу
оптимiзацiї систем захисту iнформацiї в умовах теоретичного (системного)
пiдходу котрий використовує усестороннiй розгляд та врахування основних
факторiв якi впливають на ефективнiсть системи. При системному пiдходi
рiшення задач подiбного роду в найбiльшiй мiрi вiдповiдають сучаснi
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методи багатокритерiальної оптимiзацiї. Цi методи передбачають використання
векторного показника ефективностi, тобто деякої сукупностi показникiв кожен
з яких представляє собою функцiонал. В зазначених методах оптимiзацiї
систем захисту iнформацiї повиннi також враховуватись умови iнформацiйного
протиборства.
Пiд

дослiдження

операцiй

розумiють

застосування

математичних

кiлькiсних методiв для обґрунтування рiшень у всiх областях цiлеспрямованої
людської дiяльностi.
При дослiдженнi операцiй ключову роль вiдiграє математична модель
–

умовний образ деякої системи, який з допомогою математичних методiв

вiдображає властивостi об’єктiв, iх взаємозв’язкiв i процесiв котрi виникають
при їх взаємодiї [3]. При цьому важливо дотримуватись також системного
пiдходу, який в задачах оптимiзацiї показникiв систем iнформацiйної безпеки
проявляється в тому, що система «напад-захист» розглядається у взаємодiї
(протидiї) її складових з врахуванням їх параметрiв i характеристик.
Оптимiзацiя показникiв ведеться в двох напрямках

–

вiдносно загальної

вартостi ресурсiв захисту мiж об’єктами, котрi вiдрiзняються вразливiстю,
кiлькiстю iнформацiї, iмовiрностi нападу.
Вирiшення цих питань, зо досягається на основi математичної моделi,
являє собою доволi складну задачу, обумовлену складнiстю встановлення
функцiональної залежностi мiж показниками системи та її параметрами i
характеристиками, а також вiдсутнiсть усталеної методики розрахунку цих
величин. Цiльова функцiя може включати декiлька показникiв

–

таких,

як частка втраченої iнформацiї, прибуток вiд iнвестицiї в захист iнформацiї,
їх рентабельнiсть. Пошук вирiшення ускладнюється тим, що протистояння
в iнформацiйнiй сферi ведеться в умовах невизначеностi, колi дiї суперника
невiдомi i можуть бути передбаченi лише з певною iмовiрнiстю на основi
статистичних даних або з допомогою експертної оцiнки. Таким чином,
оптимiзацiя показникiв складних багато рубiжних систем, якими є сучаснi
системи захисту iнформацiї, є водночас важливою i складною задачею
вирiшення якої можливе лише шляхом розробки математичних моделей на
основi системного пiдходу та методiв дослiдження операцiй.
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ОРГАНIЧНА ХIМIЯ НА ПЕРЕХРЕСТI СУЧАСНИХ
ПРИРОДНЧИХ НАУК
Матвiюк Т. В.12 , Кисiль А. I.13 , Левков I. В.14 , Левков I. В.15 ,
Єгорова Т. В.16 , Малицький В. Ю.17 , Войтенко З. В.18
Iнтенсивно розвиваючись останнi кiлька десятилiть, органiчна хiмiя є
джерелом не тiльки нових ефективних лiкарських препаратiв. Вона, також,
рятує людство вiд голоду, несприятливих клiматичних умов та намагається
забезпечити новими альтернативними джерелами енергiї. Практично кожна
сфера дiяльностi людини, тим чи iншими чином, пов’язана з хiмiєю та
залежить вiд її подальшого розвитку. Випадкове вiдкриття пенiцилiну
та розшифрування його хiмiчної структури врятувало мiльярди життiв
i дало початок розвитку найбiльш вживаному нинi класу лiкарських
препаратiв – антибiотикам. Розробка нових синтетичних лiкiв значно знизила
поширення епiдемiї ВIЛ-СНIДу та дала можливiсть уже iнфiкованим на
повноцiнне життя. Розвиток нових хiмiчних сполук, що використовуються у
сiльськогосподарському секторi у якостi гербiцидiв, пестицидiв, фунгiцидiв,
iнсектицидiв та iн., врятував населення пiвденно-схiдної Азiї вiд голоду,
нашестя шкiдникiв та численних смертей. Синтетичнi органiчнi речовини,
що володiють флуоресцентними властивостями дають можливiсть вивчати
взаємодiю окремих бiологiчних об’єктiв мiж собою, що у свою чергу є вагомим
внеском у вивчення механiзмiв функцiонування окремих бiологiчних систем.
Саме цього року нобелiвська премiя з хiмiї присуджена за дослiдження
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флуоресцентних органiчних сполук, що дали можливiсть перевести свiтлову
мiкроскопiю на рiвень нанорозмiрiв.
З iншого боку органiчна хiмiя тiсно пов’язана з такими науками
як фiзика, математика, бiологiя та починаючи з 90-х рокiв ХХ ст. з
iнформатикою. Саме сукупнiсть цих наук дає можливiсть ефективного
розвитку органiчної хiмiї. Для iдентифiкацiї структури органiчних молекул,
а також вивчення їх перетворень необхiднi фiзичнi методи дослiджень та
математичнi розрахунки. Доказом тiсної взаємодiї хiмiї та iнформатики є
присудження у 2013 роцi нобелiвської премiї комп’ютерним хiмiкам. Ученi
розробили численнi алгоритми, що дають можливiсть зрозумiти та передбачити
дiю органiчних речовин за допомогою комп’ютерних розрахункiв. Детальне
вивчення механiзмiв взаємодiї цих сполук дозволяє оптимiзувати дiю лiкiв,
каталiзаторiв та сонячних батарей.
На прикладi дослiджень, проведених нашою науковою групою, ми бачимо
наскiльки тiсно пов’язана органiчна хiмiя з окремими роздiлами бiологiї,
фiзики, математики, iнформатики. Зокрема, нами змодельовано структури
та синтезованi вiдповiднi речовини зi спрямованою протитуберкульозною
активнiстю. В результатi бiологiчних дослiджень виявлено ряд сполук iз
високою активнiстю та низькою токсичнiстю, що можуть бути переведенi на
новий етап доклiнiчних дослiджень. Також, у спiвпрацi з бiологiчною науковою
групою знайдено бiлкову мiшень (MmpL3) для окремого класу сполук,
що виявили високi показники iнгiбування росту бактерiї M.tuberculosis. Це
вiдкриття є особливо актуальним, оскiльки сам бiлок є новою та перспективною
мiшенню у розробцi протитуберкульозних лiкiв. Першi вiдомостi щодо
iнгiбiторiв даного бiлку почали з’являтись тiльки у 2012 роцi.
Iншим напрямком наших дослiджень є розробка та синтез флуоресцентних
сполук, що можуть мати широкий спектр практичного застосування. У
цьому напрямку синтезовано кiлька класiв сполук з високими показниками
екстинкцiї.
Також, нами проведена робота у напрямку пошуку альтернативних джерел
енергiї. Оптимiзовано методи модифiкацiї поверхнi IТО (оксид iндiю-стануму,
класичний субстрат для створення фотовольтаїчних елементiв, прозорий та
електропровiдний), розроблено пiдхiд з використанням наночастинок золота
для створення багатошарових структур та пiдвищення абсорбцiї свiтла.
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АДСОРБЦIЙНО-НАПIВПРОВIДНИКОВI СЕНСОРИ ДЛЯ
АНАЛIЗУ ГОРЮЧИХ ТА ТОКСИЧНИХ ГАЗIВ
Матушко I. П.1 2 , Олексенко Л. П.1 , Максимович Н. П.1 , Сокових Є. В.1 ,
Чубаєвська Н. В.1 , Федоренко Г. В.1
Вiдомо, що для визначення токсичних та вибухонебезпечних газiв у
повiтрi широкого використання набули напiвпровiдниковi сенсори на основi
оксидiв металiв. Цi сенсори, мають мале енергоспоживання, високi чутливiсть
i швидкодiю, малi масу та габарити, можливiсть роботи у широкому дiапазонi
температур оточуючого середовища.
На Рис. 1 наведена конструкцiя сенсора, що розроблена на кафедрi
фiзичної хiмiї Унiверситету. Сенсор має вiдокремлений нагрiвач iз платини з
однiєї сторони керамiчної плати та вимiрювальнi електроди – з протилежної
сторони. Мiж електродами при високiй температурi в атмосферi повiтря
впiкається газочутливий шар. Для збiльшення чутливостi до чутливого шару
додаються рiзноманiтнi каталiзатори. Принцип дiї сенсора пов’язаний iз змiною
його електричного опору у присутностi аналiзованого газу.
Основою газочутливого шару сенсора є диоксид олова. Його отримують
або методом спiвосадження для отримання мiкрокристалiчного матерiалу, або
золь-гель методом для отримання нанорозмiрного газочутливого матерiалу.
Суттєве

значення

для

забезпечення

необхiдних

властивостей

сенсорiв

(чутливостi, стабiльностi, швидкодiї, селективностi) має склад i структура
синтезованого матерiалу газочутливого шару, якi дослiджують рiзними
фiзико-хiмiчними методами (ТЕМ, СЕМ, РФА, РФЕС, IЧ-спектроскопiя та
iншi).
Сенсори, отриманi за золь-гель технологiєю, в порiвняннi з методом
спiвосадження, мають покращенi характеристики: вищу чутливiсть, кращу
швидкодiю i добру стабiльнiсть.
Метод одержання матерiалу

Чутливiсть

газочутливого шару сенсора

до 40 ppm H2 /при потужностi N (Вт)

Спiвосадження

7,1 / 0,4

0.11%Co/SnO2 /Sb2 O5

6,2 / 0.35

Золь-гель, 0.2%Co/SnO2

16 / 0,35
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Рис. 1: Структура сенсора

Рис. 2: Механiзм дiї сенсора

З метою покращення основних характеристик сенсорiв необхiдне застосування
методiв, що дозволяють дослiджувати струтуру синтезованих наноматерiалiв
на основi диоксиду олова, зокрема: РФА, скануюча атомно-силова мiкроскопiя,
ТЕМ, СЕМ. При цьому для глибокого вивчення мезанiзму дiї сенсорiв,
сприяючому

для

направленого

синтезу

сенсорiв

з

наперед

заданими

властивостями, слiд вважати перспективним проведення мiждисциплiнарних
дослiджень зi спецiалiстами в областi фiзики напiвпровiдникiв. Важливим є
застосування сенсорiв при аналiзi повiтря на бiологiчних станцiях очистки води.
Сенсори також можуть бути корисними для дiагностики ряду захворювань
(хвороба Крона, виразка шлунка i т.д.), що може знайти своє вiдтворення при
спiльнiй роботi з бiохiмiками.

ЧУТЛИВI ЕЛЕМЕНТИ ОПТИЧНИХ СЕНСОРIВ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМАЛЬДЕГIДУ ТА ТЕТРАЦИКЛIНОВИХ
АНТИБIОТИКIВ
Моторiна А. С.1 , Тананайко О. Ю.12
Вступ. Розробка матерiалiв чутливих елементiв оптичних сенсорiв для
визначення антибактерiальних препаратiв є важливим завданням аналiтичної
хiмiї. Перспективними матерiалами таких сенсорiв є гiбриднi плiвки на
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основi дiоксиду силiцiю та полiелектролiтiв (ПЕ), одержанi за методом
золь-гель синтезу. Для надання плiвкам катiонообмiнних характеристик
доцiльно застосовувати ПЕ, що мiстять у своєму складi сульфонатнi
групи. Використання неiонних поверхнево-активних речовин (НПАР) як
структуруючих темплатiв пiд час синтезу плiвок дозволяє одержувати
бiльш впорядкованi матерiали, що характеризуються рiвномiрною будовою,
механiчною стiйкiстю i швидким масообмiном. Як антибактерiальнi препарати
тетрациклiн (Тц) та формальдегiд використовуються у багатьох галузях
промисловостi. Пiдвищений вмiст цих сполук при порушеннi норм виробництва
зумовлює їх алергiчну, токсичну i мутагенну дiю на органiзм людини i
вимагає розробки ефективних методик аналiзу. Метою роботи була розробка
чутливих елементiв оптичних сенсорiв на основнi гiбридних плiвок дiоксиду
силiцiю та катiонообмiнних ПЕ для визначення тетрациклiнових антибiотикiв
i формальдегiду у фармацевтичних препаратах, харчових продуктах та
парфумерно-косметичних виробах.
Матерiали i методи. Синтез плiвкових покриттiв проводили за методом
золь- гель синтезу шляхом кислотного гiдролiзу тетраетилортосилiкату у
присутностi молекул-темплатiв (неiоногенних поверхневоактивних речовин
Tween 20 i триблоксополiмерiв Pluronic F127), а також катiонообмiнних
полiелектролiтiв (полiвiнiлсульфокислоти та полiстирол сульфокислоти).
Плiвки одержували на поверхнi скляних пластин, сушили, видаляли темплат.
Сорбцiйнi характеристики плiвок дослiджували методами спектрофотометрi та
люмiнесценцiї. Структурнi характеристики дослiджували методами скануючої
електронної, просвiчуючої електронної та атомно-силової мiкроскопiї.
Результати. Дослiджували вплив компонентiв золя на структурнi
характеристики i сорбцiйнi властивостi гiбридних плiвок. Плiвки, отриманi
присутностi сумiшi НПАР-триблоксополiмеру Pluronic F127 (F127) i НПАР
Tween 20, як структуруючих агентiв, проявляють бiльшу сорбцiйну ємнiсть
до катiонного барвника i антибiотику тетрациклiну, нiж плiвки, синтезованi у
присутностi НПАР одного типу або за їх вiдсутностi.
Введення

у

полiелектролiтiв,
суттєво

покращує

золь

SiO2

в

процесi

полiвiнiлсульфокислоти
сорбцiйну

ємнiсть

синтезу
та

сумiшi

сульфонатних

полiстиролсульфо-кислоти,

одержаних

гiбридних

плiвкових

покриттiв по вiдношенню до катiонних барвникiв i тетрациклiну. Такi плiвки
характеризуються рiвномiрною структурою, високою адгезiєю i високою
сорбцiйною ємнiстю по вiдношенню до дослiджених сполук.
Виявлено, що формальдегiд прискорює окиснення катiонного барвника
малахiтового зеленого, iммобiлiзованого на поверхнi гiбридних плiвок, що
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було використано для розробки простої, експресної у виконаннi методики
спектрофотометричного визначення формальдегiду у косметичних миючих
засобах на рiвнi i нижче ГДК.
Розроблено

методику

сорбцiйно-люмiнесцентного

визначення

тетрациклiну у молоцi з межею виявлення 0,2 мг/л за допомогою гiбридної
плiвки, модифiкованої Eu(III). Використання цитрат-iону як другого лiганду
значно пiдвищує iнтенсивнiсть люмiнесценцiї комплексу на поверхнi, що
дозволяє вдвiчi пiдвищити чутливiсть сорбцiйно-люмiнесцентного визначення
тетрациклiну.

Правильнiсть

та

вiдтворюванiсть

розроблених

методик

перевiрено при аналiзi модельних розчинiв, фармацевтичних препаратiв,
косметичних миючих засобiв i молока.
Висновки. Розробленi гiбриднi плiвки на основi дiоксиду силiцiю i
катiонообмiнних полiелектролiтiв- є перспективними для одержання матерiалiв
чутливих елементiв та для подальшої розробки оптичних сенсорiв для
визначення формальдегiду i тетрациклiну.
Робота була виконана в рамках Мiжнародного гранту за проектом
Марiї Кюрi FP7-PEOPLE-2009-IRSES 247603. Назва проекту : SOL-GEL
MATERIALS SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION FOR OPTICAL
SENSING (2010 – 2013 рр.)

ПОШУК МАКСИМАЛЬНОГО ПОВНОГО ПIДГРАФА ДЛЯ
ЗАДАЧ З ТЕОРIЇ КООПЕРАТИВНИХ IГОР
Негадайлов П. А.12 , Єщенко А. Ю.13
Традицiйним для теорiї кооперативних iгор є припущення, що будь-яку
коалiцiю можна сформувати з отриманням прибутку. Не дивлячись на це, у
реальностi не всi гравцi можуть бути у кооперацiї зi всiма. У своїй роботi
ми розглядаємо обмежену кооперативну гру, головна задача якої – знайти
коалiцiю з максимальним прибутком. Ця задача є подiбною до задачi пошуку
максимальної клiки у теорiї графiв. Вона є нерозв’язною за полiномiальний
час, тобто N P -повною. Подiбнi задачi розглядалися, наприклад, в роботi [1].
Розглянемо граф G = (V, E), де V – множина вершин, E ⊂ V ×V множина
ребер. Два гравцi vi та vj в однiй коалiцiї, якщо ребро (vi , vj ) ∈ E. Функцiя f :
1 Факультет
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V → R+ xарактеризує вклад кожного окремого гравця в ту чи iншу коалiцiю.
Задача про максимальну коалiцiю полягає у максимiзацiї загальної ваги вершин
пiдграфу:
X

f (vi ) → max

vi ∈V ∗

по всiм пiдмножинам вершин V ∗ ⊂ V таким, що з vi , vj ∈ V ∗ випливає, що
(vi , vj ) ∈ E.
Ця задача належить до класу N P -повних, тому було розроблено
наближений розв’язок.
Ми використали стандартний генетичний алгоритм. При його застосуваннi
для цiєї задачi виявляється, що граф не є повним на промiжних кроках
алгоритму. Для вирiшення цiєї проблеми застосована евристична процедура,
яка використана з стандартними генетичними операторами i гарантує повний
граф на кожному кроцi.
Тести показали такi результати:
t

Wmax

Vopt

V

виконано

Перебiр

12373 мс

539

7

20

15

Генетичний

23 мс

539

7

20

15

Маючи N P -повну задачу, точний алгоритм для якої є надзвичайно
повiльним,
ефиктивний

незважаючи
евристичний

на

особливостi

рандомiзований

задачi,

вдалося

алгоритм.

