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ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Шановнi колеги!

Ось уже вдруге листопадовими днями, коли прогресивне людство святкує
Всесвiтнiй день науки в iм’я миру й розвитку, ми радi вiтати вас на форумi,
що зiбрав талановиту молодь iз рiзних галузей науки. Започаткована на
минулорiчному круглому столi традицiя значно розширила свої представницькi
й тематичнi обрiї, утiлившись у Всеукраїнську науково-практичну
конференцiю студентiв, аспiрантiв i молодих учених «Об’єднанi
наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень».

Основними цiлями нашого заходу є:

! обмiн досвiдом мiж ученими рiзних галузей задля розв’язання
актуальних проблем сучасної науки;

! висвiтлення переваг мiждисциплiнарних дослiджень i заохочення
наукової молодi до створення спiльних мiждисциплiнарних
дослiдницьких проектiв;

! налагодження контактiв мiж молодими вченими з рiзних галузей науки
для проведення подальших дослiджень.

Збiрник, який ви тримаєте в руках, є лише першим кроком у напрямку
ефективної спiвпрацi мiж молодими дослiдниками, яка невдовзi, сподiваємося,
заряснiє добiрними науковими плодами.

Яскравих вам звершень i жагучого пошуку!

З повагою й найкращими побажаннями
Рада молодих вчених

Наукове товариство студентiв та аспiрантiв
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Пленарнi лекцiї

Вiвторок, 10 листопада, 14.00

Методологiчнi принципи

мiждисциплiнарних дослiджень
Фiлiпенко Антон Сергiйович1

Виступ присвячений принципам проведення мiждисциплiнарних дослiджень
та їх впливу на результати наукової творчостi. Висвiтлюються особливостi
здiйснення впливу мiждисциплiнарних дослiджень на результати наукових
дослiджень. Надається узагальнена iнформацiя про способи та методологiчний
порядок проведення мiждисциплiнарних дослiджень. Наводяться деякi
приклади здiйснення мiждисциплiнарних дослiджень науковими колективами
захiдних унiверситетiв.

1д.е.н., професор, професор кафедри свiтового господарства i мiжнародних
економiчних вiдносин Iнституту мiжнародних вiдносин КНУ, Президент
української асоцiацiї економiстiв-мiжнародникiв



Вiвторок, 10 листопада, 14.40

Як управляти життям власних проектiв
Зубченко Володимир Петрович1

Професiйний та особистiсний розвиток в умовах сучасного конкурентного
суспiльства – невпинне змагання прiоритетiв, принципiв та життєвих цiлей.
Успiшна реалiзацiя власних проектiв – освiтнiх, наукових, соцiальних,
бiзнесових – стає визначальним критерiєм вибору. Розглянемо основнi етапи
проекту, їх динамiчний розвиток в часi та просторi, можливостi та виклики,
що виникають в ходi реалiзацiї. Обговоримо необхiдну економiчну базу проекту,
розкриємо секрети успiшностi команд учасникiв.

Приступимо до реальних дiй!

1к.ф.-м.н., голова Ради молодих вчених механiко-математичного факультету
Київського нацiонального унiверситету iменi ТарасаШевченка, голова комiтету
з питань освiти Товариства актуарiїв України, сертифiкований фiнансист,
бiзнес-тренер, email: vp.zubchenko@gmail.com
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Вiвторок, 10 листопада, 15.05

Рада молодих вчених Нацiональної

академiї наук України: проекти задля

реалiзацiї iнтересiв наукової молодi
Скороход Олександр Миколайович1

Рада молодих вчених НАН України була створена у 2014 роцi та
об’єднала 10 Рад при вiддiленнях академiї. Ради молодих вчених НАН
України – колегiальнi органи при дирекцiях установ НАН України, що
об’єднують спiвробiтникiв та аспiрантiв установи вiком не старше 35 рокiв.
Нашi стратегiчнi завдання включають, але не обмежуються:

• Налагодження та пiдтримку взаємодiї мiж науковою молоддю вiддiлень
НАН України та мiждисциплiнарної взаємодiї, що включає проведення
спiльних конференцiй, семiнарiв, круглих столiв, а також спортивних
заходiв за пiдтримки КРК Профспiлки НАН України.

• Вiдстоювання iнтересiв наукової молодi на законодавчому рiвнi.

• Популяризацiю науки.

• Налагодження взаємодiї наука–бiзнес.

Ми вiдкритi до спiвпрацi з органiзацiями, об’єднаннями, товариствами та
всiма зацiкавленими у розвитку науки в Українi.