побудувати

Експериментальнi

результати показали, що швидкiсть роботи алгоритму дозволяє застосовувати
його для графiв великих розмiрiв, отримуючи при цьому розв’язки дуже
близькi до точних.
Цей пiдхiд є дуже поширеним у багатьох галузях. У бiологiчних
дослiдженнях – для знаходження сильних зв’язкiв мiж структурами молекул.
Зокрема для розробки нових лiкiв, адже часто виявляється що кiлька молекул
несхожої структури реагують однаково на одну структуру.
Шляхами до розвитку алгоритму можуть бути зважена випадковiсть
при видаленнi вершин в другому кроцi (ремонтi). Також, можна очiкувати,
що змiна стандартних операцiй мутацiї пришвидшить збiжнiсть до точного
розв’язку.
Лiтература.
[1] Myerson R. B. Graphs and cooperation in games // Math Oper. Res.
– 1977. – № 2. – P. 225 – 229.
[2] Негадайлов П. А., Єщенко А. Ю. Пошук максимальної коалiцiї в
обмеженiй кооперативнiй грi з багатьма гравцями // Вiсник КНУ iменi Тараса
Шевченка. Серiя: Фiзико-математичнi науки. – 2014. – № 4.
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МЕТОДИ ПРИКЛАДНОЇ КВАНТОВОЇ МЕХАНIКИ У
ВИРIШЕННI ЗАДАЧ ФIЗИКИ ДНК
Нiколаєнко Т. Ю.12 , Булавiн Л. А.1 Говорун Д. М.1
Вступ. На сучасному етапi розвитку медичної фiзики та бiотехнологiї усе
бiльшого значення набуває комп’ютерний експеримент. Обмеження реального
експерименту пов’язанi з тим, що такi експериментальнi методи дослiдження
бiомолекул як рентгеноструктурний аналiз, ЯМР i, як правило, IЧ- та
КР-спектроскопiя потребують використання зразкiв у конденсованiй фазi, що
зумовлює невiдворотний сплив на властивостi молекули, що дослiджується, її
оточення. У випадку структурно нежорстких бiологiчних молекул такий вплив
iстотно змiнює властивостi дослiджуваного об’єкта.
Тому щодалi важливiшi проблеми медичної фiзики сьогоднi вирiшуються
методами комп’ютерного моделювання

–

зокрема, молекулярної динамiки

та прикладної квантової механiки («квантової хiмiї»). Неоцiненною перевагою
останнiх є те, що вони не потребують залучення жодних емпiричних
потенцiалiв, а тому хоча i вимагають бiльших затрат машинного часу, проте в
змозi гарантувати вищу надiйнiсть отримуваних результатiв.
Матерiали i методи. Протягом останнiх рокiв на кафедрi молекулярної
фiзики фiзичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi
Тараса Шевченка спiльно з Iнститутом молекулярної бiологiї i генетики НАН
України було виконано ряд робiт (див. [1 – 3] та посилання у них), у
яких за допомогою квантово-механiчного методу функцiоналу густини було
виконано повний конформацiйний аналiз структурних ланок макромолекули
ДНК, вiдповiдальної за збереження та вiдтворення генетичної iнформацiї в
усiх вiдомих живих органiзмах.
Результати.

У

дезоксирибонуклеотидiв

результатi
було

дослiдження

встановлено,

що

iзольованих
серед

усiх

молекул
можливих

їхнiх конформерiв наявнi такi, структура яких збiгається зi структурою
дезоксирибонуклеотидiв у складi ДНК. Таку ж властивiсть було зафiксовано
i для їхнiх структурних складових

–

молекули метилдигiдрофосфату

та 1,2-дидезоксирибофуранози-5-фосфату. Це означає, що в складi ДНК
її структурнi ланки хоча i не перебувають у енергетично найвигiднiшiй
конфонформацiї,

але

набувають

тiєї

конфонформацiї,

яка

вiдповiдає

локальному мiнiмуму на їхнiй гiперповерхнi потенцiальної енергiї. Цього
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висновку неможливо було би досягти без застосування квантово-механiчного
моделювання iзольованих бiомолекул.
Квантово-механiчний конформацiйний аналiз у поєднаннi iз методологiєю
QTAIM аналiзу просторового розподiлу густини електронного заряду дає
унiкальну можливiсть для дослiдження нековалентних взаємодiй у бiологiчно
важливих молекулах. Дослiдженню цього виду взаємодiй у свiтi придiляється
останнiм часом значна увага через їх вирiшальну роль у розумiннi механiзмiв
функцiонування бiологiчних молекул.
Висновки. Таким чином, прогрес у галузi медичної фiзики неможливий
без належної уваги до фундаментальних дослiджень живих систем, необхiдним
компонентом яких сьогоднi стає квантово-механiчне моделювання. Методи
прикладної (обчислювальної) квантової механiки надають дослiдникам ряд
унiкальних можливостей, даючи змогу при вирiшеннi вдало поставленої
задачi комп’ютерного експерименту одержати результат, конкурентноздатний
на свiтовiй науковiй аренi.
Лiтература.
[1]

Nikolaienko

T.

Yu.

How

Flexible

are

DNA

Constituents?

The

Quantum–Mechanical Study / T. Yu. Nikolaienko, L. A. Bulavin, D. M. Hovorun
// Journal of Biomolecular Structure & Dynamics. – 2011. – Vol. 29, Iss. 3. – P.
563 – 575.
[2] Nikolaienko T. Yu Structural flexibility of DNA-like conformers of canonical
2’ – deoxyribonucleosides / T. Yu Nikolaienko, L. A. Bulavin, D. M. Hovorun //
Phys. Chem. Chem. Phys. – 2012. – Vol. 14. – P. 15554–15561.
[3] Nikolaenko T. Yu. Quantum mechanical interpretation of the IR Spectrum of
2-deoxy-D-ribose in the oh group stretching vibration region / T. Yu. Nikolaenko, L.
A. Bulavin, D. N. Govorun // Journal of Applied Spectroscopy. – 2011. – Volume
78, Number 5. – 751–754.

ПСИХОЛОГIЧНI ПIДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНIЗМIВ
ВЗАЄМОДIЇ В ПРОЕКТНIЙ КОМАНДI
Оберемок Н. В.1
Вступ. При реалiзацiї проекту слiд дотримуватись методологiї управлiння
проектами. Методологiя управлiння проектами декларує як слiд здiйснювати
управлiння проектом, якi методи та засоби слiд застосовувати. Управлiння
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проектом це не лише набiр правил, дотримання яких

–

запорука успiху

проекту. Передусiм це управлiння учасниками та взаємодiями в проектнiй
командi.
Матерiали i методи. Проектна команда складається iз рiзних груп
учасникiв: групи професiоналiв, що виконуватимуть роботу з конкретного
сегмента проекту в якийсь певний час; групи функцiональних менеджерiв,
що забезпечують ресурсами, якi вiдповiдатимуть за конкретнi сегменти
проекту, адмiнiстративнi служби; вище керiвництво та клiєнт, для якого
розроблятиметься проект [1].
Зазвичай проектна команда формується за вказiвкою керiвництва чи
залученням наявного вiльного фахiвця. Визначення мiсця i ролi фахiвця в
командi вiдбувається шляхом аналiзу його професiйних навичок, знань та
вмiнь. При цьому аналiз його психологiчних особливостей цiкавить в значно
меншiй мiрi.
В органiзацiї роботи проектної команди слiд придiляти значну увагу
механiзмам взаємодiї. Зазвичай механiзми взаємодiї, якi застосовуються при
реалiзацiї проекту, нав’язуються командi ззовнi, виходячи iз корпоративної
культури, стандартiв управлiння компанiї. I в бiльшостi випадкiв вони не
вiдповiдають специфiцi роботи учасникiв проектної команди.
Унiкальнiсть проекту, що зумовлюється потребами клiєнта, змiнами
ринку, значною мiрою впливає на органiзацiю взаємодiї в проектi. Тип
проекту, процеси управлiння та структура проектного управлiння накладають
обмеження чи приносять додатковi можливостi у формування механiзму
взаємодiї в проектi [2].
Результати. Необхiдно розробити методи та новi пiдходи до формування
механiзмiв взаємодiї в проектнiй командi з урахуванням специфiки фахiвцiв,
з урахуванням корпоративної культури, з урахуванням зацiкавлених сторiн, а
також органiзацiї управлiння проектом та його унiкальностi.
Висновки.Для вирiшення поставленої задачi необхiдне застосування
методiв визначення психологiчних особливостей особистостi та формування
багатоварiантностi взаємодiй в проектнiй командi.
Лiтература.
[1] Морозов В.В. Формування, управлiння та розвиток команди проекту
(поведiнковi компетенцiї): навч. посiб. / В.В. Морозов, А.М Череднiченко, Т.I.
Шпiльова; за ред. В.В. Морозова; Ун-т економiки та права «КРОК». – К.
Таксон, 2009. – 464 с. : iл. – (Бiблiотека проектного менеджера). – Бiблiогр.:
с. 424 – 427.
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[2] Оберемок Н.В. Вплив особистих якостей учасника проекту на якiсть
його реалiзацiї. / Оберемок Н.В.; Управлiння проектами: стан та перспективи:
матерiали Х Мiжнародної науково-практичної конференцiї. – Миколаїв: НУК,
2014. – 356 с.

ЛЮМIНЕСЦЕНТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ БIОАКТИВНИХ СПОЛУК
АНIОННОГО ТИПУ (ФЛУОРИДУ, ОКСАЛАТУ, ТАРТРАТУ)
Паустовська А. С.12 , Запорожець О. А.1 , Зiнько Л. С.1 , Сушко В. С.1 ,
Бойко Г. I.1 ,
Невеликi кiлькостi фториду життєво необхiднi для людини, вiдсутнiсть цього
компоненту в органiзмi призводить до пожовтiння зубiв, ламкостi кiсток.
Концентрацiя флуориду у продуктах харчування, яка перевищує 1,5мг/л
вважається неприпустимою i призводить до розвитку флюорозу. Крiм того
флуорид є остеоанаболiчним агентом, який вiдiграє визначальну роль у терапiї
остеопорозу, карiєсу, запобiганнi переломiв.
Важливою є роль оксалатiв i тартратiв у бiохiмiчних перетвореннях в
живих органiзмах та у формуваннi сполучної тканини.Оксалати i тартрати
вiдiграють Оксалат в органiзмi людини утворюється як кiнцевий продукт
обмiну серину, глiцину та гiдроксипролiну. I ззовнi вiн надходить до
органiзму iз продуктами харчування та фармацевтичними препаратами. При
концентрацiї
та

понад

нейротоксичнi

350

мкмоль/л

властивостi,

оксалат

проявляє

пошкоджуючи

мiтохондрiальнi

епiтелiальну

тканину

нирок. Також понаднормовий вмiст оксалату у кровi та сечi пригнiчує
активнiсть дегiдрогенази та карбоксилази, що призводить до розвитку
широко розповсюджених захворювань, таких як гiпероксалурiя, стеаторея,
оксалатурiя. В невеликих кiлькостях тартрати не є шкiдливими для органiзму
людини, проте перевищення допустимої норми (бiльше 30 мг на кiлограм маси
тiла) може нанести значну шкоду здоров’ю. Тартрати, що мiстяться у сечi, є
потенцiйними iнгiбiторами утворення каменiв у нирках, оскiльки утворюють
вiдносно стiйкi комплекси з кальцiєм. А тi, що мiстяться у кровi, виступають
iнгiбiторами кислої фосфатази, поява якої свiдчить про утворення ракових
пухлини в органiзмi. Тому визначення тартратiв i оксалатiв у бiорiдинах
використовується задля дiагностики ряду хвороб.
1 Київський
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При виробництвi лiкiв згаданi анiони часто використовують як протиiони
до органiчного катiона, що є дiючою речовиною. Практично весь введений з
лiками фторид (оксалат, тартрат), на вiдмiну вiд дiючої речовини, виводиться
з органiзму iз сечею у незмiнному виглядi, що дає можливiсть за вмiстом анiону
в бiологiчних рiдинах дослiджувати метаболiзм лiкарських засобiв в органiзмi.
Активний розвиток аналiтичної хiмiї цих анiонiв обумовлений зростанням
iнтересу щодо можливостi контролю вмiсту оксалату i тартрату i фториду у
кровi та сечi.
Вiдомо, що гiдроксифлавони, зокрема морин, утворюють у кислих
розчинах з Zr(IV) стiйкi флуоресценцiюючi однорiднолiганднi комплекси.
Однак, вiдомостi щодо застосування таких комплексiв для визначення анiонiв
в лiтературi вiдсутнi.
Дослiдження показали, що введення флуориду, оксалату i тартрату до
розчину, що мiстить комплекс Zr(IV) з Морином найпростiшої стехiометрiї,
супроводжується

змiною

мiкрокiлькостей

флуориду

iнтенсивностi
та

оксалату

люмiнесценцiї.
квантовий

В

вихiд

присутностi
люмiнесценцiї

збiльшується, що може свiдчити на користь утворення рiзнолiгандного
комплексу. В присутностi тартрату спостерiгається гасiння люмiнесценцiї, що,
ймовiрно, зумовлене руйнуванням однорiднолiгандного комплексу Zr(IV). Цi
змiни було покладено в основу розробки методик люмiнесцентного визначення
вказаних анiонiв.
Розроблену методику визначення флуориду успiшно апробовано при
аналiзi бiологiчно-активних добавок; тартрату – бiологiчних рiдин; оксалату
– бiологiчних рiдин та фармпрепаратiв. Метрологiчнi характеристики методик
перевiрено iз застосуванням стандартних методiв. Подальшi дослiдження
передбачають спiвпрацю насамперед iз фахiвцями медичної дiагностики та
бiологами.

ОПТИМIЗАЦIЯ РОЗПОДIЛУ IНВЕСТИЦIЙ МIЖ ОБ’ЄКТАМИ
ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ
Прус Р. Б.1
Оптимальне використання iнвестицiй у захист iнформацiї дозволяє
пiдвищити рiвень iнформацiйної безпеки. В умовах, коли iнформацiйнi
вiйни стають реальнiстю, ця проблема стає особливо важливою i набуває
1 Факультет

iнформацiйних

технологiй
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стратегiчного значення. Дослiдження впливу можливих дiй зловмисника та
їх наслiдкiв на змiну показникiв та характеристик системи iз застосуванням
теоретико-iгрових методiв дає змогу з’ясувати очiкуваний рiвень збиткiв у
ситуацiях, якi постiйно змiнюються.
З

метою

оптимiзацiї

розподiлу

iнвестицiй

мiж

об’єктами

захисту

iнформацiї використано математичну модель, в якiй цiльова функцiя визначає
завдану шкоду вiд реалiзацiї загроз при протистояннi сторiн:

i(x, y) =

l
X

ik (x, y) =

k=1

l
X

gk pk fk (xk , yk ),

(1)

k=1

де k = 1, . . . , l – номер об’єкта; xk i yk – iнвестицiї нападу i, вiдповiдно,
Pl
Pl
захисту,
k=1 xk = X, xk ≥ 0,
k=1 yk = Y , yk ≥ 0; gk – вiдносна цiннiсть
Pl
iнформацiї на об’єктi,
k=1 gk = 1; pk – iмовiрнiсть реалiзацiї загрози на
об’єктi; fk (xk , yk ) – уразливiсть k-го об’єкта, яка залежить вiд спiввiдношення
iнвестицiй нападу i захисту.
Для

пiдвищення

ефективностi

використання

iнвестицiй

у

захист

iнформацiї розроблено метод визначення оптимального розподiлу iнвестицiй
мiж об’єктами iнформацiйної дiяльностi за рахунок моделювання наслiдкiв
почергового прийняття рiшень сторонами нападу i захисту у динамiчному
режимi, у результатi отримано оптимальний набiр рiшень нападу i захисту, якi
в теорiї iгор складають рiвновагу за Нешем. Метод дозволяє визначити умови
досягнення стацiонарних режимiв i знайти вiдповiдну величину очiкуваної
завданої шкоди вiд реалiзацiї загроз iнформацiї.
Умови протистояння визначено наступним чином. Напад i захист роблять
почерговi «ходи» (N ), знаючи розподiл ресурсiв суперника пiсля його
попереднього ходу i на цiй основi перерозподiляючи свої ресурси. Захист
припиняє перерозподiл, коли черговий хiд є для нього невигiдним або вiн
несе загрозу наступного ходу суперника, який приведе до значних збиткiв. В
термiнологiї теорiї iгор це позицiйна гра з вiдкритою iнформацiєю.
Пошук оптимального розподiлу {yk0 } iнвестицiй у захист, що забезпечує
мiнiмальну шкоду вiд реалiзацiї загроз при заданих iнвестицiях нападу X i
захисту Y проводиться у наступнiй послiдовностi:
1. Розподiл {yk } iнвестицiй у захист приймається пропорцiйним цiнностi
iнформацiї на об’єктах {gk }.
2. Задано функцiї динамiчної уразливостi об’єктiв fk (xk , yk ).
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3. Переходячи до дискретного програмування, розраховуються значення
цiльової функцiї (1) для низки варiантiв розподiлу ресурсiв xk нападу.
4. Користуючись методом Белмана для прийнятого розподiлу {yk }
iнвестицiй у захист, знаходиться оптимальний для нападу розподiл
{xk }, послiдовно максимiзуючи величини завданої шкоди ik (x) за
зворотною схемою.
5. Враховуючи розподiл {xk } ресурсiв нападу, знайдений на попередньому
етапi, проводиться коригування розподiлу {yk } iнвестицiй захисту
– знаходиться розподiл, що забезпечує мiнiмальну завдану шкоду i(x, y)
при заданому розподiлi {xk }.
6. Описана процедура (п. 4,5) повторюється до моменту, коли величина
max ik (x) досягне найменшого значення. Вiдповiдний розподiл {yk0 } є
оптимальним.
При виконаннi аналiтичного моделювання процесу захисту та нападу на
об’єкти iнформацiї, виявлено, що розроблений метод динамiчного управлiння
iнвестицiями у захист iнформацiї за рахунок врахування дiй суперника дає
змогу оцiнити наслiдки прийнятих рiшень, прогнозувати рiвень очiкуваних
втрат та обрати таке рiшення, що гарантує мiнiмальну очiкувану шкоду вiд
реалiзацiї загроз при найбiльш несприятливих умовах.
Для пiдвищення ефективностi використання запропонованого методу
необхiдне застосування надiйної системи монiторингу iнцидентiв iнформацiйної
безпеки та механiзму сповiщення про атаки. Створення системи пiдтримки
прийняття рiшень на базi запропонованого методу та розробленої моделi
дозволить оперативно реагувати на iнциденти iнформацiйної безпеки та
попереджати їх виникнення.
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НОВI ШЛЯХИ ПРИГНIЧЕННЯ ПУХЛИННОГО РОСТУ IЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ СТОВБУРОВИХ КЛIТИН ПЛАЦЕНТИ
(ДОСЛIДЖЕННЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНIЙ МОДЕДЕЛI
ДМГ-IНДУКОВАНОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗУ ТОВСТОГО
КИШЕЧНИКА)
Свiтiна Г. М.12 ,3 , Кирик В. М.4 , Скрипкiна I. Я.5 , Кучма М. Д.3,5 ,
Шаблiй Ю. М.3 , Кузнецова Г. М.1 , Денiс Є. О.1 , Джус О. М.1 ,
Клименко П. П.4 , Жежера В. М.6 , Рибальченко В. К.1 , Остапченко Л. I.1 ,
Лобинцева Г. С.3 , Шаблiй В. А.37 , Гарманчук Л. В.1
Вступ. Плацента бере участь в нормальних процесах ембрiонального
розвитку, iнвазiї бластоцисти, живленнi та регуляцiї нормального росту плода.
Було показано, що плацентарнi клiтини трофобласта володiють багатьма
властивостями, схожими на раковi клiтини.
Матерiали i методи. ПАМС були отриманi шляхом культивування
експлантiв

зрiлих

плаценти

людини

та

щурiв.

Канцерогенез

товстого

кишечника iндукували на бiлих щурiв лiнiї Вiстар (200-240 г) шляхом
20 щотижневих iн’єкцiй 1,2-диметилгiдразину (ДМГ) в дозi 20 мг /
кг маси тiла. ПАМС вводили на 22-й тиждень пiсля першої iн’єкцiї
ДМГ. Аналiзували кiлькiсть i розмiр трансформованої тканини в товстому
кишечнику. Iндивiдуальнi порiвняння груп проводили з використанням
критерiю Манна – Уiтнi. Регресiйний аналiз був використаний для вивчення
доза-залежного ефекту клiтин на кiлькiсть i розмiр пошкодженої тканини.
Результати.
трофобласних
до

Показана

стовбурових

мезенхiмальних

схожiсть
клiтин.

стовбурових

ПАМК

Щурячi

клiтин

до

ПАМС

(МСК)

мезенхiмальних
(щПАМС)

мають

i

подiбно

iмунофенотип

CD90+ CD45− , мають здiбностi до диференцiювання у адiпогенному та
остеогенному напрямках. Але ПАМС людини та щурiв можуть мати
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трофобласне походження через те що встановлена експресiя мРНК гену
трофоектодерми CDX2 та гену трофобласних стовбурових клiтин ID2.
Через

п’ять

тижнiв

пiсля

внутрiшньовенної

алогенної

трансплантацiї

щПАМС була встановлена експоненцiйна залежнiсть доза-вiдповiдь для
обох кiлькостi i розмiру пошкодження тканини кишечника (R2 = 0, 646
для кiлькостi пошкоджень [p = 0, 002]; R2 = 0, 9 [p ≤ 0, 001] для розмiру
пошкодженої тканини). Трансплантацiя бiльше 1, 2 × 106 клiтин/кг маси
тiла зупиняє прогресiю пухлин порiвняно з контрольною групою. Ксеногенна
трансплантацiя не мала нiякого впливу на рiст пухлини.
Висновки. Ми показали, що алогенна внутрiшньовенна трансплантацiя
ПАМС щурам з ДМГ-iндукованим канцерогенезом товстої кишки має
дозо-залежний ефект на подальший рiст аденокарцином i на онкогеннi
процеси в «iнiцiйованих» точках. Для подальшого проведення подiбних
дослiджень необхiдно залучення молекулярних методiв (мiчення клiтин
зеленим флуоресцiюючим бiлком або люцифери новим методом), додаткових
бiохiмiчних дослiджень, методiв видiлення первинних культур з пухлинної
тканини, тестування препаратiв in vitro, рiзнi моделi канцерогенезу кишечника,
спецiалiстiв-хiмiкiв для вивчення метаболiзму проканцерогенних речовин,
малоiнвазивнi методи дослiдження динамiки канцерогенезу на тваринах;
залучення спецiалiстiв онкологiв.

АНАЛIТИЧНI ПIДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ БIОЛОГIЧНО
АКТИВНИХ СПОЛУК ФОСФОРУ
Сумарокова Г. С.12 , Зiнько Л. С.13 , Линник Р. П.14 , Запорожець О. А.15
Оксоанiони, такi як фосфат та сульфат, є неорганiчними аналiтами, якi
найчастiше визначають у бiологiчних зразках. Визначення рiвня неорганiчного
фосфору є частиною рутинного аналiзу кровi. Пiдвищення споживання
фосфору, а також порушення його обмiну в органiзмi може призвести
до ряду захворювань, таких як серцево-судиннi захворювання, хронiчна
ниркова недостатнiсть. Молекула аденозинтрифосфату (АТФ), яка мiстить три
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фосфатнi залишки, вiдiграє важливу роль в енергетичному обмiнi клiтини та
є цiльовою сполукою ряду бiологiчних дослiджень.
Для

визначення

спектрофотометричнi

фосфору

методи,

що

найчастiше
базуються

на

використовують
фотометруваннi

гетерополiсполук, зокрема вiдновленої змiшаної гетерополiкислоти фосфору. З
метою збiльшення чутливостi i вибiрковостi визначення фосфору у бiологiчних
об’єктах нами запропоновано використання сорбцiйного концентрування
гетерополiкислоти

у

фазу

модифiкованого

кремнезему

з

наступним

спектрофотометричним чи тест-детектуванням концентрату.
Даний пiдхiд застосовано для визначення фосфору у сироватцi кровi.
Отримано градуювальнi залежностi для спектрофотометричного визначення
фосфору пiсля вiдокремлення альбумiну та розроблено стандартну кольорову
тест-шкалу.
В основу iншого пiдходу було покладено детектування вилученої у фазу
сорбенту вiдновленої гетерополiсполуки хемiлюмiнесцентним методом.
Розробленi методики планується застосувати для аналiзу бiологiчних
рiдин, таких як сироватка кровi, сеча, та iнших об’єктiв, в яких необхiдно
визначати рiвень неорганiчного фосфору. АТФ планується визначати у
водi та пробах для контролю мiкробiологiчної чистоти лабораторiй. Ця
робота передбачає спiвпрацю насамперед iз фахiвцями клiнiчної медицини та
мiкробiологами.

РОЗРОБКА НОВИХ НЕОРГАНIЧНИХ ЛЮМIНОФОРIВ НА
МЕЖI ХIМIЇ ТА ФIЗИКИ ТВЕРДОГО ТIЛА
Теребiленко К. В.12 , Слободяник М. С.13 , Чорнiй В. П.1 , Недiлько С. Г.1
Вступ. Спiльнi науковi дослiдження мiж кафедрою неорганiчної хiмiї
хiмiчного факультету та кафедрою оптики фiзичного факультету присвячено
глибокому та практично важливому матерiалознавчому завданню – пошуку
та дослiдженню нових фунцiаналiзованих оксидних матерiалiв.
Матерiали

i

методи.

Для

реалiзацiї

поставленого

завдання

використовуються матерiальна база хiмiчного факультету та приладна
база двох факультетiв:
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1. Дифрактограми

записуються

за

допомогою

автоматичного

порошкового дифрактометра Shimadzu XRD-6000.
2. Мiкрофотографiї зразкiв на електронному мiкроскопi JEM-100 CX II
(Jeol) на зразках, попередньо вкритих графiтом.
3. Спектри
iнтервалi

люмiнесценцiї
температур

випромiнюванням

та

збудження

4, 2 − 300◦ K.

ксенонової

лампи

зразкiв

дослiджуються

Люмiнесценцiя
ДКсЛ-1000.

в

збуджується

Люмiнесценцiя

реєструється з використанням рiзних дифракцiйних спектрометрiв, що
перекривають широкий спектральний дiапазон: : МДР-23 (250 - 700
нм, 1/20 мм/Å), ДФС-12 (420 - 830 нм, 1/5 мм/Å) та МДР-2 (420 - 1200
нм, 1/5 мм/Å).
4. IЧ-спектри на приладi «Perkin Elmer Spectrum BX» у таблетках КВr
для дiапазону частот вiд 400 до 1400 см-1 .
Результати. Вивчено особливостi одержання, електронна структура,
люмiнесценцiя фосфатiв, молiбдатiв, вольфраматiв та полiанiонних сполук
як неорганiчних люмiнофорiв. За 2009 – 2014 рiк опублiковано бiльш
нiж 20 статей у фахових високо рейтингових журналах, одержано та
рiзнобiчно охарактеризовано з залученням сучасних фiзико-хiмiчних методiв
новi фосфати, молiбдати, вольфрамати та фосфато-молiбдати, для ряду з
них встановлено утворення нових структурних типiв, встановленi кореляцiї
мiж складом та оптичними характеристиками оксидних каркасiв бiсмуту.
Вдале поєднання експериментальних даних та квантово-хiмiчних розрахункiв
поглиблює сучасне розумiння явищ, пов’язаних з виникненням власної та
дефектної люмiнесценцiї в неорганiчних каркасах. Робота в цьому напрямку
сприяє побудовi цiлiсної картини взаємовпливу складу та будови сполуки
на властивостi i подальше застосування складних оксидiв фосфатного,
молiбдатного та вольфраматного типiв як сучасних люмiнофорiв.
За матерiалами спiльної роботи захищено три кандидатськi дисертацiї та
двi дипломнi роботи за «ОКР» бакалавр.
Висновки. Отриманi результати є вагомим внеском у розвиток хiмiї та
фiзики оксидних сполук i надалi можуть бути використанi при створеннi нових
матерiалiв з особливими оптичними властивостями.
Науковi результати даного циклу наукових робот узагальнено у 26
статтях (з них 16

–

у високорейтингових зарубiжних журналах), якi

широко цитуються. Одна з них, присвячена синтезу та властивостям
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K2 Bi(PO4 )(MoO4 ), була процитована бiльш нiж 17 разiв i стала поштовхом до
лавиноподiбного вивчення каталiтичних та оптичних властивостей в провiдних
свiтових лабораторiях Нiмеччини, Китаю, Францiї та Швецiї.

ЙОДОФОРНИЙ МАТЕРIАЛ НА ОСНОВI ПIНОПОЛIУРЕТАНУ
З ПОТЕНЦIЙНИМИ БIОЦИДНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
Трохименко А. Ю.12 , Запорожець О. А.13
Йод є одним з найпоширенiших антисептикiв з низькою вартiстю i високою
ефективнiстю, котрий проявляє протимiкробну активнiсть у вiдношеннi до
бактерiй, плiсняви i деяких вiрусiв. Йод у складi медичних препаратiв
(розчини, плiвки, мазi, гелi, свiчки та iн.) використовується як типово сильний
бактерицид для профiлактики iнфекцiй шкiри i слизової оболонки. В медичнiй
практицi використовують такi комплекси йоду, як полiвiнiлпiролiдон-йод,
нейлон-йод, натуральний каучук-йод та iн. Для знезараження побутових вод
як носiї йоду використовують четвертиннi амонiєвi солi, проте iснує висока
ймовiрнiсть попадання трiалкiламiнiв у питну воду.
У данiй роботi розроблено йодофорний матерiал на основi пiнополiуретану
з iммобiлiзованим йодом, що має потенцiйнi бiоциднi властивостi.
Пiнополiуретани
мембраноподiбною
–

(ППУ)

–

структурою,

що

пористi

полiмернi

випускаються

матерiали

промисловiстю.

з

ППУ

м’який, легкий та мiцний матерiал, що пропускає повiтря i вологу.

Пропозицiя застосовувати ППУ для iммобiлiзацiї йоду ґрунтується на його
доступностi, безпечностi, легкостi роботи з ним, та низькiй собiвартостi, а
також на перевiреному використаннi в медицинi його полiмерного аналогу
– полiуретану.
ППУ сорбує вiд мiкрограмових (хемосорбцiя

–

внаслiдок утворення

комплексiв з переносом заряду) до мiлiграмових (фiзико-хiмiчна сорбцiя)
кiлькостей йоду з утворенням матерiалу I2 -ППУ [1]. З поверхнi I2 -ППУ
йод поступового вивiльнюється в оточуюче середовище, а рiвень його
вивiльнення регулюється кiлькiстю iммобiлiзованого йоду. Бактерицидна дiя
йоду здiйснюється в момент його вивiльнення. Внаслiдок цього припущено,
що матерiал I2 -ППУ проявлятиме антибактерiальнi властивостi, якi можна
використати для знезараження питної води у польових та стацiонарних умовах
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та як альтернативу йодофорним мазям i полiмерним плiвкам завдяки здатностi
цього матерiалу пропускати повiтря. Матерiал I2 -ППУ легко отримати в
лабораторних та побутових умовах з ППУ i йоду кристалiчного чи йоду,
розчиненого в спиртi чи водi (у формi KI3 ).
На базi отриманих результатiв перспективною є перевiрка бiоцидної
дiї матерiалу I2 -ППУ на такi патогеннi мiкроорганiзми як грамнегативнi
та

грампозитивнi

бактерiї,

включаючи

метицилiн-стiйкий

золотистий

стафiлококк, ванкомiцин-резистентний еnterococcus faecium, кишкову паличку,
бактерiальнi спори, дизентерiйну амебу, а також грибки i вiруси, для чого
необхiдною є спiвпраця зi спецiалiстами бiологiчного профiлю.
Лiтература.
[1] Trohimenko A. Yu. Determination of total iodine in samples with an organic
matrix by solid-phase spectrophotometry / A. Yu. Trohimenko, O. A. Zaporozhets
// Journal of Analytical Chemistry. – 2014. – V. 69, № 5. – P. 408 – 412.

СТРАТЕГIЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА АДАПТАЦIЇ ДО ЗМIНИ
КЛIМАТУ В МIСТI КИЄВI
Шевченко О. Г.1 , Нiкiтченко Ю. С.2
Протягом останнього десятирiччя суттєво посилився вплив змiни клiмату
на довкiлля, економiку, добробут й життя населення, що призвело до
пiдвищення ризикiв для продовольчої й екологiчної безпеки, навколишнього
природного середовища, здоров’я громадян. Змiну клiмату справедливо
вважають найгострiшою проблемою для природи й людства у ХХI столiттi.
Наслiдки змiни клiмату найбiльше проявляються на високо-урбанiзованих
територiях, у великих iндустрiально розвинених мiстах, до яких належить
i столиця України. Мiсто Київ, подiбно до iнших великих мiст України,
потерпає

вiд

дефiциту

iнструментiв

й

заходiв

щодо

попередження

й

адаптацiї до клiматичних змiн [1]. Так, щороку мiсто зазнає значних
збиткiв внаслiдок неналежно утримуваних, зношених, застарiлих енергетичної,
житлово-комунальної, транспортної iнфраструктур, що непристосованi до
екстремальних метеорологiчних явищ i стихiйних лих. При цьому змiна клiмату
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може бути потенцiйно позитивною для Києва за умови застосування сучасних
технологiй попередження й адаптацiї до цих змiн [2, 3].
Серед вiдомих вчених й експертiв вагомий внесок у розробку даної
тематики зробили Базилевич В.Д., Веклич О.О., Вiльфрiд Нойманн, Купалова
Г.I., Курикiн С.I., Потапенко В.Г., Снiжко С.I., Нiколас Стерн, Хрутьба В.О.
та iншi [1–3]. У своїх роботах вони дослiджують географiчнi, екологiчнi,
клiматичнi й економiчнi аспекти змiни клiмату на глобальному, нацiональному,
регiональному рiвнях. Доведено, що ефективним iнструментом попередження
й адаптацiї до змiни клiмату для найбiльш вразливих галузей мiського
господарства є розробка й реалiзацiя мiських клiматичних стратегiй.
Вiдтак, у 2013 р. на замовлення Київської мiської державної адмiнiстрацiї
група

вчених

економiчного

та

географiчного

факультетiв

Київського

нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка розробили Київську
мiську стратегiю попередження та адаптацiї до змiни клiмату [1, 2]. Головна
мета цiєї Стратегiї полягає у розробцi й реалiзацiї заходiв щодо створення
сприятливих

клiматичних

умов

для

сталого,

збалансованого

розвитку

економiки, пiдвищення економiчного й екологiчного добробуту, забезпечення
комфортних умов проживання населення шляхом обмеження i скорочення
викидiв парникових газiв, пом’якшення клiматичних змiн та адаптацiї до них
у м. Києвi.
З метою визначення дiєвих механiзмiв й заходiв попередження й
адаптацiї

до

змiни

соцiально-економiчнi

клiмату

було

особливостi

дослiджено

столицi,

природно-географiчнi

вивчено

основнi

природнi

та
й

антропогеннi чинники впливу на формування i змiну клiмату м. Києва.
Значне мiсце придiлено аналiзу й оцiнцi стану забруднення атмосфери
мiста шкiдливими домiшками та накопичення промислових й побутових
вiдходiв. Виявлено основнi тенденцiї та розроблено прогноз змiни клiмату
на регiональному рiвнi. На основi вiтчизняного та зарубiжного досвiду
сформульовано стратегiчнi напрями попередження та адаптацiї до змiни
клiмату в Києвi.
Запропоновано

нормативно-правовi,

економiчнi

й

органiзацiйнi

iнструменти запобiгання й адаптацiї до змiни клiмату у мiстi, серед
яких найбiльш вагомими визначено наступнi: пiдвищення енергетичної й
екологiчної ефективностi мiського господарства, впровадження ефективних
ресурсо- та енергозберiгаючих технологiй; модернiзацiя будiвель i споруд,
об’єктiв

мiської

iнфраструктури;

формування

клiматично

дружнього

архiтектурного середовища; створення ефективної транспортної i логiстичної
систем; озеленення територiй i будiвель, створення зелених зон; покращення
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переробки промислових й побутових вiдходiв; впровадження нових стандартiв
екологiчної освiти, пiдвищення екологiчних свiдомостi та культури населення;
створення системи раннього оповiщення населення про надзвичайнi ситуацiї.
Практична реалiзацiя розробленої Стратегiї сприятиме створенню умов для
функцiонування економiки мiста на засадах сталого розвитку й екологiчного
добробуту населення.
Лiтература.
[1] Змiна клiмату мiста Києва: проблеми та шляхи їх запобiгання.
Колективна монографiя / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН
України В.Д. Базилевича, д-ра геогр. наук, проф. С.I. Снiжка. – К.: Starter
Publ., 2014. – 235 с.
[2] Клiмат i мiсто (на прикладi м. Києва): матерiали доповiдей
Мiжнародної

конференцiї

з

питань

клiматичним змiнам. За ред. В.Д. Базилевича.