1к.б.н., науковий спiвробiтник Iнституту молекулярної бiологiї та генетики
НАН України, Голова РМВ НАН України, email: rmd@imbg.org.ua

15



Середа, 11 листопада, 14.00

Iнкорпорацiя в капiталiстичну

свiт-економiку та модернiзацiя

українського суспiльства у XVIII-XX ст.
Цимбал Тарас Володимирович1

Стратегiчна мета багаторiчного дослiдження – виявлення зв’язку мiж
iнкорпорацiєю української економiки, в довготривалiй iсторичнiй перспективi,
в свiтовi торгiвельнi потоки та соцiокультурною модернiзацiєю українського
суспiльства. На основi узагальнення розрiзнених iсторико-статистичних
даних, пропонується обрахунок низки кiлькiсних показникiв, якi
потребують концептуального поєднання соцiологiчного, iсторичного,
економiко-статистичного знання: рiвень iнтегрованостi внутрiшнього
українського ринку, рiвень iнтегрованостi в мiжнародний ринок, секулярнiсть,
iндивiдуалiзм, соцiальна та географiчна мобiльнiсть українського населення
у XVIII-XX ст. i те, який це мало вплив на повсякденне життя спiльнот
та iндивiдiв (наприклад, сiмейнi стосунки, секулярнiсть тощо). Доповiдь
представлятиме промiжнi результати проекту, систематизованi в рамках
дослiдницької працi в Калiфорнiйському унiверситетi в Санта-Барбарi (2014).

1к.соцiол.н., асистент кафедри теорiї та iсторiї соцiологiї факультету
соцiологiї КНУ, email: taras.tsymbal@gmail.com
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Середа, 11 листопада, 14.30

Сучаснi концепцiї лiдерства у

стратегiчному менеджментi
Ситницький Максим Васильович1

В лекцiї будуть проаналiзованi прогресивнi пiдходи до проблеми лiдерства,
наведено основнi школи стратегiчного менеджменту, що заснованi на
лiдерському пiдходi до визначення стратегiї органiзацiї, охарактеризовано
та розкрито взаємозв’язок мiж лiдерством i стратегiчним менеджментом,
проiлюстровано успiшний досвiд застосування лiдерства на практицi
стратегiчного менеджменту, розкрито проблему, пов’язану з нерозумiнням
лiдерства в сучасному свiтi. Слухачi ознайомляться з ключовими факторами
успiшного стратегiчного менеджменту, заснованих на лiдерських якостях.

1к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту iнновацiйної та iнвестицiйної
дiяльностi економiчного факультету КНУ.
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Середа, 11 листопада, 15.00

Як правильно вибрати нiшу
Євгенiй Василенко та Олександр Компанець

Робити вибiр – завжди важко. Тим бiльше, вирiшальний у кар’єрi бiзнесмена.
Хороших iдей може бути багато, але як вибрати серед них ту нiшу, в якiй
дiйсно можна досягти успiху? Виступ присвячений головним аспектам вибору
своєї справи. Ми розглянемо основнi критерiї вибору нiшi, розкриємо головнi
помилки, якi допускають початкiвцi при виборi своєї сфери дiяльностi, а також
подiлимось власним досвiдом.
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ПРОГРАМА
Секцiйнi доповiдi

Вiвторок, 10.11.2015

Час Доповiдач Назва Сторiнка

16.00-16.10 Васильченко А. В. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ЗМI �21 c.

16.10-16.20 Купрiєнко С. А. «ФЛОРЕНТIЙСЬКИЙ КОДЕКС»: ПIЗНАННЯ АСТЕКIВ У
МЕДИЦИНI ТА БОТАНIЦI

�75 c.

16.20-16.30 Проценко О. В. ТОКСИЧНIСТЬ ТА ГЕНОТОКСИЧНIСТЬ КВАНТОВИХ
ТОЧОК CdS, СИНТЕЗОВАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ
БIОЛОГIЧНИХ МАТРИЦЬ

�46 c.

16.30-16.40 Кашпур Д. Д. ЗАЛЕЖНIСТЬ РЕАКЦIЇ НА НЕГАТИВНI ТЕЛЕВIЗIЙНI
НОВИНИ ВIД ВРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТI

�74 c.

16.40-16.50 Томченко О. В. МIЖДИСЦИПЛIНАРНИЙ ПIДХIД У ДОСЛIДЖЕННI
ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗАСОБАМИ ГIС/ДЗЗ-ТЕХНОЛОГIЙ

�48 c.

16.50-17.00 Наконечна М. М. ПРОСОЦIАЛЬНА АКТИВНIСТЬ ЯК МIЖДИСЦИП-
ЛIНАРНА ПРОБЛЕМА

�90 c.