науково-практичної

–

К.: STARTER, 2013.

запобiгання

– 103 с.
[3] Климатически нейтральные города. Как сделать города менее энерго-,
углеродоемкими и более устойчивыми к климатическим вызовам // Доклад
Европейской экономической комиссии ООН. – Швейцария: ООН, 2011. – 116 с.

ГЕТЕРОЦИКЛIЧНI СПОЛУКИ ЯК ПОТЕНЦIЙНI ЛIКАРСЬКI
ЗАСОБИ
Шишкiна О.

О.12 ,

Мiлохов Д. С.13 , Добриднєв О. В.14 , Тарасюк Т. М.15 ,
Хиля О. В.16

Одним з напрямкiв сучасної органiчної хiмiї, що iнтенсивно розвивається,
є розробка методiв синтезу та цiлеспрямованої функцiоналiзацiї оригiнальних
сполук, якi мають цiннi бiологiчнi властивостi з перспективою їх використання
як фармацевтичних об’єктiв. На сьогоднiшнiй день, в поповненнi структурного
розмаїття лiкарських засобiв чiльне мiсце займають S-, N-, O-вмiснi
гетероциклiчнi сполуки. Подальший прогрес в галузi фармацевтичної та
медичної хiмiї залежить вiд доступностi для фармакологiчних випробувань
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широкого спектру нових органiчних структур. З iншого боку S-, N-,
O-вмiснi гетероцикли є зручними модельними сполуками для вивчення
ряду питань фундаментального характеру, таких як реакцiйна здатнiсть,
iзомерiя, конформацiйний аналiз, спектральнi властивостi, зв’язок «структура
– бiологiчна активнiсть».
Незважаючи на великий арсенал функцiоналiзованих S-, N-, O-вмiсних
гетероциклiчних сполук, зокрема, циклiчних β-кетосульфонiв та їх високу
бiологiчну активнiсть, реакцiйна здатнiсть бiльшостi з них вивчена незначною
мiрою. З огляду на лiтературнi данi, найбiльший iнтерес викликають шестита семичленнi кетосульфони та їх бензоаналоги, оскiльки на сьогоднi немає
загально прийнятих методiв синтезу цих систем та практично не вивчена
їх реакцiйна здатнiсть, хоча похiднi цих гетероциклiв мають широкий
спектр бiологiчної активностi. Серед них є сполуки з антибактерiальними,
протизапальними, протипухлинними, протизаплiдними властивостями, цi
сполуки також ефективнi при лiкуваннi остеопорозу та хвороби Альцгеймера.
Представники функцiоналiзованих пiримiдинових та азольних систем добре
вiдомi як компоненти живих органiзмiв, противiруснi, антибактерiальнi,
протизапальнi, протипухлиннi та ноотропнi препарати. Рiзнi види бiологiчної
активностi також характернi для сполук ряду простих, а також конденсованих
iзоiндолiв,

наприклад:

антиаритмiчна,

антигiпертензивна,

антизапальна,

анальгетична дiя тощо. Похiднi 3-амiно-1Н-iзоiндолу також знаходять широке
застосування як пiгменти та фталогени

–

ключовi сполуки в синтезi

фталоцiанiнових барвникiв. Окрему увагу придiлено вивченню таутомерної
будови та геометричної iзомерiї сполук цього ряду.
Варто зазначити, що реакцiйна здатнiсть та методи синтезу бiльшостi
S-, N-, O-вмiсних гетероциклiв вивченi та розробленi недостатньою мiрою,
незважаючи на їх високу та рiзнопланову бiологiчну активнiсть. В той же
час, нагальною потребою є детальне вивчення фiзико-хiмiчних властивостей
таких речовин, оскiльки цi дослiдження мають значно пiдвищити ефективнiсть
процесу створення структур з заданими фармакологiчними властивостями
та стати новим напрямком теоретичної органiчної хiмiї, медичної хiмiї та
кристалохiмiї.
Таким чином, синтез нових похiдних S-, N-, O-вмiсних гетероциклiчних
сполук,

безперечно,

є

актуальною

проблемою,

для

вирiшення

якої

необхiдна розробка нових ефективних методiв одержання гетероциклiчних
полiфункцiональних сполук з наступним багатовекторним вивченням їх
властивостей.
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НОВА ФЛУОРЕСЦЕНТНА АМIНОКИСЛОТА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
ВЗАЄАМОДIЇ ПЕПТИДIВ З НУКЛЕЇНОВИМИ КИСЛОТАМИ
ТА ЛIПIДНИМИ МЕМБРАНАМИ
Шолох М.12 , Замотаєв О.34 , Поступаленко В.3 , Рiшерт Л.1 ,
Климченко А.3 , Запорожець О.3 , Пивоваренко В.3 , Мелi I.1
Вступ.

Флуоресцентнi

зонди

грають

важливу

роль

у

вивченнi

бiомакромолекул, складу оточуючого їх середовища, та їх взаємодiї з iншими
бiомолекулами. Зокрема важливим напрямком є створення флуоресцентних
зондiв на основi амiнокислот, необхiдних для одержання пептидiв, мiчених
у рiзних положеннях ланцюга. Мiтки на основi 3-гiдросксифлавонiв(3ГФ)
мають двi смуги у спектрi флуоресценцiї, що дозволяє одержувати данi зi
спiввiдношення iнтенсивностей двох смуг, що не залежать вiд концентранцiї
зонду та ряду iнших факторiв.
Матерiали та методи. У данiй роботi синтезована нова флуоресцентна
мiтка

на

основi

4’-метокси-замiщенного

3ГФ.

Одержана

модифiкована

амiнокслота була введена до складу пептиду NC(11-55).
Результати. На вiдмiну вiд ряду iнших сполук на основi 3ГФ, нова
сполука показала добре роздiлення та високе спiввiдношення N i T смуг як в
водному так i в лiпофiльному середовищi. З мiченим пептидом були проведенi
флуориметричнi дослiдження взаємодiї його з нуклеїновими кислотами та
лiпiдами. За результатами вимiрювань були розрахованi значення локальної
гiдратацiї у районi Ala30 та Trp37 протеїну NC у водному розчинi, i при
зв’язуваннi з ДНК, РНК та лiпiдними мембранами.
Висновки. Одержанi данi при проведеннi є важливим кроком на
шляху вивчення будови комплексi NC протеїну. Подальшi дослiдження
за допомогою флуоресцентної спектроскопiї дозволять ще бiльш детально
поглибити розумiння його роботи.
Лiтература.
[1] Zamotaiev O., Postupalenko V., Shvadchak V., Pivovarenko V., Klymchenko
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ЗАСТОСУВАННЯ НАНОМАТЕРIАЛIВ У СИСТЕМI
КРIОБIОЛОГIЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ
Щербак О. В.1
Вступ. В рамках угоди про наукову спiвпрацю мiж Iнститутом розведення
i генетики тварин Нацiональної академiї аграрних наук та Iнститутом
хiмiї поверхнi iм. О. О. Чуйка Нацiональної академiї наук з 2007 року
проводяться спiльнi науковi дослiдження щодо розробки та застосування
ембрiотехнологiчної системи вiдтворення сiльськогосподарських тварин на
основi використання наноматерiалiв у середовищах культивування гамет.
Матерiали та методи. Оцiнку бiологiчної активностi наноматерiалiв
здiйснювали на гаметах сiльськогосподарських тварин iз застосуванням
методiв експериментальної ембрiологiї.
Результати. Розроблено технологiю одержання бiологiчно активних
наноматерiалiв, синтезованих на основi високодисперсного кремнезему (ВДК)
та вивчено фiзико-хiмiчнi особливостi структури їх поверхнi для визначення
кореляцiї iз бiологiчними властивостями. Застосовано наноматерiали при
удосконаленнi технологiї деконсервацiї еякульованих сперматозоїдiв бугаїв.
Здiйнено оцiнку in vitro бiологiчної активностi трьох концентрацiй (0,1;
0,01 та 0,001 %) наноматерiалiв на основi високодисперсного кремнезему
(ВДК), альбумiну сироватки кровi великої рогатої худоби (ВДК/БСА),
ВДК/D-галактозамiн

та

ВДК/цукроза.

Встановлена

залежнiсть

рiвня

активностi сперматозоїдiв вiд концентрацiї наноматерiалу. Найвищу активнiсть
сперматозоїдiв спостерiгали в разi їх перебування iз низькою концентрацiєю
наноматерiалiв. Показано, що пiсля перебування сперматозоїдiв iз додаванням
0,001%-ї концентрацiї ВДК/БСА упродовж 30 хвилин вiдбувається зростання
активностi сперматозоїдiв на 10% [1]. Доведено, що стимулюючий ефект
наноматерiалiв на життєздатнiсть крiоконсервованих сперматозоїдiв залежить
вiд природи поверхнi наноматерiалу. В разi додавання 0,001% ВДК/цукроза
вiдмiчено подовження часу виживаностi, порiвняно з контролем майже на 2
години. Є пiдстави вважати, що ефект пiдвищення активностi сперматозоїдiв
у присутностi дослiджених наноматерiалiв забезпечується високим ступенем
хiмiчної спорiдненостi поверхнi до певних компонентiв сiм’яної рiдини та
вiдповiдних клiтинних рецепторiв, що прискорює метаболiчнi перетворення в
системi енергозабезпечення клiтин [2, 3].
Отже, нами запропоновано схему застосування наноматерiалiв у технологiї
декоконсервацiї еякульованих сперматозоїдiв бугаїв, що вкрай необхiдно
1 Iнститут
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для реалiзацiї завдань системи збереження та рацiонального використання
генетичних ресурсiв сiльськогосподарських тварин та для вiдтворення
вiтчизняних порiд великої рогатої худоби.
Висновки. Результатом мiждисциплiнарних дослiджень є вiдображена у
спiльних публiкацiях перспективнiсть проведення подальших бiотехнологiчних
дослiджень з використанням наноматерiалiв у системi збереження та
рацiонального використання генетичних ресурсiв тварин. Цi спiльнi розробки
були пiдтриманi Держiнформнауки України (проект «Розробка нової технологiї
довгострокового зберiгання генетичних ресурсiв тварин на основi використання
наноматерiалiв», №ДЗ/496 вiд 29.09.11).
Лiтература.
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ПРОБЛЕМА ОЦIНКИ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПIТАЛУ
Вiрченко В. В.1
Вступ.

Формування

основ

постiндустрiальної

цивiлiзацiї

вносить

кардинальнi змiни у систему економiчних вiдносин. Об’єкти iнтелектуальної
власностi, впроваджуючись у господарський оборот та перетворюючись у
процесi комерцiалiзацiї на iнтелектуальної капiтал, стають стратегiчним
ресурсом

пiдприємства,

що

визначає

його

господарський

потенцiал

у

довгостроковiй перспективi. Вартiсна оцiнка будь-якого активу є вихiдною
передумовою для органiзацiї ефективної системи управлiння господарською
дiяльнiстю, для планування та облiку, комерцiалiзацiї та розпорядження
активами. Таким чином, визначення вартостi iнтелектуального капiталу не
лише перетворюється на важливу проблему сучасної економiчної науки, а й
становить актуальне питання вiтчизняної господарської практики.
Матерiали i методи. Сутнiсть та роль iнтелектуальної власностi
у економiчнiй дiяльностi були широко висвiтленi в науковiй лiтературi.
Належне мiсце в розробцi даної тематики займають працi Е. Брукiнг, В.
Базилевича, П. Цибульова та iн. Водночас, питання, пов’язанi iз дослiдженням
сутностi та проблем визначення вартостi iнтелектуального капiталу, на
наш погляд, вивченi та висвiтленi недостатньо. Мета даного дослiдження
полягає у аналiзi специфiки iнтелектуальної власностi, методiв i принципiв
оцiнки вартостi iнтелектуального капiталу. З використанням методу наукової
абстракцiї та методу дiалектики буде проаналiзовано сутнiсть та основнi
цiлi оцiнки iнтелектуального капiталу. На основi методiв функцiонального
i системного аналiзу проаналiзовано методи та проблематику визначення
вартостi iнтелектуального капiталу.
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Результати. Iнтелектуальний капiтал

–

це сукупнiсть результатiв

iнтелектуальної дiяльностi, що в результатi авансування у виробництво
забезпечує створення нової вартостi, дозволяє пiдвищити продуктивнiсть
господарської дiяльностi, отримати додатковий прибуток i забезпечити
конкурентну позицiю на ринку. Особливiстю iнтелектуального капiталу є те,
що його використання зумовлює створення нових iнтелектуальних продуктiв,
носiїв додаткової вартостi, якi втiлюються у нових знаннях, навичках,
iнновацiйних споживчих товарах та засобах виробництва. Специфiчнi риси
результатiв iнтелектуальної дiяльностi перетворюють їх на особливий об’єкт
оцiнки, до якого важко застосувати традицiйнi пiдходи економiчного аналiзу.
Оцiнка iнтелектуального капiталу є процесом визначення його вартостi
станом на певну дату за встановленою процедурою, а також з урахуванням
його об’єктивних властивостей. Оцiнка iнтелектуального капiталу може
здiйснюватися в цiлях комерцiалiзацiї, зокрема у процесi лiцензування та
визначення цiни лiцензiї, оприбуткування i облiку, а також оподаткування.
Основними пiдходами до оцiнки є витратний, порiвняльний та дохiдний. На
жаль, жоден iз пiдходiв самостiйно не може забезпечити точну оцiнку вартостi
iнтелектуального капiталу. Пiд час оцiнки iнтелектуального капiталу мають
обов’язкового враховуватися його специфiчнi властивостi, якi вiдповiдним
чином впливають на його ринкову вартiсть.
Висновки. Складнiсть визначення вартостi iнтелектуального капiталу
обумовлює необхiднiсть розробки нової методики комплексної оцiнки його
вартостi iз застосуванням вагових коефiцiєнтiв i результатiв, отриманих
унаслiдок використання рiзних методик витратного та доходного пiдходiв.
Зазначене завдання може бути реалiзоване лише на основi здiйснення
комплексного мiждисциплiнарного дослiдження iз залученням як фахiвцiв
економiчного,

так

i

юридичного

профiлю,

адже

потребує

критичного

аналiзу нормативно-правової бази оцiнки об’єктiв iнтелектуальної власностi.
Формування нової методики оцiнки дозволить пiдвищити ефективнiсть
комерцiалiзацiї результатiв iнтелектуальної дiяльностi в Українi i забезпечить
iнновацiйний базис для модернiзацiї економiки.
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КОРОТКОТРИВАЛI МЕДIАВПЛИВИ ТЕЛЕВIЗIЙНИХ НОВИН
У МОЛОДIЖНИХ ГРУПАХ
Гаврилець Ю. Д.12 , Тукаєв С. В.3 , Рiзун В. В.1 , Зима I. Г.3 ,
Макарчук М. Ю.3
Вступ. Вплив мас-медiа зазвичай оцiнюється в контекстi негативних
оцiнок залежностi людини вiд масової iнформацiї. Наука давно визнала
факт масмедiйного впливу