17.00-17.10 Хижняк А. В. ДИСТАНЦIЙНI АЕРОКОСМIЧНI ДОСЛIДЖЕННЯ В
ПРИРОДОКОРИСТУВАННI, ЯК МIЖДИСЦИПЛIНАРНИЙ
НАУКОВИЙ НАПРЯМ

�53 c.

17.10-17.20 Матат А. В. IНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНIСТЬ В СИСТЕМI НАУКОВИХ
ЗНАНЬ

�87 c.

17.20-17.30 Глоба Р. М. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕТРИЧНИХ МЕТОДIВ ДЛЯ
ДОСЛIДЖЕННЯ КОРОЗIЙНОГО СТАНУ ГАЗОПРОВОДIВ

�22 c.

17.30-17.40 Вешеленi О. М. КАТЕГОРIЯ «ДОСВIД БОЖЕВIЛЛЯ» В УКРАЇНСЬКIЙ
ЛIТЕРАТУРI: ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛIДЖЕНЬ

�60 c.

17.40-17.50 Кучерiв О. I. ЯВИЩЕ ХIРАЛЬНОСТI У НАНОМАТЕРIАЛАХ ЗI
СПIНОВИМ ПЕРЕХОДОМ

�32 c.



Середа, 11.11.2015

Час Доповiдач Назва Сторiнка

16.00-16.10 Онищенко A. АНАЛIЗ ПРОМОТОРIВ ГЕНIВ СИСТЕМИ
IСГIЛЮВАННЯ НА НАЯВНIСТЬ САЙТIВ ЗВ’ЯЗУВАННЯ
ТРАНСКРИПЦIЙНИХ ФАКТОРIВ, ЯКI ЕКСПРЕСУЮТЬСЯ
В ПЕЧIНЦI

�38 c.

16.10-16.20 Карасьова О. О. ЕКОНОМIЧНI РЕФОРМИ ГРУЗIЇ В КОНТЕКСТI
СОЦIАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦIЙ

�72 c.

16.20-16.30 Присяжнюк А. РОЛЬ Д3-ДОФАМIНОВИХ РЕЦЕПТОРIВ В ПАТОГЕНЕЗI
ВИРАЗКОВОГО КОЛIТУ

�44 c.

16.30-16.40 Плахотник Н. В. ЗВ’ЯЗОК ПСИХОЛОГIЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДВОМОВНИХ ОСIБ ТА КУЛЬТУРНОЇ IНТЕГРАЦIЇ

�41 c.

16.40-16.50 Мамалига О. О. ЗРОСТАННЯ РОЛI ЕКОНОМIЧНОЇ ДИПЛОМАТIЇ У
ЗОВНIШНIЙ ПОЛIТИЦI ДЕРЖАВИ

�81 c.

16.50-17.00 Кострець А. А. СЕЙСМIЧНА АКТИВНIСТЬ ЗЕМЛI ТА ВПЛИВ НА
НЕЇ ПОЛОЖЕННЯ ЗЕМЛЯ – МIСЯЦЬ (ЗА ДАНИМИ
ГОЛОВНОГО ЦЕНТРУ СПЕЦIАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
(ГЦСК) 2001 – 2011 РОКIВ)

�29 c.

17.00-17.10 Заєць Б. М. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ОБЄДНАНОЇ ПАРТIЇ
ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

�68 c.

17.10-17.20 Iванченко М. I. КОМПЛЕКСНИЙ ПIДХIД ДО ПIДВИЩЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТI БУДIВЕЛЬ

�24 c.

17.20-17.30 Шелест Д. В. ЦИТОТОКСИЧНИЙ СКРИНIНГ ФОТОАКТИВНИХ
РЕЧОВИН IN VITRO

�55 c.

17.30-17.40 Марусiна О. С. СИСТЕМА ЗНАННЯ В КЛАСИЧНОМУ ТА «МОЗАЇЧНОМУ»
ТИПАХ КУЛЬТУРИ

�86 c.

17.40-17.50 Репiч Г. Г. π-КООРДИНАЦIЙНI СПОЛУКИ Pd(II), Pt(II) ЯК
ПОТЕНЦIЙНI ЗАМIННИКИ ЦИСПЛАТИНУ ТА ЙОГО
АНАЛОГIВ

�47 c.



Секцiя природничих наук

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ЗМI
Васильченко А. В.1, Аббасова Г. А.2, Деревинська Л. В.2, Тукаєв С. В.1,

Зима I. Г.1

anatolyvv@mail.ru

Вступ. В роботi дослiджується залежнiсть вiд ЗМI та її детермiнанти.
Сучасне суспiльство характеризується зростанням залежностi людини вiд
ЗМI. Надмiрний перегляд телебачення призводить до негативних наслiдкiв,
зокрема формування депресiї (Potts and Sanchez, 1994). Процес формування
психологiчної залежностi зумовлений низкою факторiв, у тому числi: потребою
в iнформацiї, iндивiдуально-типологiчними рисами особистi та вiком.

Мета дослiдження. Встановити вплив перегляду телевiзiйних новин
на психоемоцiйний стан молодi та психологiчнi особливостi iндiвида, якi
визначають схильнiсть до перегляду.

Матерiали i методи. Дослiдження проводилось на 42 здорових учнях
старших класiв загальноосвiтньої школи в м. Чернiгiв вiком вiд 14 до 17
рокiв. Учасники дослiдження фiксували час, що вони проводили переглядаючи
телевiзiйнi новини та рекламнi сюжети протягом мiсяця. Для дослiдження
було використано опитувальник темпераменту та характеру Клонiнгера,
тривимiрний особистiсний опитувальник Клонiнгера, тест «Здатнiсть до
прогнозування» Л. А. Регуш, методика дiагностики рiвня шкiльної тривожностi
Фiлiпса, шкала депресiї Бека, опитувальник для дослiдження рiвня
iмпульсивностi В. А. Лосєнкова, методика дiагностики емпатичних здiбностей
В. В. Бойко, тест життєстiйкостi С. Маддi та методика Н. Холла для
визначення рiвня емоцiйного iнтелекту.

Результати. Кореляцiйний аналiз встановив наявнiсть значимих
кореляцiйних зв’язкiв мiж надмiрним переглядом телебачення та розвитком
депресiї в учасникiв дослiдження. Виявлена обернена кореляцiя мiж

1Вiддiл фiзiологiї мозку та психофiзiологiї, НДI фiзiологiї iменi академiка
Петра Богача, ННЦ «Iнститут бiологiї», Київський нацiональний унiверситет
iменi Тараса Шевченка

2Середня Загальноосвiтня Школа №6, м.Чернiгiв



когнiтивно-афективними i соматичними проявами депресiї та залежнiстю
вiд винагороди, що опосередкована рiвнем активностi норадренергiйної
системи мозку. Головними незалежними детермiнантами, що впливають на
схильнiсть молодих людей до перегляду телебачення, виявилися низький
рiвень залежностi вiд винагороди та низький рiвень пошуку новизни (що
вiддзеркалює рiвень активностi дофамiнергiйної системи мозку).

Висновки. Результати проведеного дослiдження дозволяють
стверджувати, що схильнiсть до перегляду телебачення та пов’язаний iз
ним розвиток депресiї можуть бути передбаченi на основi психологiчних рис
людини, обумовлених активнiстю моноамiнергiйних систем мозку.

Лiтература.
[1] Television Viewing and Depression: No News Is Good News / Potts, R.,

Sanchez, D. // Journal of Broadcasting & Electronic Media. – 1994. – Vol.38, № 1.
– p. 79-90.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕТРИЧНИХ МЕТОДIВ ДЛЯ
ДОСЛIДЖЕННЯ КОРОЗIЙНОГО СТАНУ ГАЗОПРОВОДIВ

Глоба Р. М.1

November90@mail.ru
Трубопроводи i обладнання в процесi експлуатацiї пiддаються процесу

корозiї. Корозiя металу труб вiдбувається як зовнi пiд впливом грунтового
електролiту (в грунтi завжди знаходиться волога i розчиненi в нiй солi), так
i всерединi, внаслiдок домiшок вологи, сiрководню та солей, що мiстяться в
вуглеводневiй сировинi, яка транспортується. Корозiя металевих споруд завдає
великих матерiальних та економiчних збиткiв. Вона призводить до зносу
агрегатiв, установок, лiнiйної частини трубопроводiв, скорочує мiжремонтнi
термiни обладнання, викликає додатковi втрати продукту, що транспортується.
При пiдземному прокладаннi сталевi трубопроводи пiддаються грунтовiй
корозiї. У грунтах майже завжди мiстяться солi, кислоти, луги та органiчнi
речовини, якi шкiдливо дiють на стiнки сталевих труб. У деяких випадках
така корозiя може викликати наскрiзнi свищи в металi труби i цим
вивести трубопровiд з ладу, такi руйнування вiдбуваються особливо часто в
трубопроводах, покладених без достатнього захисту вiд корозiї.