–

вiд вiдкритого, сильного до непрямого,

послабленого. Проте iснує наукова проблема у розумiннi окремих випадкiв
впливу засобiв масової комунiкацiї (ЗМК) на людину: наскiльки цi випадки є
закономiрними, чи медiаефекти мають вирiшальне для поведiнки й дiяльностi
людини значення, чи може людина уникати впливу ЗМК, чи не чинять газети,
телебачення, радiо та iнтернет прихованого впливу на людину, а може, вплив
медiа зводиться лише до короткотривалих реакцiй, якi не мають у момент дiї
важливого значення, а носять накопичувальний характер. Тому принциповим
є подiл медiаефектiв на довготривалi та короткотривалi. Останнi – є легшими
для фiксацiї та визначення причин.
Метою роботи було показати, яким чином телевiзiйнi новини змiнюють
психофiзiологiчний стан аудиторiї i чи є якiсь значнi закономiрностi у цьому
процесi.
Методи. В рамках спiльного проекту Iнституту журналiстики та
ННЦ «Iнститут бiологiї» студентам демонструвалися рiзнi за емоцiйним
навантаженням вiдеодобiрки. Базовим матерiалом дослiдження була добiрка
з п’яти негативних телевiзiйних новинних повiдомлень. Для вивчення
медiавпливiв було використано кiлька методик, зокрема, вимiрювання частоти
серцебиття, фiксацiя мiмiчної активностi (Facial actions coding system П.
Екмана) та емоцiйно-психологiчних реакцiй (САН (Самопочуття, Активнiсть,
Настрiй), тест «Дослiдження тривожностi» Ч. Спiлбергера, тест на визначення
внутрiшньої агресивностi (гнiву) С. Дайхоффа, тест «Оцiнка агресивностi в
стосунках» А. Ассiнгера для визначення ступеня зовнiшньої агресивностi).
В рамках цього дослiдження також вивчалися ЕЕГ-реакцiї на теленовини
iз вмiстом насильства, залежно вiд рiвня емоцiйного вигоряння. 110 здорових
добровольцiв (18 – 22 рокiв) взяли участь у дослiдженнi. В першiй частинi
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дослiдження брало участь 53 дослiджуваних, яким були продемонстрованi
5 75-сек. новинних вiдео з умiстом насильства, страждань, вiйни, а також
вуличних безладiв. Оцiнювалася спектральна щiльнiсть потужностi (СЩП)
ЕЕГ головного мозку та рiвнi когерентностi всiх частот вiд 0,2 – 35 Гц. У другiй
частинi (57 добровольцiв) вивчалися змiни когнiтивних викликаних потенцiалiв
при обробцi емоцiогенних кадрiв. Дослiджуваним був запропонований до
перегляду набiр iз 72 негативних i 72 нейтральних кадрiв iз телевiзiйних новин.
Результати. Вiдчутним було зростання ситуативної тривожностi пiд час
перегляду добiрки негативних новин (удвiчi сильнiше, нiж вiд нейтральних).
Натомiсть низький рiвень агресивностi дослiджуваних (як внутрiшньої, за
шкалою С. Дайхоффа, так i зовнiшньої, за шкалою А. Ассiнгера) також був
деякою несподiванкою, вiн свiдчить про низьку iмовiрнiсть того, що молодi
люди вчинятимуть агресивнi дiї пiсля перегляду усiх вiдеодобiрок. Крiм того,
аналiз мiмiчних реакцiй дослiджуваних на демонстрованi вiдеодобiрки показав,
що негативнi новини, зокрема найразючiшi кадри спричиняли здебiльшого
вирази здивування, страху та презирства.
Пiдвищення рiвня тривоги i погiршення настрою пiсля перегляду
негативних теленовин спостерiгалися тiльки для учасникiв без зниження
чутливостi через емоцiйне вигоряння. Пiсля перегляду негативних новин,
у дослiджуваних спостерiгалися адекватнi семантичнi асоцiативнi емоцiйнi
процеси у групi без вигоряння (збiльшення альфа-3). Формування стадiї
резистенцiї синдрому емоцiйного вигоряння призвело до зниження СЩП в
тета, альфа-1, альфа-2 i бета-1 пiддiапазонах, що вказує на позбавлення
негативних новин свiдомої обробки i аналiзу поданої в цiй добiрцi iнформацiї.
Зниження мiжпiвкульної когерентностi у низько- i високочастотних складових
ЕЕГ вказує на змiненi реакцiї i розвиток заповiльнення когнiтивних процесiв
у дослiджуваних через вигоряння. Амплiтуда P300 вказує на зниження
чутливостi до змiсту кадрiв негативних новин, можливо, через «притуплення»:
тiльки «невигорiлi» дослiджуванi показують значнi амплiтуди P300 пiсля
образiв негативних новин, на вiдмiну вiд нейтральних.
Висновки. Негативнi новини не викликають внутрiшньої агресiї у
телеглядачiв, однак спричиняють значну тривожнiсть i помiтне погiршення
настрою, якi за певних умов можуть переходити у хворобливi стани психiки.
Результати експерименту свiдчать, по-перше, про наявнiсть впливу, по-друге,
про те, що агресивнiсть у дослiджуваних жодна з показаних вiдеодобiрок
не викликала. Тому теорiї щодо провокування медiаконтентом агресивної
поведiнки молодi не пiдтверджуються у короткотривалiй перспективi.
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Емоцiйно

«вигорiлi»

люди

демонструють

зниження

чутливостi

до

емоцiйно-негативного змiсту теленовин.
Це дослiдження було першим проектом у мiждисциплiнарнiй спiвпрацi мiж
Iнститутом журналiстики та ННЦ «Iнститут бiологiї» Київського унiверситету
iменi Тараса Шевченка. Нинi плануються наступнi проекти.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ТА ЗАХИСТУ
IНВЕСТИЦIЙ В ПЕК УКРАЇНИ
Голубенко I. I.12 , Тимченко I. П.13
Вступ. В умовах глобальної нестабiльностi та економiчної кризи,
питання забезпечення енергоносiями економiки України стає першочерговим
завданням. Враховуючи геополiтичну ситуацiю, економiка не має доступу до
28% енергоресурсiв схiдного регiону, у такому випадку постає необхiднiсть
замiни даних ресурсiв, якi доцiльно купувати в iнших країн чи збiльшити
виробництво власних. Оскiльки, держава не має змоги фiнансувати такi
проекти, постає необхiднiсть залучення iнвестицiй в ПЕК України. Правове
регулювання iнвестицiйного клiмату в енергетичному секторi є несистемним
(хоча i здiйснюється рядом законiв та мiжнародних договорiв, iмплементацiя
яких триває i до тепер) та характеризується вiдсутнiстю базового закону,
що встановлював основнi принципи та пiдходи до регулювання вiдносин мiж
iнвесторами. Стимулювання iнвестицiй в енергетичний сектор можливе лише
при створеннi стабiльних, рiвноправних, вiдкритих та сприятливих умов для
iнвесторiв та захисту їхнiх iнтересiв, що i становить наше завдання.
Матерiали i методи. У роботi використанi законодавчi акти України,
матерiали державних статистичних органiв України, матерiали наукових
джерел та матерiали, зiбранi авторами у процесi спецiально органiзованих
спостережень.
Результати.

Проведенi

дослiдження

вказують

на

необхiднiсть

удосконалення нормативно-правового забезпечення стимулювання розвитку
енергетичного сектору та захисту iнвестицiй за такими напрямами:
• удосконалення правового регулювання в контекстi захисту iнвестора вiд
експропрiацiї;
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• необхiднiсть використання стабiлiзацiйних застережень таких, як
заморожувальнi

застереження

(якi

передбачають

незастосування

нового законодавства до iнвестицiйної дiяльностi в рамках певного
проекту) та застережень про економiчну рiвновагу (що передбачають
застосування нового законодавства, але з компенсацiєю витрат
пов’язаних з новими умовами);
• на

прикладi

Угорщини,

Чехiї

та

Польщi

розроблення

гнучкої

нормативної бази для створення спецiальних економiчних зон (СЕЗ)
у межах яких iнвестори, що вкладають капiтал одержують податковi
та митнi пiльги.
Висновки.
iнвестицiйного

Отже,
клiмату

передбачуванiсть

найважливiшою
в

правового

ПЕК

України

регулювання

складовою
має

бути

iнвестицiйної

привабливого
стабiльнiсть

та

дiяльностi,

якi

можливо досягти прийняттям на законодавчому рiвнi окремого закону,
що регулюватиме iнвестицiї в ПЕК. Доцiльно використати рекомендацiї
мiжнародних органiзацiй, створити тимчасову комiсiю з питань правового
забезпечення iнвестицiй, що i становить перспективу подальших дослiджень
даного напряму.
Лiтература.
[1] Про iнвестицiйну дiяльнiсть : Закон України вiд 18 вересня 1991 р.
№1560-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/1560-12

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СIЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В
УКРАЇНI
Давидова О. Г.1 , Михайленко Т. I.2
Вступ. Одним iз найперспективнiших напрямiв розвитку туристичної
iндустрiї є сiльський туризм. Пiдвищений iнтерес до сiльського туризму
спостерiгається у бiльшостi європейських країнах. Це пiдтверджується тим,
що саме вiдпочинок в агросадибах займає друге мiсце пiсля вiдпочинку на
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морi. Згiдно iз статистичними дослiдженнями виявлено, що 35% городян в ЄС
вiддають перевагу вiдпустцi в сiльськiй мiсцевостi.
Перевагою розвитку сiльського туризму є швидке отримання реальних
доходiв при мiнiмальних вкладеннях. Так, Iталiя в Європi займає перше мiсце
по сiльському туризму, її прибуток в середньому становить 350 млн дол. США.
Однiєю з причин швидкого розвитку сiльського туризму в Європi є криза
в сiльськогосподарському секторi. Подiбна ситуацiя спостерiгається i в нашiй
країнi. Українське село, маючи надзвичайно багату iсторико-архiтектурну
спадщину,

культуру,

самобутнiй

побут,

дарованi

природою

мальовничi

ландшафти, а також лiкувально-рекреацiйнi ресурси, переживає важкi часи.
Проте, найгострiшим питанням протягом останнiх рокiв у сiльськiй мiсцевостi
є високий рiвень безробiття, бiднiсть та вимирання сiл.
Проблемам розвитку сiльського туризму в Українi присвячено працi
наступних дослiдникiв: В.П. Васильєв, П.А. Горiшевський, Н.Є. Кудла, Т.I.
Ткаченко та iншi. Проте, незважаючи на iснуючi дослiдження у сферi розвитку
сiльського туризму, залишається питання щодо його ефективного розвитку,
пiдтримання на належному рiвнi сiльських мiсцевостей в країнi.
Матерiали

i

методи.

Теоретичною

основою

роботи

стали

нормативно-правовi документи, працi вiтчизняних та зарубiжних учених з
питань розвитку туристичної сфери. У роботi використанi такi загальнонауковi
та спецiальнi методи дослiдження: абстрактно-логiчний метод, методи аналiзу
i синтезу, iндукцiї та дедукцiї, узагальнення – для виявлення мiсця сiльського
туризму в туристичнiй сферi, порiвняння

–

для визначення спiльних та

вiдмiнних рис щодо розвитку сiльського туризму в Українi та за кордоном.
Результати. Сiльський туризм як поняття є вiдносно новим, тому
рiзнi автори трактують його по-рiзному. На нашу думку, сiльський туризм
–

це вид дiяльностi, пов’язаний з органiзацiєю цiлеспрямованих подорожей

до сiльської мiсцевостi, що має на метi формування i надання туристам
комплексного туристичного продукту, вiдображає i зберiгає природну та
нацiональну самобутнiсть регiонiв, забезпечуючи економiчнi вигоди для
приймаючої сторони, а саме у виглядi створення робочих мiсць та доходу для
мiсцевого населення. Доповнення визначення «сiльський туризм» означенням
«зелений» пiдкреслює його екологiчну орiєнтацiю. Головна мета сiльського
туризму – це створення нового туристичного продукту (сукупностi послуг
з органiзацiї перевезень, розмiщення i харчування туристiв), який виходив
би за рамки традицiйного уявлення про туристичну пропозицiю України та
враховував би природну, iсторико-культурну специфiку регiонiв та гостиннiсть
сiльського населення.
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Розвиток сiльського туризму тiсно пов’язаний iз розвитком суспiльства
та пiдпорядковується його суспiльним законам. Станом на 1 сiчня 2012
року за даними статистики членiв Спiлки сприяння розвитку сiльського
зеленого туризму в Українi, дiє 950 садиб та 19 обласних вiддiлень, якi
ведуть облiк сiльських господарiв, що готовi приймати вiдпочиваючих,
проводять iнформацiйну та освiтньо-правову роботу, допомагають у просуваннi
туристичного продукту сiльських господарiв на туристичний ринок [6]. За
iнiцiативи цiєї Спiлки створенi й успiшно функцiонують осередки сiльського
туризму у бiльшостi областей країни.
Основними факторами розвитку сiльського туризму можна назвати
такi: зовнiшнi (географiчне положення країни, мiжнародний подiл працi,
спiввiдношення валют, полiтичнi вiдносини мiж країнами та iн.) та внутрiшнi
(природно-географiчнi особливостi i клiматичнi умови країни, внутрiшня
полiтика країни, полiтична стабiльнiсть, рiвень життя населення та iн.).
Проте можна видiлити i низку негативних факторiв розвитку сiльського
туризму, а саме: вiдсутнiсть поєднання нового житлового будiвництва з
традицiйною архiтектурою, недостатнiй рiвень знань сiльського населення,
низький рiвень житлових умов, недовiра та небажання мешканцiв приймати
туристiв (як певний суспiльний бар’єр).
Прiоритетнiсть розвитку сiльського зеленого туризму в усiх регiонах
України може зумовлюватись такими обставинами: розвиток сiльського
зеленого туризму стимулює мале пiдприємництво, важливе для оздоровлення
економiки аграрних районiв країни; регiони України володiють малоосвоєним
рекреацiйним потенцiалом, що потребує пошуку альтернативних та ефективних
стимулiв для його рацiонального використання у вiдпочинково-туристичних
цiлях; створення та розвиток агрорекреацiйного сервiсу вирiшує низку
напружених

соцiальних

проблем

багатьох

регiонiв,

зокрема,

масового

безробiття, закордонного заробiтчанства, складного соцiального клiмату тощо;
збережена етнокультурна самобутнiсть iсторичних країв нашої держави
виступає ексклюзивною, мiжнародно-туристичною, конкурентною перевагою,
що дозволить Українi бути серед основних осередкiв розвитку сiльського
туризму в Європi [3].
Спрогнозувати розвиток сiльського туризму в Українi однозначно
неможливо. За песимiстичним прогнозом, при вiдсутностi дiєвої державної
полiтики (використання маркетингових комунiкацiй, рекламування вiтчизняної
сфери на нацiональному рiвнi) сiльський туризм може стати «тiньовим». У той
час як за оптимiстичним прогнозом розвиток сiльського туризму спроможний
сформувати певний сегмент вiтчизняного ринку.
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На законодавчому рiвнi пiдтримка сiльського туризму пiдтверджується
прийняттям

Концепцiї

Державної

цiльової

програми

сталого

розвитку

сiльських територiй на перiод до 2020 року [4]. Це пiдтверджується тим фактом,
що близько 70 % площi держави – це сiльськогосподарськi угiддя, а також тим,
що переважно на сiльських територiях зосереджена значна кiлькiсть джерел
мiнеральних вод, природних ресурсiв, що характеризуються як унiкальнi не
лише у вiтчизняному вимiрi, але й у свiтi загалом.
Розвиток сiльського туризму позитивно впливає на соцiально-економiчний
стан сiльських територiй, спостерiгається пiдвищення зайнятостi сiльського
населення; полiпшення благоустрою сiльських територiй; урiзноманiтнення
спецiалiзацiї особистiсних селянських територiй; розширення можливостей
реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї; пiдвищення освiтньо-культурного
рiвня сiльського населення; стимулювання розвитку сфери послуг на селi;
збереження природи й ландшафтiв [2]. Ця дiяльнiсть впливає на пiдвищення
рiвня життя всiх мешканцiв села, на вiдродження збереження i розвиток
мiсцевих народних звичаїв, промислiв, пам’яток iсторико-культурної спадщини
– усього, що складає мiсцевий колорит.
Суттєвими недолiками сiльського туризму виступають: невизначенiсть
ринкової ситуацiї, обмеженiсть фiнансових ресурсiв, сезонна нестабiльнiсть
попиту на туристичнi послуги, висока конкурентнiсть на регiональному ринку
туристичних послуг iз закладами iнших органiзацiйних форм масової рекреацiї,
соцiально-економiчна ситуацiя в країнi, тощо.
Висновки. Отже, перспективними напрямами розвитку вiтчизняного
сiльського туризму є: створення законодавчої бази регулювання ринку
сiльського туризму; пiдтримка розвитку державно-приватного партнерства;
формування образу та iмiджу України як територiї, привабливої для сiльського
туризму на нацiональному та мiжнародному рiвнях; забезпечення цiльового
фiнансування та державної пiдтримки малих пiдприємцiв, зацiкавлених у
розвитку сiльського туризму; пiдтримка охорони пам’яток природи, культури
та iсторiї в рамках цiльових програм; розвиток туристичної iнфраструктури
в мунiципальних утвореннях; стимулювання розвитку малого, сiмейного
та iндивiдуального сiльського туристичного бiзнесу для надання супутнiх
туризму сервiсних послуг; розробка навчальних програм для пiдготовки та
перепiдготовки кадрiв для сiльського туризму та супутнiх галузей; пiдтримка
просування регiональних сiльських туристичних продуктiв на внутрiшньому
i мiжнародному туристичних ринках; стимулювання iнвестицiй у розвиток
сiльського туризму.
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Таким чином, розвиток сiльського туризму в Українi має розглядатися як
стратегiчний соцiально-економiчний i соцiально-полiтичний проект пiдтримки
українського села. Адже перевагами розвитку цього виду туризму є
вiдродження українського села та культурних традицiй, пiдвищення доходiв
сiльських жителiв, пропаганда здорового способу життя.
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ПОЛIТИКО-ПРАВОВI БАР’ЄРИ ПРИ ВИХОДI НА
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК ВIДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ
ЕНЕРГIЇ
Данилова Н. В.12 , Бiлоцький С. Д.13
Вступ. Сучасний етап розвитку свiтового господарства характеризується
посиленням