Основнi положення методики виявлення корозiйних дiлянок
газопроводу, корозiйної активностi грунтiв i вибору майданчика пiд анодне
заземлення. Для вирiшення поставлених задач необхiдно виконати:

1ННI «Iнститут геологiї», Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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• рекогносцировка трубопроводiв та технологiчних споруд на мiсцевостi
з розмiткою точок вимiрiв на майданчика АГНКС;

• вимiрювання потенцiалiв «труба-земля» пiдземних газопроводiв на
пунктах вимiрювання (ПВ), кранах та iнших доступних мiсцях
для визначення стану захищенностi катодною поляризацiєю
проммайданчика АГНКС;

• вимiрювання повздовжнього потенцiалу «труба-земля» для визначення
захищенностi катодною поляризацiєю по довжинi газопроводу та
поперечного градiєнту електричного поля кроком 5м для визначення
якостi iзоляцiйного покриття комунiкацiй;

• вимiрювання глибини залягання технологiчних трубопроводiв;

• вимiрювання питомого електричного опору грунтiв методом
симетричного електричного профiлювання в межах майданчика
АГНКС;

• виконання вертикального електричного зондування землi на глибину
до 100 м з метою вибору майданчика пiд анодне заземлення.

Результати роботи. Для виведення результатiв дослiджень застосовувалося
програми IPI2WIN та AutoCAD. Кiлькiсна iнтерпретацiя ВЕЗ виконується на
ПК програмою IPI2Win. В програмi AutoCAD виконуються три графiки.

1-ий графiк – графiк потенцiалу «труба-земля». Основним критерiєм
захищеностi технологiчних трубопроводiв майданчика АГНКС вiд ґрунтової
корозiї згiдно вимог ДСТУ 4219-2003 було значення захисного потенцiалу
«труба-земля» вiдносно мiдно-сульфатного електроду порiвняння (Cu/CuSo4):

• мiнус 900 мВ з омiчною складовою;

• мiнус 850 мВ по поляризацiйному потенцiалу.

2-ий графiк – графiк поперечного градiєнт-потенцiалу «земля-земля». Стан
iзоляцiйного покриття технологiчних трубопроводiв визначався за величиною
значень поперечного градiєнту.

3-iй графiк – графiк питомого електричного опору (визначення
корозiйної активностi грунтiв). Грунти подiляються:

• до 20 Ом*м – ґрунти з високою корозiйною активнiстю;

• вiд 20 Ом*м до 50 Ом*м – ґрунти з середньою корозiйною активнiстю;

• бiльше 50 Ом*м – ґрунти з низькою корозiйною активнiстю.
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Успiшний захист трубопровiдних систем вiд корозiї може бути здiйснений
при своєчасному виявленнi корозiйних руйнувань, визначеннi їх величини i
виборi захисних заходiв. У початковий перiод експлуатацiї стан трубопроводу
визначається якiстю проектування та будiвництва. Вплив цих чинникiв
зменшується в часi i домiнуюче значення набувають умови роботи
трубопроводу. В процесi роботи змiна технiчного стану транспортної магiстралi
вiдбувається пiд впливом експлуатацiйних факторiв, одним з яких є
корозiя внутрiшньої i зовнiшньої поверхнi труб. З урахуванням модернiзацiї
газотранспортної системи України автор ставить собi за мету цiєю доповiддю
познайомити науковцiв, насамперед хiмiкiв та фiзикiв, з поняттям корозiї
газопроводiв та методiв її виявлення.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПIДХIД ДО ПIДВИЩЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТI БУДIВЕЛЬ

Iванченко М. I.1, Ожищенко О. А.1

marieivanchenko94@gmail.com, olga.ozhyshchenko@gmail.com

Вступ. Україна на сьогоднiшнiй день споживає у загальному балансi
бiльше 60− 70% iмпортних енергоресурсiв, та є однiєю з енергозалежних країн
Європи [1]. Але через незабезпеченiсть енергоефективностi будiвель втрати
тепла становлять 47%. Тож проблема пiдвищення енергоефективностi будiвель
та рацiонального використання енергiї є дуже актуальною в наш час. Метою
моєї роботи є дослiдження шляхiв енергозбереження та способiв пiдвищення
енергоефективностi будiвель в Українi з точки зору iнженерiї, екологiї та
економiки.

1ДВНЗ «Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури»

24



Матерiали i методи. Iснуючi та новостворенi будинки не вiдповiдають
сучасним нормам [2] та класам енергоефективностi. (150 − 250 кВт·год/м2

для iснуючих будинкiв проти необхiдних 30 − 40 кВт·год/м2). З iншого
боку, енергетичний сектор промисловостi, на жаль, не є екологiчно чистим
виробництвом i займає не останнє мiсце у загальнiй кiлькостi викидiв CO2,
що є нагальною екологiчною проблеми сьогодення. З точки зору економiки,
наша країна перебуває у свiтовiй економiчнiй кризi, а помiркований розвиток
енергоефективностi забезпечить не тiльки покращення умов життя та стану
навколишнього середовища, а й принесе економiю державного бюджету. Саме
тому в данiй роботi пропонується розглянути проблему комплексно. Для
максимального енергозбереження в сферi будiвництва пiдхiд до проектування
нових будiвель має бути докорiнно змiнений. Мають застосовуватись не
лише методи iнженерного проектування, а ще й розрахунки екологiчних
параметрiв будiвель як на стадiї проектування, так i на стадiї експлуатацiї.
Економiчна ж оцiнка проекту має також додатково приймати до уваги переваги
у майбутньому, порахованi за допомогою методу дисконтування майбутнiх
доходiв, та залучення iноземних/грантових коштiв в рамках мiжнародних
програм пiдвищення енергоефективностi.

Результати. Лише при комплексному пiдходi до розглядуваної проблеми
можливо зменшити енергоспоживання, негативний екологiчний вплив на
середовище, пiдвищити енергоефективнiсть будiвель та заощадити державнi
кошти.

Висновки. Україна має всi передумови та резерви для подальшого
розвитку енергоефективностi в галузi будiвництва. Для досягнення цiєї мети
потрiбно застосовувати комплексний iнженерно-екологiчно-економiчний метод
проектування. Тiльки бажання та наполегливiсть приведуть нас до бажаного
результату!
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ГЕН-СПЕЦИФIЧНЕ МЕТИЛУВАННЯ LRRC3B ТА RASSF1A У
ПАЦIЄНТIВ ЗI СВIТЛОКЛIТИННИМ РАКОМ НИРОК

Кашпарова О. В.1, Онищенко К. В.1, Скрипкiна I. Я.1, Перета Л. В.2,
Григоренко В. М.2, Риндич А. В.1

elena.kashparova@gmail.com

Незважаючи на терапевтичнi досягнення, нирково-клiтинна карцинома
залишається невилiковною для бiльшостi пацiєнтiв. Генетичнi та епiгенетичнi
змiни, якi вiдбуваються на вiльноциркулюючiй позаклiтиннiй ДНК (пкДНК)
у плазмi кровi, можуть бути використанi у якостi специфiчних дiагностичних
маркерiв раку на раннiх стадiях [1].

Гiперметилування генiв-супресорiв пухлини часто вiдбувається пiд час
ракових захворювань на раннiх стадiях i є перспективним маркером для
виявлення раку [2]. Тому метою роботи є визначення метилування обраних
генiв-супресорiв пухлин для порiвняння їхнього статусу на геномнiй ДНК
пухлини (гДНК) та позаклiтиннiй ДНК (пкДНК) в плазмi кровi пацiєнтiв зi
свiтлоклiтинним раком нирок. Робота була проведена на зразках бiопсiй тканин
та плазми кровi 35 пацiєнтiв зi свiтлоклiтинним раком нирок (передоперацiйний
забiр кровi Iнституту урологiї АМН України, м. Київ), отриманих за згоди
пацiєнтiв. Для визначення статусу метилування проводили метил-спецiфiчну
ПЛР (МС-ПЛР) у режимi реального часу на бiсульфiтно-конвертованiй ДНК з
використанням праймерiв, специфiчних до метильованих форм CpG-острiвцiв
генiв LRRC3B та RASSF1A.

За результатами роботи було встановлено, що метилування гена LRRC3B
на геномнiй ДНК пухлини спостерiгалось у 57, 1% (20 з 35) пацiєнтiв, на пкДНК
до операцiї – 88, 6% (31 з 35) пацiєнтiв, на пкДНК пiсля операцiї – 57, 1% (20 з
35) пацiєнтiв.

МС-ПЛР до першого CpG-острiвця гена RASSF1A показала метилування
на геномнiй ДНК пухлини у 96, 7% (29 з 30) пацiєнтiв, на пкДНК до операцiї –
93, 5% (29 з 31) пацiєнтiв, на пкДНК пiсля операцiї – 63, 6% (21 з 33) пацiєнтiв.
Метилування другого CpG-острiвця гена RASSF1A на геномнiй ДНК пухлини
спостерiгалось у 91, 2% (31 з 34) пацiєнтiв, на пкДНК до операцiї – 45, 7% (16
з 35) пацiєнтiв, на пкДНК пiсля операцiї – 31, 4% (11 з 35) пацiєнтiв.

В результатi проведених дослiджень показано, що метилування гена
LRRC3B на гДНК та на вiдповiдних пкДНК плазми кровi до операцiї
спостерiгалось у 80% (16 з 20) випадках, першого CpG-острiвця гена RASSF1A

– у 93, 1% (27 з 29) випадках, другого CpG-острiвця гена RASSF1A –

1Iнститут молекулярної бiологiї i генетики НАН України
2ДУ «Iнститут урологiї НАМН України»
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у 51, 6% (16 з 31) випадках. Одержанi результати в подальшому можуть
бути використанi для створення тест-системи для неiнвазивної дiагностики
злоякiсних пухлин.