довгострокових

взаємозв’язкiв

та

взаємопроникнення

нацiональних економiк окремих держав в єдину глобальну систему, що
призводить до посилення нерiвномiрностi розвитку свiтової капiталiстичної
системи i виражається у перiодичностi кризових явищ (наприклад, в свiтових
фiнансовiй та економiчних кризах 2007-2009 рр.).
Матерiали i методи. У дослiдженнi використано загальнонауковi
методи пiзнання об’єктивної природи економiчних та юридичних аспектiв,
що зумовлюють функцiонування мiжнародного ринку вiдновлюваних джерел
енергiї. Зокрема, порiвняльний i структурний аналiз, метод узагальнення
для вивчення структури i динамiки енергетичного ринку Європейського
Союзу i рiвня конкуренцiї на ньому. Науково-iсторичний метод використано
для вивчення природи економiчної експансiї. Дедуктивний та iндуктивний
пiдходи використанi для вивчення факторiв, що впливають на функцiонування
мiжнародного ринку вiдновлюваних джерел енергiї в сучасних умовах
глобалiзацiї.
Результати. Проблема енергетичної кризи для людства сьогоднi стає все
бiльш актуальною. На виникнення даного явища впливають ряд факторiв,
серед яких: вичерпнiсть природних енергоресурсiв, нестiйкi цiни на нафту
i газ, що мають тенденцiю до зростання, залежнiсть країн-споживачiв вiд
енергопостачальникiв, високi витрати держбюджету на транспортування не
вiдновлюваних джерел енергiї, забруднення навколишнього середовища, що
спричиняє змiни клiмату. В таких умовах уряди країн шукають ефективнi
напрямки збереження своєї економiчної, фiнансової, енергетичної безпеки i
посилення своєї мiжнародної конкурентоспроможностi.
Реалiзацiї переваг, притаманних альтернативнiй енергетицi, дозволить
економити енергiю та пiдвищити енергоефективнiсть, що є важливою частиною
пакета заходiв, необхiдних для скорочення викидiв парникових газiв; збiльшити
технологiчне вдосконалення; створити можливостi для економiчного зростання
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на основi iнновацiй та стiйкої конкурентоспроможностi енергетичної полiтики;
знизити свою залежнiсть вiд iмпорту енергоносiїв.
Перехiд на децентралiзоване виробництво енергiї має багато переваг,
у тому числi використання мiсцевих джерел енергiї, пiдвищення безпеки
постачання енергоносiїв, бiльш короткi вiдстанi транспортування i скорочення
витрат при передачi енергiї, забезпечення визначеностi для iнвесторiв i
стимулювання безперервного розвитку технологiй, якi виробляють енергiю з
усiх видiв поновлюваних джерел енергiї.
Вiдновлюванi джерела енергiї є найбiльш швидкозростаючим сектором в
системi енергопостачання та для багатьох країн (США, ЄС, Китай, Бразилiя,
Канада та iн) та являється важливою складовою енергозабезпечення. З метою
пiдтримки ринку вiдновлюваних джерел енергiї в Європейському Союзi, Євро
Комiсiя розробила Директиву 2009/28/ЄС «Про заохочення використання
енергiї з вiдновлюваних джерел», де встановлено принцип «20-20-20»: до 2020
року економiю на 20% споживання первинної енергiї, викидiв парникових газiв,
а також збiльшення на 20% частки використання вiдновлюваних джерел енергiї
в загальному споживаннi. Важливою особливiстю Директиви 2009/28/ЄС є
можливiсть спiвробiтництва ЄС з третiми країнами щодо вiдновлюваних
джерел енергiї, що дає змогу Українi забезпечити новий рiвень мiжнародної
конкурентоспроможностi країни, шляхом виходу українських виробникiв на
європейський ринок вiдновлюваних джерел енергiї, який є досить розвиненим
та перспективним [1]. На пiдтвердження його привабливостi свiдчить аналiз
факторiв виходу на ринок:
1. Полiтико-правовi

чинники.

В

країнах-членах

ЄС

сформована

законодавча база в сферi альтернативної енергетики, iснує пiдтримка
галузi з боку Європарламенту, визначенi норми сертифiкацiї продукцiї.
2. Економiчнi чинники. Для країн-членiв ЄС характерним є зростання
цiн на традицiйнi енергоресурси, багатомiльйоннi iнвестицiї в галузь
альтернативної енергетики, значний ринковий потенцiал, висока
вартiсть транспортування газу та нафти.
3. Природнi чинники.

До

їх

числа

належить

дефiцит

природних

енергоресурсiв, екологiчна безпека, сприятливi клiматичнi умови на
територiї країн-членiв ЄС.
4. Науково-технiчнi чинники. Для країн-членiв ЄС типовим є наявнiсть
висококвалiфiкованих спецiалiстiв в сферi альтернативних джерел
енергiї та використання новiтнiх розробок [2].
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Однак, не зважаючи на високу привабливiсть ринку та трансформацiю
україно-європейських вiдносин пiд впливом змiн мiжнародного полiтичного
клiмату у 2014 роцi (можливiсть введення в дiю Угоди про вiльну
торгiвлю), найважливiшим аспектом при виходi українських компанiй на ринок
Європейського Союзу залишається аналiз полiтико-правового середовища ЄС.
Загальний аналiз енергетичного законодавства ЄС дозволяє видiлити кiлька
основних принципiв здiйснення енергетичної полiтики ЄС, якi мають iстотний
вплив на прийняття рiшення щодо виходу українських виробникiв на ринок
ЄС:
• принцип недискримiнацiї, що для енергетичного ринку означає
заборону на включення дискримiнацiйних умов у договори про
енергопостачання та дає можливiсть «доступу третьої сторони»
(українських виробникiв) до ринку
• принцип транспарентностi, що характеризує прозорiсть ситуацiї на
внутрiшньому ринку, можливiсть одержання iнформацiї споживачами
про рiвень цiн на енергоносiї, а також спостереження Союзам за
поставками й транзитом енергоресурсiв, що дає можливiсть прозорого
входу на ринок вiдновлюваних джерел енергiї українським виробникам
та є гарантiєю пiдтвердження якостi їх продукцiї для споживачiв;
• принцип

не

заподiяння

вiдображає

наявнiсть

виробникiв

та

шкоди

навколишньому

вiдповiдних

вiдповiднiсть

сертифiкатiв

стандартам

при

середовищу,
в

що

українських

дiяльностi

на

європейському ринку вiдновлюваних джерел енергiї;
• принцип урахування соцiального чинника в енергетичнiй полiтицi,
що демонструє зацiкавленiсть українських компанiй у пiдвищеннi
соцiальної значущостi вiдновлюваної енергетики та популяризацiю
екологiчного енергозабезпечення серед населення [1].
Аналiз

полiтико-правового

середовища

Європейського

Союзу

дає

можливiсть зробити наступнi висновки, що наявнiсть чiтко визначених норм
та сертифiкатiв якостi для дiяльностi на євро ринку дає змогу українським
виробникам показати конкурентноздатнiсть продукцiї на мiжнародному
ринку та стимулює українських виробникiв до пiдвищення якостi продукцiї,
до iнвестування у iнновацiйнi методи та новiтнє обладнання, що позитивно
вiдображатиметься на якiсному задоволеннi сформованого попиту на ринку
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ЄС. Наявнiсть чiтко сформованих законiв, стабiльного та врегульованого
полiтико-правового

середовища

ЄС,

дозволяє

українським

виробникам

вiдновлюваних джерел енергiї розробити ефективну стратегiю виходу на
європейський ринок вiдновлюваних джерел енергiї.
Висновки. В умовах свiтової економiчної глобалiзацiї та загострення
проблеми енергетичної кризи, актуалiзується роль вiдновлюваних джерел
енергiї для забезпечення зростаючого попиту на енергiю, що зумовлює
формування нового ринку у свiтовiй господарськiй системi
вiдновлюваних

джерел

характеризується

енергiї.

вiдсутнiстю

Початковий

iнтенсивного

етап

–

ринку

розвитку

ринку

конкурентного

середовища,

невизначенiстю основних гравцiв на ринку та нерозподiленiстю часток
ринку, що зумовлює можливiсть для українських виробникiв вiдновлюваної
енергетики.
Поряд з тим, для успiшного виходу на ринок ЄС, необхiдне глибинне
дослiдження

юридичних

аспектiв

економiчної

дiяльностi

українських

пiдприємств на мiжнародному ринку. Здiйснення порiвняльного аналiзу
законодавчої бази України та ЄС, з точки зору юриспруденцiї, в питаннях
вiдновлюваної енергетики дозволили зробити позитивнi висновки щодо
привабливостi європейського ринку та виявити особливостi законодавства
Європейського Союзу. Тому, при побудовi стратегiї виходу компанiї на
мiжнародний ринок необхiдно залучати спецiалiстiв з мiжнародного права
для передбачення полiтико-правових ризикiв iноземного ринку.
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ВПЛИВ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ НА СУЧАСНЕ
СУСПIЛЬСТВО
Караульна Н. В.12 , Гура В. Л.13
У рiзнi епохи на життя людей великий вплив мала та має iнформацiя.
Так, природа у процесi еволюцiї передавала закодовану iнформацiю в рослинах
i живих органiзмах. Ми постiйно шукаємо новi засоби передачi, збереження
та обробки iнформацiї. Проте в останнi десятилiття людство не накопичувало
iнформацiю й знання настiльки швидкими темпами. Тому можна смiливо
стверджувати, що галузь iнформацiйних технологiй є найбiльш динамiчною
серед усiх iнших. Також сучаснi iнформацiйнi технологiї присутнi скрiзь:
вiд освiти до великого бiзнесу. Вони пiдвищили в рази ефективнiсть та
зручнiсть використання рiзноманiтних видiв iнформацiї. Сьогоднi iнформацiйнi
технологiї поширилися у глобальному просторi таким чином, що без них
неможливо представити життя як конкретної людини, так i суспiльства в
цiлому.
Тому дослiдження питань, пов’язаних з вивчення впливу iнформацiйних
технологiй на сучасне суспiльство, є актуальними з точки зору збереження
самоiдентичностi та економiчної самостiйностi кожної держави.
Сучасне суспiльство, вiдповiдно до тверджень соцiологiв i полiтологiв,
характеризується трьома фундаментальними напрямами:
• зростанням людських взаємозв’язкiв через соцiальнi мережi, що вже
охопили цiлу планету;
• довжиною

та

глибиною

визначається

еволюцiї

технологiчними

стилю

життя

iнновацiями,

людей,
що

який

постiйно

впроваджуються;
• масштабом антропологiчної та екологiчної трансформацiї стосовно
взаємодiї

мiж

факторами

еволюцiї

(соцiальними,

культурними,

економiчними та технологiчними), що не має iсторичного прецеденту.
Такi результати є наслiдком багатьох важливих змiн, якi докорiнно
перетворили
1 Київський

наше

повсякденне

життя,

вплинули

на

спосiб
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усвiдомлення свiту й шляху розвитку кожного суспiльства. Серед цих змiн
можна виокремити найбiльш важливi, а саме: покращення умов життя, життєвi
очiкування, освiченiсть, гендерна рiвнiсть, змiни у нацiональних i мiжнародних
полiтичних iнституцiях, порушення природньої рiвноваги [1].
Як бачимо, найбiльш значущим фактором впливу на становлення,
формування i розвиток сучасного суспiльства мають iнформацiйнi технологiї,
якi як полегшують життя людей, роблять нас мобiльними, поiнформованими,
так i можуть нести рiзноманiтнi загрози при неправильному їх застосуваннi.
Тому у час швидких iнновацiй варто не забувати про самоiдентичнiсть, про
повагу до старших поколiнь, про традицiї, про збереження власної культури,
про розвиток духовностi. А iнформацiйнi технологiї суспiльство повинно
використовувати для розвитку нової розумної нацiї при збереженнi поваги до
минулого та до рiдної землi.
Лiтература.
[1] What does contemporary society mean? / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://uni-due.de

ЕКОНОМIКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАХИСТУ ВIД
ПАТЕНТНОГО ТРОЛIНГУ
Кодинець А. О.12 , Вiкулова А. О.3 4 , Старинець К. О.15
В сучасних умовах економiки знань активiзацiя iнновацiйних процесiв
постає

вже

як

загальнонацiональна

тенденцiя

для

провiдних

країн

свiту. В умовах iнновацiйного розвитку особливого значення набувають
результати наукової та творчої дiяльностi людини як основи сучасного
конкурентоспроможного

пiдприємництва

та

забезпечення

усiх

сфер

комфортної життєдiяльностi людини. Основою забезпечення iнновацiйного
розвитку постає група об’єктiв патентування, до якої вiдносяться: винаходи,
кориснi моделi, промисловi зразки об’єкти права iнтелектуальної власностi та
група засобiв iндивiдуалiзацiї: торгiвельнi марки (знаки для товарiв та послуг),
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комерцiйнi (фiрмовi) найменування, географiчне зазначення походження
товарiв. Активiзацiя iнновацiйної дiяльностi та посилення iнновацiйної
спрямованостi сучасної економiки актуалiзує новi задачi та висуває новi
вимоги до управлiння результатами науково-технiчної дiяльностi.
Останнiми роками високотехнологiчний бiзнес активно зазнає прямих та
непрямих втрат вiд дiяльностi патентних тролей. В мiжнароднiй практицi
патентними тролями прийнято називати компанiї, що не виробляють та не
просувають власнi розробки, а отримують патенти з метою подачi позовiв
про порушення свого виключного права проти компанiй, що вже активно
використовують технологiю [1]. Найбiльша концентрацiя патентних атак
спостерiгається в США, де у 2013 роцi кiлькiсть патентних позовiв за
участю патентних тролей досягла 3716, збiльшившись у 15 разiв, порiвняно
з 2004 роком [2]. Проте Уряд США у груднi прийняв закон, що покликаний
призупинити найбiльш кричущi форми патентного тролiнгу за рахунок
компенсацiї судових витрат, необхiдностi детального розкриття iнформацiї при
позовi тощо. Водночас i в Українi це явище вже набуло розповсюдження, проте
дещо вирiзняється вiд «оригiнальних» патентних рейдерств у США, а саме
використання прав за патентами, отриманими за результатами формальної
експертизи, для отримання необґрунтованих переваг у конкурентнiй боротьбi.
Патентний

тролiнг

та

недобросовiсна

конкуренцiя

нинi

розглядаються

як явища, притаманнi й сучаснiй нацiональнiй системi iнтелектуальної
власностi, що виникають внаслiдок видання за формальною експертизою
патентiв на кориснi моделi та промисловi зразки. Шляхом розв’язання
даної проблеми є введення адмiнiстративного порядку визнання недiйсними
охоронних документiв (патентiв), що видаються без проведення експертизи
на вiдповiднiсть умовам патентоспроможностi. Введення адмiнiстративної
процедури могло би значно скоротити строки розгляду справ. А саме
iснування такої процедури усунуло би бажання у недобросовiсних заявникiв
використовувати такi можливостi [3]. З метою подолання дiяльностi патентних
тролей пропонуються й такi заходи: покращення якостi патентної експертизи
патентних вiдомств країн; введення обмеження на максимальний розмiр
вiдшкодування за порушення прав на патенти; вiдпрацювання ефективного
механiзму примусового лiцензування в разi невикористання компанiєю свого
винаходу [4]. На нашу думку, дiєвим iнструментом, що буде здатен зупинити
дiяльнiсть патентних тролей є заборона скуповувати патенти тим компанiям,
що не забезпечили ще жодного введення у господарський обiг об’єктiв права
iнтелектуальної власностi упродовж останнiх трьох рокiв.
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Отже, в сучасних умовах активiзацiї та масового характеру iнновацiйних
процесiв актуалiзується проблема захисту винахiдникiв та добросовiсних
правовласникiв

вiд

неправомiрних

дiй

стороннiх

осiб

та

органiзацiй.

Проблематика патентного тролiнгу набуває особливої актуальностi, адже
дiяльнiсть непрактикуючих компанiй є законодавчо легiтимною, проте
негативним

чином

позначається

на

дiяльностi

iнновацiйно

активних

пiдприємств, що змушенi витрачати час на судову тяганину та величезнi
фiнансовi ресурси, якi могли б пiти на подальшi дослiдження i розробки
для

iнновацiйного

всiєї

держави,

розвитку

шляхом

не

лише

активiзацiї

масштабах

iнновацiйних

мiкро

процесiв,

рiвня,

а

й

пiдвищуючи

конкурентоспроможнiсть нацiональної економiки. iнновацiйної продукцiї.
Лiтература.
[1] Beatty J. Business law and legal environment / J. Beatty, S. Samuelson.
– Texas: Mason, 2012. – P. 1064.
[2] Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.patentfreedom.com.
[3]

Iнформацiйно-аналiтична

довiдка

"Iнтелектуальна

власнiсть

в

Українi. Стан та концептуальнi засади розвитку. Електронний ресурс. Режим
доступу:

http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article;

jsessionid=AA5B0A0957C97FA40A6A8B7558BCFFAE?art_id=61821&cat_id=61640&
mustWordssearchPublishing=1
[4] Єгоров I. Негативнi аспекти процесу патентування: аналiз закордонного
досвiду / I. Єгоров, В. Чехун // Вiсник Київського нацiонального унiверситету
iменi Тараса Шевченка. Серiя Економiка. № 137. 2012.