Лiтература.
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ДЕЯКI ПРОБЛЕМИ В ОБРОБЦI ДАНИХ
ШЛIХО-МIНЕРАЛОГIЧНОГО ОПРОБУВАННЯ МЕТОДАМИ

МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ
Компанець Є. В.1

evgen.kompanets@gmail.com

Вступ. В останнє десятирiччя все бiльшого значення в геологiчнiй розвiдцi
набувають методи математичної статистики. На кафедрi мiнералогiї, геохiмiї та
петрографiї ННI «Iнституту геологiї» ведуться роботи по апробацiї цих методiв
для визначення мiнеральних асоцiацiй осадових колекторiв iндикаторних
мiнералiв кiмберлiтiв з метою локалiзацiї корiнних джерел алмазiв. В якостi
бази даних виступають концентрацiї мiнералiв у пробах, взятих з результатiв
шлiхо-мiнералогiчного аналiзу. Проте повнота та якiсть такої iнформацiї
змушує до певної мiри скорочувати обсяги методик та створює перешкоди до
всебiчного вивчення статистичних особливостей даних та визначення факторiв,
якi впливають на формування отриманих мiнеральних асоцiацiй.

Матерiали i методи. В останнє десятирiччя все бiльшого значення в
геологiчнiй розвiдцi набувають методи математичної статистики. На кафедрi
мiнералогiї, геохiмiї та петрографiї ННI «Iнституту геологiї» ведуться роботи
по апробацiї цих методiв для визначення мiнеральних асоцiацiй осадових
колекторiв iндикаторних мiнералiв кiмберлiтiв з метою локалiзацiї корiнних
джерел алмазiв. В якостi бази даних виступають концентрацiї мiнералiв у
пробах, взятих з результатiв шлiхо-мiнералогiчного аналiзу. Проте повнота та
якiсть такої iнформацiї змушує до певної мiри скорочувати обсяги методик та
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створює перешкоди до всебiчного вивчення статистичних особливостей даних
та визначення факторiв, якi впливають на формування отриманих мiнеральних
асоцiацiй.

Результати. Порiвнюючи отриманi данi з трьох незалежних методiв
було встановлено, що в кожному випадку вiдбувалось чiтке розмежування
даних на двi окремi групи мiнералiв, що пiдтверджує високу iнформативнiсть
даних мiнералогiчного аналiзу шлiхових проб при їх обробцi методами
математичної статистики. Загальною особливiстю визначених мiнеральних
асоцiацiй є наявнiсть у вибiрках «некондицiйних» значень, де вмiст мiнералiв
представлений у виглядi «знакiв» та «мiнерал не iдентифiкований», вплив яких
на результати дослiджень є досить суттєвий [2, с. 17]. Частково ця проблема
вирiшується апроксимацiєю некондицiйних значень у вхiднiй моделi зрiзаного
розподiлу [3, с. 139], де вiдбувається замiна на найменшi концентрацiї мiнералiв
у пробi, що дозволяє вiдновити до 60% бази даних. Такий пiдхiд уявляється
малоефективним при роботi саме з даними шлiхо-мiнералогiчного опробування,
оскiльки не враховуються координати апроксимованого значення (наприклад,
проба з некондицiйним значенням пiропу межує з пробами, де його вмiст досить
значущий).

Висновки. На базi отриманих результатiв про iнформативнiсть даних
шлiхо-мiнералогiчного опробування при їх обробцi методами математичної
статистики досить гостро стоїть питання про розробку методу площинної
iнтерполяцiї (areal interpolation) некондицiйних значень iз залученням зрiзаних
моделей розподiлу. Такий модуль дозволить значно розширити використання
геологiчної iнформацiї.
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СЕЙСМIЧНА АКТИВНIСТЬ ЗЕМЛI ТА ВПЛИВ НА НЕЇ
ПОЛОЖЕННЯ ЗЕМЛЯ – МIСЯЦЬ (ЗА ДАНИМИ ГОЛОВНОГО
ЦЕНТРУ СПЕЦIАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ГЦСК) 2001 – 2011

РОКIВ)
Кострець А. А.1

tondo@ukr.net

Вступ. В свiтовiй науцi i в практичних застосуваннях вивчення Мiсяця
i мiсячно-земних зв’язкiв займають одну з найважливiших позицiй. Це
пояснюється, в першу чергу, мiсячною активнiстю на фiзичнi процеси, що
проходять на Землi i навколоземному просторi – магнiтосферi та iоносферi,
а також в атмосферi та бiосферi. Земля i Мiсяць представляють собою систему
тiл, що знаходяться пiд сильним приливним, тобто гравiтацiйним, впливом
один на одного. Пiд дiєю мiсячних припливiв земна кора здiйснює пружнi, без
запiзнення, пiвдобовi коливання з амплiтудою близько 20 см.