ПОЛIТИЧНИЙ ЧИННИК ЯК ОДНА З КЛЮЧОВИХ
ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВIДНОСИН
МIЖ ПIДПРИЄМСТВАМИ В КОНТЕКСТI ЄВРОIНТЕГРАЦIЇ
УКРАЇНИ
Кудрявський I. В.12 , Магомедова А. М.13
Вступ. У перiод динамiчних змiн ринкового середовища, загострення
конкурентної боротьби та обмеженостi певних видiв ресурсiв пiдприємницька
дiяльнiсть дедалi частiше здiйснюється за умов формування партнерських
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вiдносин мiж пiдприємствами. Така форма взаємодiї сприяє активному
розвитку iнновацiйної дiяльностi пiдприємств рiзних галузей, забезпечує їм
доступ до нових ринкiв збуту товарiв i послуг та сприяє мiнiмiзацiї ризикiв
комерцiйної дiяльностi. В Українi розвиток партнерських пiдприємницьких
вiдносин та дослiдження передумов їх формування набувають особливої
актуальностi в контекстi реалiзацiї курсу держави на посилення iнтеграцiйних
зв’язкiв з країнами Європи.
Матерiали i методи. Теоретико-методологiчну основу дослiдження
впливу полiтичних чинникiв на розвиток партнерських вiдносин мiж
пiдприємствами становить сукупнiсть наукових методiв, до яких належать
метод аналiзу та синтезу, порiвняння, iсторичний, логiчний, статистичний,
iндукцiї та дедукцiї, логiчного узагальнення.
Результати. В Українi сповiльнений розвиток партнерських вiдносин
мiж пiдприємствами пов’язаний, перш за все, з несприятливими чинниками
iнституцiйного середовища їх функцiонування, до яких, зокрема, належать:
обмежений доступ до джерел фiнансування пiдприємницької дiяльностi;
наявнiсть адмiнiстративних бар’єрiв входу на ринок; слабкий розвиток
пiдприємницької iнфраструктури; недосконалiсть юридичної складової, яка
знаходить своє вiдображення у низькому рiвнi захисту iнтелектуальної
власностi, тощо. Проте, на нашу думку, за сучасних умов, саме полiтичний
чинник

виступає

однiєю

з

ключових

проблем

розвитку

партнерських

вiдносин мiж пiдприємствами. Неефективна дiяльнiсть Уряду, вiдсутнiсть
компромiсу мiж владою та сектором пiдприємництва, зростання зовнiшнього
фiнансового боргу держави, вiдтiк iноземних iнвестицiй, iстотне погiршення
iмiджу держави на мiжнародному дипломатичному рiвнi вкрай негативно
вплинули

на

розвиток

пiдприємництва

партнерських

вiдносин

мiж

в

Українi

пiдприємствами.

та

на

Вирiшення

формування

цiєї

проблеми

полягає в поглибленому вивченнi та аналiзi полiтичних передумов розвитку
партнерських пiдприємницьких вiдносин. Iстотного вдосконалення потребують
прiоритетнi напрямки дiяльностi держави у сферi податкiв, зайнятостi,
нормативно-правового забезпечення суб’єктiв господарювання, кредитної та
митної полiтики задля забезпечення сприятливого полiтичного клiмату в
країнi.
Висновки.

Таким

чином,

конкурентоспроможнiсть

вiтчизняних

пiдприємств визначається формуванням стабiльних партнерських вiдносин
мiж ними. У зв’язку з активним процесом Євроiнтеграцiї та вiдсутнiстю
єдиної точки зору з цього приводу, в Українi значно погiршились передумови
розвитку пiдприємницької дiяльностi. До найголовнiших з них належить
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полiтична ситуацiя, яка безпосередньо впливає на здiйснення державної
полiтики за прiоритетними напрямками. Перспективи подальших дослiджень
полягають у ґрунтовному вивченнi та розробцi практичних рекомендацiй щодо
вдосконалення полiтичних передумов формування та розвитку партнерських
вiдносин мiж пiдприємствами.

ФОРМУВАННЯ IННОВАЦIЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДОВОЇ
ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
ПIДПРИЄМСТВА
Маслюкiвська А. О.1 , Ковтун О. С.2
Вступ. Формування сприятливого психологiчного клiмату в органiзацiї
є необхiдною умовою її ефективного функцiонування. Засобом, який сьогоднi
покликаний вирiшувати це завдання, є формування корпоративної культури
пiдприємства. Часто саме психологiчний клiмат та корпоративна культура
органiзацiї виступають ключовими чинниками, якi визначають поведiнку та
мiсце працiвника в органiзацiї, а також суттєво впливають на його мотивацiю
до працi, забезпечують умови фiксацiї, збагачення та трансляцiї колективного
досвiду. У контекстi сучасних ринкових трансформацiй, процесiв глобалiзацiї
та посилення конкурентної боротьби, все бiльша увага придiляється питанням
активiзацiї iнновацiйної дiяльностi та формуванню iнновацiйної культури.
Матерiали i методи. Формування iнновацiйної культури як складової
частини загальної корпоративної культури пiдприємства нинi є важливим
питанням i з точки зору менеджменту сучасних органiзацiй, i з точки зору
суспiльних вiдносин та взаємодiї соцiальних структур.
Поняття iнновацiйної культури у Законi України «Про прiоритетнi
напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi» (у редакцiї 2003 року) визначається
як складова iнновацiйного потенцiалу, яка характеризує рiвень освiтньої,
загальнокультурної та соцiально-психологiчної пiдготовки особистостi та
суспiльства в цiлому до сприйняття i творчого втiлення в життя iдеї розвитку
економiки країни на iнновацiйних засадах» [1, с. 93]. Вiдповiдно до iншого
пiдходу iнновацiйна культура – це форма органiзацiйної культури, що виникла
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наприкiнцi ХХ ст. як адаптацiя до прискорення змiн у виробництвi, бiзнесi та
суспiльствi [2, с. 118].
За сучасних умов поняття iнновацiйної культури все частiше розглядається
на рiвнi окремої соцiальної групи, людини, конкретної особистостi. Для
сучасної економiки характерним є посилення важливостi людського фактора
в реалiзацiї та розвитку iнновацiйного потенцiалу органiзацiї. Iнновацiйна
культура є головним елементом сучасного iнформацiйного суспiльства,
вона забезпечує сприйняття людьми iнновацiй, їх готовнiсть та здатнiсть
створювати,

пiдтримувати

i

використовувати

iнновацiї

у

всiх

сферах

життєдiяльностi. Формування iнновацiйної культури пов’язане з розвитком
творчих здiбностей персоналу та пiдтримкою керiвництвом органiзацiї
iнновацiйних проектiв

–

вiд зародження iдей iнновацiй до комерцiалiзацiї

розроблених iнновацiйних рiшень [3, с. 212].
Формування iнновацiйної культури у межах загальної корпоративної
культури органiзацiї нерозривно пов’язане зi створенням сприятливих умов для
розвитку креативного потенцiалу її персоналу i вимагає вiд працiвника вже не
простої максимiзацiї зусиль при виконаннi своєї роботи, а творчого пiдходу,
пошуку нових нестандартних рiшень, використання та впровадження нових
iдей [3, с. 213]. Тобто тут вже йдеться про формування у свiдомостi працiвникiв
розумiння важливостi i необхiдностi реалiзацiї iнновацiйної дiяльностi та їхньої
iнновацiйної активностi, забезпечення умов для самоорганiзацiї, як одного iз
ключових соцiальних механiзмiв формування культури. Саме це i є основою
iнновацiйної культури на пiдприємствi, коли члени колективу розумiють
важливiсть змiн, всiляко їх пiдтримують, а також не лише приймають активну
участь у їх розробцi та реалiзацiї, а самi являють iнiцiаторами iнновацiйних
впроваджень. Отже, одним iз основних соцiальних механiзмiв формування
iнновацiйної культури можна вважати самоорганiзацiю, мiра прояву якої
залежить вiд особливостей органiзацiйної стриктури та iнших чинникiв.
Таким чином, iнновацiйна культура виявляє себе у вiдповiдних цiнностях,
органiзацiйних цiлях та типi лiдерства. Основною умовою формування
iнновацiйної культури, на нашу думку, являється iнтегроване управлiння,
яке включає цiлеспрямований управлiнський вплив та створення умов
для

розкриття

самоорганiзацiйного

потенцiалу.

Це

означає

не

лише

децентралiзацiю управлiння, але й забезпечення вiдповiдного iнтелектуального
рiвня органiзацiї. Фундаментальною функцiєю такої культури є гуманiстична,
тобто функцiя розвитку особистостi, забезпечення реалiзацiї нею своїх
iнтелектуальних та творчих потенцiй. Культура у такому випадку постає як
засiб розвитку органiзацiї в цiлому та окремого члена персоналу [4, с. 866].
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Результати

та

висновки.

Основними

напрямами

формування

iнновацiйної культури, як елементу корпоративної культури та окремого
культурного типу, на нашу думку, повиннi бути наступнi: формування
iнновацiйного типу керiвництва – керiвник повинен заохочувати новаторство,
ризик, пошук нових iдей, демонструвати це власним прикладом; iнновацiйне
управлiння людськими ресурсами

–

органiзацiя постiйного навчання

персоналу, пiдвищення його квалiфiкацiї, зниження формалiзацiї структури
для реалiзацiї самоорганiзацiйного потенцiалу; формування цiннiсного ядра
культури

–

цiнностi постiйного пошуку, вдосконалення, впровадження

нових методiв роботи, шляхiв оновлення продукцiї. Цiннiсне ядро повинне
забезпечувати соцiальну iнтеграцiю персоналу, органiзацiя повинна визначати
свiй успiх володiнням унiкальними технологiями та новiтньою продукцiєю;
адаптивнiсть органiзацiї

–

орiєнтацiя на постiйнi змiни, вiдповiднiсть

соцiально-економiчнiй кон’юнктурi; iнновацiйнiсть, як стратегiчна цiль.
На основi базових напрямiв формування iнновацiйної культури можемо
запропонувати комплекснi iндикатори її дiагностики: характер керiвництва;
тип кадрової полiтики органiзацiї; основнi органiзацiйнi цiнностi та характер
соцiальних; органiзацiйнi цiлi; регулярнiсть технологiчних та органiзацiйних
нововведень. Данi iндикатори не є вичерпними, але на наш погляд,
вiдображають основнi прояви iнновацiйної культури як складової загальної
корпоративної культури органiзацiї.
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КОМУНIКАТИВНА I ПРАКТИЧНА ДIЯ У ФIЛОСОФСЬКИХ ТА
ЛIНГВIСТИЧНИХ ДОСЛIДЖЕННЯХ
Марусiна О. С.1 ,
Використовуючи вiдому когiтологiчну тезу про те, якщо людина
усвiдомила себе нездатною знати результати своєї активної дiяльностi,
тодi вона не може визнати себе свiдомою, цiлеспрямованою, розумною,
доводиться визнати наступне. Людина, яка нездатна знати результати своєї
активної дiяльностi, вперто продовжуючи свою активнiсть стосовно речей
об’єктивної дiйсностi, має визначатися через концепт не Я-мислю, через тезу
П.Фейєрабенда “Прощавай розум” [Фейрерабенд, П. Прощай, разум / Пол
Фейерабенд; пер. С англ. А.Л. Никифорова.
–

–

М.: АСР: Астрель, 2010.

477 с.]. Вказана обставина стає достатньо очевидною, якщо звернутися

до аналiзу “мовленнєвих актiв”, проведеного Ю. Габермасом [Габермас Ю.
Постметафiзичне мислення / Юрген Габермас; пер. З нiм. В. Куплiна. – К.:
Дух i Лiтера, 2011. – 280 с.]
Стосовно аналiзу мовленнєвих актiв, попередньо треба вказати, що мовнi
дiї в бiльшостi фiлософських та лiнгвiстичних дослiджень розумiють як
цiлеспрямованi вчинки. Тобто не враховується комунiкативно (Ю.Габермас)
та когiтологiчно (В. Чуйко) визначена рiзниця мiж дiєю взаєморозумiння i
цiлеспрямованим вчинком. Тобто, мовна комунiкацiя не створює подiй, що
можуть бути характеризованi як цiлеспрямована змiна дiйсностi у виглядi
суб’єкт-об’єктного зв’язку, чи практичної дiяльностi, оскiльки реалiзацiя
комунiкативної функцiї мови не вiдбувається без невимушеної згоди слухача
щодо значущостi висловленого. Iншими словами, без суб’єкт-суб’єктної
спiвпрацi, яка має у своїй основi угоду про порозумiння, комунiкацiя
неможлива. Така угода не обов’язково висловлюється формально-офiцiйним
чином, але її “мовчазна” присутнiсть - це тотальна умова успiшної комунiкацiї.
Вказане дозволяє стверджувати, що в межах когiтологiчного розумiння
акту мовлення як складової комунiкацiї є неприйнятним фiлософський концепт
цiлерацiональностi, який було розроблено у теорiї рацiонального вибору
М.Вебера. Когiтологiя як фiлософiя, що передбачає визначення людини через
концепт cogito (я мислю) передбачає обов’язковiсть взаєморозумiння, а не
каузально дiєвi вторгнення у свiт об’єктивного стану речей. Iншими словами,
практичну дiяльнiсть i комунiкативну дiю не можна редукувати одне до
одного, вони являють собою приклад несумiрних реальностей. Концептуальне
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пояснення вказаної несумiрностi можливе за допомогою гiпотези, яка роздiляє
ґенезу мови як засобу комунiкацiї та її семiотичний вплив на свiдомiсть, що
здiйснюється у наслiдок використання знакiв.
Очевидним чином вказане присутнє у феноменi «мiждисциплiнарностi»,
що конкретизує специфiку взаємодiї представникiв рiзних дисциплiнарних
матриць (наук) при вирiшеннi ними складних комплексних проблем, якi не
вирiшуються у межах однiєї або пари наук (дисциплiн). Взаємодiя математика,
фiзика,

хiмiка,

бiолога,

фiлософа

в

мiждисциплiнарному

дослiдженнi

(наприклад екологiчному) вiдбувається в умовах усвiдомлення непрозоростi
об’єкта i предмета дослiдження, представника однiєї науки представникам
iнших наук. Тобто, наприклад, математик розумiє свою некомпетентнiсть
стосовно задач дослiджень, якi вирiшуються фiзиком, хiмiком, бiологом,
фiлософом як носiями знання iнших наук, а тому лише сприймає їх результат.
При

мiждисциплiнарному

використаннi

методу

(його

iснування

в

експлуатацiї), наявнiсть об’єкта не обов’язкова взагалi, оскiльки метод
iмперативно може актуалiзовуватися знаком, який виконує функцiю команди.
Така вiдокремленiсть знання методу вiд знання властивостей дiйсностi
запроваджує iдею методологiї, що формує дослiдження, якi виявляють
одночасне iснування стосовно проблеми багатьох рiзних методiв її вирiшення.
У свою чергу, оскiльки ця множина – це вирiшення рiзними засобами однiєї
проблеми, тобто вона демонструє наявнiсть рiшень, а не їх вiдсутнiсть, питання
про iстиннiсть одного методу iз цiєї множини (як особлива його характеристика
по вiдношенню до iнших методiв) немає нiякого сенсу, бо вони усi – iстиннi,
вони усi вирiшують проблему.
Аналiзуючи феномен усвiдомлення iснування множини рiзних методiв
вирiшення однiєї проблеми можна побачити, що за умови усвiдомлення себе
носiєм такої множини науковцю регулярно доводиться проводити аналiз,
порiвняння, обґрунтування, вибiр, критику, удосконалення явлених методiв.
Протиставляючи науковця описаного Беконом, Декартом та iн. (як
носiя Органону) науковцю, що став носiєм методологiчного дослiдження,
виявляємо якiсну вiдмiннiсть мiж ними. Носiй Органону при виявленнi
задачi лише актуалiзує метод її вирiшення, тобто виявляє себе як дiяльна
людина, а носiй методологiчного вiдношення при усвiдомлення наявностi
задачi залишається стосовно неї пасивним, оскiльки йому доводиться спочатку
актуально “розбиратися iз методами. Iз вказаного протиставлення стає
очевидним, що носiй Органону може класифiкуватися за допомогою поняття
«примiтивна, одномiрна людина», а носiй методологiї та феноменологiї є
складне явище, яке такими поняттями не описується. Вiдповiдно, наука за доби
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мiждисциплiнарностi має визначатися як складне багатомiрне утворення, що
дозволяє запровадити змiст поняття «розвинута наука».

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ
КОМЕРЦIЇ В УКРАЇНI
Мельничук О. С.12 , Полiщук В. А.13
Вступ.
етапi

В

Українi

становлення

та

нормативно-правового
сприятливого

ринок

електронної

функцiонує

за

забезпечення.

iнституцiйного

комерцiї

умов

Тому

середовища

знаходиться

недостатньо
необхiдним

та

на

ефективного
є

механiзмiв

створення
державного

регулювання для подальшого розвитку ринку електронної комерцiї.
Матерiали

i

методи.

Застосовано

метод

аналiзу.

Матерiалами

дослiдження є нормативно-правовi акти, що регулюють ринок електронної
комерцiї в Українi.
Результати.

Регулювання

ринку

електронної

комерцiї

в

Українi

вiдбувається на основi нормативно-правових документiв, що застосовуються
у сферi комерцiйної дiяльностi загалом: Цивiльний кодекс України, ЗУ «Про
рекламу», ЗУ «Про захист прав споживачiв». Деякi iз аспектiв регулювання
ринку електронної комерцiї визначенi у Законi України «Про платiжнi системи
та переказ грошей в Українi», «Про телекомунiкацiї» i т.д.
Для системного регулювання ринку електронної комерцiї розроблено
проект

Закону

законопроекту

«Про
є

електронну

систематизацiя

комерцiю».
чинного

Основною

метою

законодавства

даного

України

та

забезпечення правового порядку дистанцiйного укладення та виконання
правочинiв

iз

застосуванням

електронних

iнформацiйно-комунiкацiйних

засобiв i технологiй. Прийняття даного законопроекту дозволить запровадити
єдиний пiдхiд до державного регулювання вiдносин на ринку електронної
комерцiї.
Проте законопроект не вирiшує питань виокремлення видiв електронних
правочинiв, зокрема правочинiв, якi вчиняються повнiстю on-line: товар чи
послуга має електронну форму, а його доставка здiйснюється виключно за
допомогою iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем (комп’ютерна програма,
аудiовiзуальний твiр у формi файлу, доступ до бази даних); та правочинiв
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укладення яких вiдбувається в електроннiй формi, але виконання вiдбувається
традицiйним способом (купiвля-продаж в iнтернет-магазинах продовольчих та
промислових товарiв).
Висновки. Вiдтак, законопроект не мiстить завершеного правового
механiзму

реалiзацiї

запропонованих

норм,

що

призведе

до

колiзiй

законодавчих норм та неповноти правового регулювання вiдповiдної сфери
вiдносин. Данi фактори дають змогу посадовим особам правозастосовних
органiв на власний розсуд тлумачити норми законiв.
Подальшi мiждисциплiнарнi дослiдження будуть направленi на вивчення
зарубiжного досвiду державного регулювання ринку електронної комерцiї.
З цiєю метою буде проведено аналiз нормативно-правового забезпечення
функцiонування ринку електронної комерцiї США та країн Євросоюзу.
Лiтература.
[1] Офiцiйний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс].
– Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua
[2] Проект закону «Про електронну комерцiю» [Електронний ресурс].
– Режим доступу: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2

СОЦIАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ВИМIР СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Оробець I. В.1 , Яремко I. В.2
Вступ. Концепцiя сталого розвитку охоплює широке коло питань в
економiчнiй, екологiчнiй та соцiальнiй сферах, якi з кожним днем все бiльше
турбують людство. Вона вказує на необхiднiсть пошуку бiльш справедливої,
рацiональної та бережливої моделi життєдiяльностi суспiльства з думкою про
майбутнi поколiння.
Матерiали

i

методи.

Питання

сталого

розвитку

розглядаються

Римським клубом, ООН, численними дослiдниками та науковцями. Головна
роль у забезпеченнi сталого розвитку належить людинi, яка й встановлює
межi використання ресурсiв Планети i в той же час здатна перешкодити
згубному впливу. У даному контекстi актуалiзується соцiально-культурний
вимiр сталого розвитку, який виражається через взаємодiю мiж суб’єктивними
уявленнями, думками, здiбностями та iнтенцiями людини (культурна складова)
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i можливостями, обмеженими об’єктивними умовами та соцiальними рамками
(соцiальна складова) [3, с. 88].
Результати. Таким чином, опираючись на накопичений досвiд та
правильно його iнтерпретуючи, використовуючи рацiональнi цiннiснi установки
соцiуму, керуючись поняттями справедливостi та моральностi, реалiзовуючи
свiй iнтелектуальний потенцiал, – кожен окремий iндивiдуум здiйснює свiй
вклад у досягнення цiлей сталого розвитку.
Процес духовно-цiннiсного зростання суспiльства, за I. Бистряковим,
вiдбувається через створення прийнятних умов для розвитку окремого
суб’єкта. Необхiдно навчитися творчо iнтерпретувати сучасну соцiальну
реальнiсть. Для цього необхiдно вiдiйти вiд своїх звичних уявлень про
рацiональнiсть та ефективнiсть функцiонування суспiльства в усiх сферах
життєдiяльностi i зробити крок назустрiч своєму культурному несвiдомому,
тобто

–

подолати ментальний «посттравматичний синдром» або страх

труднощiв, який нас переслiдує [1, с. 50].
У напрямку забезпечення сталого розвитку людина повинна також
керуватись почуттям вiдповiдальностi за подальшу долю Землi. Обов’язок
вiдповiдального пiклування виражається у категоричному iмперативi, який
сформулював Г. Йонас: «Дiй так, щоб наслiдки твоєї дiяльностi були сумiсними
з пiдтримкою достеменно людського життя на Землi» [2, с. 269]. Саме тому
задля власного добробуту людина повинна поважати, цiнувати та зберiгати
багатство i красу Землi. Зрештою, кожен з нас є її невiд’ємною частиною.
Висновки. Отже, соцiокультурнiсть сталого розвитку проявляється в
усвiдомленнi людиною своєї причетностi до формування нових суспiльних
цiнностей, якi генеруються у межах концепцiї, а також вiдповiдальностi за
їхнє втiлення з думкою про майбутнє цивiлiзацiї. Це може стати пiдґрунтям
для визначення в подальшому аксiологiчних детермiнант сталого розвитку та
приписiв етики майбутнього.
Лiтература.
[1] Бистряков I. К. Сталий розвиток України: постмодернiзм, простiр,
методологiя управлiння / I. К. Бистряков // Вiсн. НАН України.

–

2012.

– № 7. – С. 47 – 53.
[2] Рижак Л. Фiлософiя сталого розвитку людства: навчально-методичний
посiбник / Л. Рижак. – Л. : ЛНУ iм. Iвана Франка, 2011. – 516 с.
[3]
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«социокультурность» / А. Л. Темницкий // Социология: методология, методы
и математическое моделирование. – 2007. – № 24. – С. 81 – 101.
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ВПЛИВ IННОВАЦIЙ НА ПОВЕДIНКУ СПОЖИВАЧIВ НА
РИНКУ БАНКIВСЬКИХ ПОСЛУГ
Погорiльська Н. I.1 , Трохименко В. I.2
Вступ. Для сучасного етапу розвитку ринку банкiвських послуг
характерним є використання iнновацiй i запровадження новiтнiх послуг. При
цьому задля стимулювання попиту та пiдвищення конкурентоспроможностi
на ринку важливе значення має клiєнтоорiєнтованiсть банкiв, що передбачає
пропозицiю банкiвських продуктiв з урахуванням споживчих переваг i
особливостей рiзних груп клiєнтiв.
Матерiали i методи. Дослiдження проведене з використанням методiв
наукової абстракцiї, аналiзу, синтезу, iндукцiї, дедукцiї та порiвняльних
характеристик.
Результати.

Аналiз

лiтератури

з

дослiджуваної

проблематики

свiдчить, що пiд iнновацiями в банкiвськiй сферi розумiють рiзноманiтнi
(економiчнi,

органiзацiйно-управлiнськi,

iнституцiйнi,

фiнансовi,

iнформацiйно-технологiчнi) нововведення в усiх сферах функцiонування
банкiв, що виявляються в розширеннi клiєнтської бази, збiльшеннi частки
ринку, скороченнi трансакцiйних витрат проведення банкiвських операцiй,
забезпеченнi стiйкостi функцiонування банку в довгостроковiй перспективi
тощо [2]. Так, прикладами банкiвських iнновацiй є розробка нових фiнансових
продуктiв або модернiзацiя iснуючих; впровадження iнновацiйних методiв
продажiв, зовнiшнiх характеристик продукту; технологiчнi iнновацiї, пов’язанi
зi

змiною

технологiчного

забезпечення

внутрiшньобанкiвських

процесiв

надання послуг клiєнтам; тощо.
У роботi по залученню клiєнтiв важливим моментом є чiтке визначення
працiвниками банку мотивiв, якими керується клiєнт, приймаючи рiшення
про придбання банкiвських послуг, потреб, якi можуть задоволенi банком.
Так, уже визначено, що у процесi комерцiалiзацiї банкiвських iнновацiй
на сприйняття нового продукту суттєво впливають як зовнiшнi чинники
(економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, культурнi), так i фактори прямого впливу,
серед яких видiляють рацiональнi та емоцiйнi мотиви. Рацiональнi мотиви
передбачають врахування таких аспектiв, як прибутковiсть, якiсть, зручнiсть
та швидкiсть обслуговування, конфiденцiйнiсть i безпека, репутацiя банкiвської
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установи тощо. Тодi як серед емоцiйних мотивiв у першу чергу видiляють
визнання, iмiдж, прагнення до самореалiзацiї тощо.
Водночас вiдповiдно до впливу нового продукту на поведiнку споживачiв
видiляють три види банкiвських iнновацiй: 1) адаптивнi, якi передбачають
мiнiмум змiн в продуктi або послузi для продовження їх життєвого циклу, при
цьому споживач не змiнює своєї поведiнки i переваг; 2) функцiональнi, за яких
функцiїбанкiвського продуктузберiгаються, а видозмiнюється лише характер
їх реалiзацiї, що сприяє повнiшому задоволенню потреб клiєнтiв, при цьому
споживач змiнює свої уподобання i звички; 3) фундаментальнi – передбачають
реалiзацiю абсолютно нової iдеї, бiзнес-концепцiї, результатом чого стає поява
нових, невiдомих ранiше функцiональних остей, що сприяє задоволенню тих
потреб, якi взагалi не задовольнялися або задовольнялися частково.
Таким чином, для споживачiв банкiвських послуг банкiвська iнновацiя
є здатнiстю по-новому задовольняти iснуючi, або виявляти i задовольняти
новi, ранiше невiдомi потреби. У цьому контекстi слiд вiдзначити вiдмiнностi
в поведiнкових моделях фiзичних осiб-споживачiв банкiвських послуг та
корпоративних клiєнтiв, останнi з яких, приймаючи рiшення про купiвлю того
чи iншого банкiвського продукту, керуються в першу чергу функцiональною
потребою, тодi як для iндивiдiв важливого значення набувають особистiснi
та психологiчнi фактори, а їх рiшення часто можуть формуватись пiд дiєю
випадкових iмпульсiв.
Також зауважимо, що найпоширенiшими серед них є впровадження та
використання дистанцiйних послуг (iнтернет-, mobile-, sms-банкiнг, введення
в дiю термiналiв самооблуговування), впровадження рiзноманiтних програм
лояльностi, в тому числi кобрендинг (спiвпраця банкiв з торговельними
пiдприємства, автосалонами, авiакомпанiями, туристичними операторами,
операторами мобiльного зв’язку i т.д.), пакетування банкiвських послуг й
використання крос-продажiв банкiвських продуктiв, що передбачає зниження
вартостi при замовленнi пакету послуг чи розширення спектру послуг для
лояльних клiєнтiв тощо.
Висновки. Отже, на нашу думку, розвиток ринку банкiвських послуг
насамперед

пов’язаний

iз

iндивiдуалiзованим

запровадженням

новiтнiх

технологiй для клiєнтiв. Перспективним, на нашу думку, є створення
психологiчної типологiї клiєнтiв з метою надання персоналiзованого спектру
послуг.
Лiтература.
[1] Уткин Э. А. Инновационный менеджмент / Э. А. Уткин Н. И. Морозова,
Г. И. Морозова. – М.: АКАЛИС, 1996. – 208 с.
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РОЛЬ СОЦIАЛЬНОГО В ЕКОНОМIЧНОМУ РОЗВИТКУ
ПIДПРИЄМСТВА
Римкiна М. С.12 , Озимко М. В.13
Вступ. Нагальним на сьогоднi постає питання соцiально орiєнтованого
управлiння пiдприємствами, що вимагає формування вiдповiдних систем
управлiння,

якi

результатiв

дiяльностi

б

забезпечували

досягнення

пiдприємства

за

умов

економiчної
збереження

ефективностi
стабiльностi

суспiльних та культурних систем, зменшення екоруйнiвного впливу на
навколишнє середовище, кiлькостi конфлiктiв у суспiльству.
Матерiали i методи. Звертаючись до спадщини численних мiжнародних
науковцiв, в першу чергу необхiдно видiлити працi теоретикiв систем, якi
працювали на стику соцiологiї, економiки, екологiї, фiлософiї, кiбернетики,
матератики i мистецтва: Едгара Морена, Грегорi Бейтсона, Бесараба Нiколеску,
Давида Абрама, Нiкласа Лумана [2]. Критично оцiнюючи iдеї кожного з них,
пропонуємо дослiджувати нову концепцiю розвитку пiдприємства через призму
соцiально-економiчного розвитку. Використовуючи у тандемi як соцiологiчнi
так i економiчнi методи дослiдження (в першу чергу, пошуковi та аналiтичнi
дослiдження) буде дослiджено основнi чинники, якi на сьогоднi бiльш вагомi
при розвитку економiчних систем.
Результати. Тривалий час головним критерiєм ефективностi управлiння
пiдприємством був його прибуток. За таких умов успiшнiсть розвитку
та

функцiонування

пiдприємства

визначалась

зростанням

фiнансових

результатiв, досягненням цiльового значення чистого прибутку, збiльшенням
грошового потоку, зростанням активiв тощо. Подальший розвиток ринкових
вiдносин, а саме ринку капiталу, та таких науково-практичних напрямiв як
корпоративнi фiнанси, злиття та поглинання, оцiнка та управлiння вартiстю
компанiй, призвiв до змiщення критерiїв ефективностi управлiння розвитку
пiдприємства у бiк забезпечення зростання його вартостi, що проявляється у
соцiально-вiдповiдальному веденнi бiзнесу. Наявнiсть багатьох наукових праць,
присвячених критерiям соцiального розвитку через призму КСВ, обумовлена
рiзними поглядами дослiдникiв на саму сутнiсть даної категорiї. Це сприятиме
покращенню/оптимальному

вибору

критерiїв

ефективностi

управлiння

соцiальним розвитком пiдприємства. Необхiдно зауважити, що успiшна
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реалiзацiя заходiв з управлiння соцiальним розвитком пiдприємства сприяє
покращенню економiчних аспектiв дiяльностi пiдприємства, пiдтвердженням
чому слугує значна кiлькiсть наукових дослiджень. Побудова дiяльностi
на принципах соцiально вiдповiдального ведення бiзнесу може принести
пiдприємству низку переваг: покращення iмiджу, пiдвищення iнвестицiйної
привабливостi, лояльнiсть споживачiв та персоналу, посилення конкурентних
позицiй, стiйкiсть у довгостроковiй перспективi та iн. Але, перш за все,
врахування

соцiальної

складової

у

бiзнесi

сприяє

веденню

вiдкритої,

нешкiдливої, етичної та екологiчної дiяльностi. В Українi та свiтi загалом
посилюється соцiальна диференцiацiя в суспiльствi: зухвале марнотратство,
хизування багатством, всесильна влада грошей можновладцiв процвiтають
на фонi масової бiдностi й невпевненостi у завтрашньому днi основної
маси населення [1, с. 49]. За таких умов вкрай важливо, щоб розвиток
бiзнесу базувався не лише на матерiальнiй основi (економiчнiй складовiй), а
враховував iстереси Людини (соцiальна складова).
Висновки.

Особливої

актуальностi

на

сьогоднi

набуває

питання

мiждисциплiнарного пiдходу до вирiшення нагальних питань для розвитку
пiдприємств України. Якщо розглядати можливi варiанти одностороннього
коригування бажаного результату, то, на нашу думку, цього в сучасному свiтi
досягнути не можливо. Враховуючи досвiд розвинених країн, економiка країни
повинна досягати бажаних результатiв ставлячи на перший план соцiальнi
аспекти, що впливають на її розвиток.
Лiтература.
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ОСОБЛИВОСТI СОЦIАЛЬНОЇ ФIЛОСОФIЇ
Шимкiв С. А.12 , Дронь С. П.13
Вступ. Соцiальна фiлософiя вивчає суспiльство i соцiальне життя,
головним предметом розгляду соцiальної фiлософiї є сама людина, що
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розвивається i взята як представник соцiальної групи або спiльностi, тобто в
системi її соцiальних зв’язкiв.
Матерiали i методи. У процесi виконання роботи для вивчення даної
тематики використовувалися загальнонауковi методи дослiджень, зокрема:
метод системного аналiзу (для дослiдження теоретичних основ соцiальної
фiлософiї); метод порiвняння (для дослiдження та оцiнювання особливостей
соцiальної фiлософiї).
Формування соцiальної фiлософiї як окремої галузi знання вiдноситься
до середини XIX столiття. Тодi вона була лише вiдносної дисциплiною,
доповнювала онтологiю, гносеологiю, антропологiю, i т.д. На даний час
В. С. Барулiн вважає, що «соцiальна фiлософiя вивчає закони, згiдно з якими
в суспiльствi складаються стiйкi вiдносини мiж групами людей, їхнi зв’язки i
роль у суспiльствi» [1].
Соцiальна

фiлософiя

аналiзує

специфiку

соцiального

пiзнання

-

особливостi пiзнання суспiльних процесiв людьми. Роль соцiальної фiлософiї
змiнюється залежно вiд динамiки суспiльства, тенденцiй розвитку сучасного
розумiння, «всерединi», а не «над» яким надається сучасна фiлософiя
[2, с. 469]. З вищевикладеного видно, що соцiальна фiлософiя є наукою,
яка залежить вiд динамiки суспiльства i тенденцiй суспiльствознавства.
Спiввiдношення соцiальної фiлософiї з соцiальними науками визначається
декiлькома факторами:
1. Соцiальна фiлософiя прагне не тiльки обдивитися громадське життя в
цiлому, а й виявляти сенс iснування суспiльних iнститутiв i суспiльства
як такого.
2. У рамках соцiальної фiлософiї важливою є проблема ставлення
особистостi i суспiльства, поставлена в загальному планi.
3. Соцiальна фiлософiя займається онтологiчними пiдставами суспiльного
життя, тобто дослiджує умови, за яких суспiльство не розсипається на
iзольованi частини або на сукупнiсть не зв’язаних нiякою спiльнiстю
iндивiдiв.
4. Осмислюється методологiя наукового пiзнання суспiльного життя,
узагальнюється досвiд суспiльних наук.
Фiлософське знання про суспiльство вiдрiзняється вiд наукового знання
саме за цими параметрами, а соцiальна фiлософiя вiдноситься до наук, що
вивчають суспiльство в його рiзних аспектах i проявах.
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Результати.

Соцiальна

фiлософiя

оглядає

товариство

«з

висоти

пташиного польоту». Фiлософське знання дає представлення про суспiльство
як про цiлiснiсть, що дозволяє визначити фундаментальнi умови iснування
суспiльного життя i збереження її як цiлого [3]. Вона складається з
фiлософських концепцiй суспiльства, розглядає суспiльне буття людини як
форми вiдношення людини до суспiльства з виникаючими звiдси проблемами i
суперечностями. Людина вивчається не сама по собi, а в контекстi суспiльства.
У предмет соцiальної фiлософiї входять питання загального характеру, що
стосуються суспiльного життя. Головне iз них – питання про сенс суспiльних
iнститутiв i суспiльства в цiлому.
Висновки. Отже, наукова соцiальна фiлософiя – це найбiльш загальна
теорiя суспiльства, предметом якої є загальнi сторони суспiльного життя:
ставлення суспiльної свiдомостi до суспiльного буття, загальнi закони розвитку
родової та iндивiдуальної людської сутностi, змiст i перспективи iснування
людства, саме тому дана напрям перебуває у розвитку, що спонукає до
постiйного його вивчення i аналiзу.
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