На основi аналiзу даних центру спецiального контролю зареєстрованих
у перiод 2001-2011 рр. сейсмiчними станцiями висувається припущення про
те, що тектонiчнi процеси, якi вiдбуваються в надрах Землi, пов’язанi з
впливом Мiсяця. Встановлення зв’язку частоти i сили сейсмiчних подiй вiд
динамiчного впливу Мiсяця на земну кору може допомогти в подальшому
просуваннi дослiджень багатьох таємниць природи. Детально вивчений зв’язок
мiж сейсмiчнiстю Землi та положенням системи «Сонце-Земля-Мiсяць». Пiд
дiєю гравiтацiйного поля Мiсяця виникають додатковi напруження в лiтосферi,
якi можуть приводити до зростання сейсмiчної активностi [1].

Матерiали. Суть роботи полягала в знаходженнi взаємозв’язкiв мiж
системою Сонце-Земля-Мiсяць та кiлькiстю й iнтенсивнiстю землетрусiв, що
вiдбуваються на територiї всiєї планети (M > 4), та всiх землетрусiв (M = 1−4),
для територiї України. Для досягнення вказаної мети, на основi рiзних типiв
статистичного моделювання параметрiв сейсмiчних джерел зареєстрованих
ГЦСК були поставленi i вирiшенi наступнi основнi задачi: 1) систематизацiя
даних та їх приведення до формату, придатного для опрацювання; 2) обробка
бази даних: побудова розподiлу явищ за магнiтудами та розподiлу кiлькостi
явищ вiд глибини (h); 3) пошуки кореляцiй з параметрами Мiсяця: зв’язок iз
фазами Мiсяця; зв’язок iз вiдстанню до Мiсяця.

Цi питання потребують бiльш детальних дослiджень окремо по кожнiй
територiї, де проводяться роботи пов’язанi з прогнозуванням землетрусiв. Це
вимагає неперервної вибiрки явищ, без пропускiв у часi та протягом тривалого
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перiоду [3]. Проблеми безпеки, аналiзу i зниження ризику охоплюють всi види
техногенної дiяльностi. У процесi розробки проектiв пов’язаних з економiкою,
полiтикою, демографiєю, екологiєю промисловiстю i взагалi з чинниками, якi
формують i керують життям людини є природнi та техногеннi катастрофи.
Саме тому прогнозування та попередження таких небезпечних природних
явищ, як землетруси є одним з найважливiших завдань науковцiв. Сьогоднi
iснує чимало гiпотез пов’язаних з прогнозуванням землетрусiв, та нi одна з них
не вiднайшла стовiдсоткової реалiзацiї [4].

Методи дослiджень. Застосовувався системний аналiз i наукове
узагальнення теоретичних i практичних даних про сейсмiчнi подiї;
обробка статистичних даних; побудова статистичних залежностей з
метою прогнозування сейсмiчних явищ пов’язаних з параметрами Мiсяця.

Наукова новизна роботи. В рамках даних дослiджень отриманi такi
найбiльш важливi результати:

• Встановлено значний кореляцiйний зв’язок сейсмiчностi iз фазами
Мiсяця. Тут пiд фазою фiгурує кут мiж Мiсяцем та Сонцем при
спостереження iз Землi. Зрозумiло, що цей кут (faze) змiнюється вiд 0◦

до 180◦. Для значень магнiтуди бiльше 4 балiв встановлено невелике
зростання числа явищ iз фазою вiд 0◦ до 180◦. Разом з тим, для
нульових магнiтуд таке зростання помiтно менше. Оскiльки бiльшiсть
0-х явищ техногеннi, то залежнiсть для 4 балiв можна трактувати, як
деякий прояв Мiсяця на число таких явищ.

• Зв’язок iз вiдстанню до Мiсяця. Побудованi залежностi числа явищ
бiльше 4 балiв вiд вiдстанi до Мiсяця. Кiлькостi явищ обчисленi з
врахуванням швидкостi змiни вiдстанi до Мiсяця в кожному окремому
дiапазонi значень rm. Простi кiлькостi множилися на вiдповiднi
швидкостi змiни, тобто дiлилися на час перебування Мiсяця на такiй
вiдстанi. Отже наведенi кiлькостi вiдповiдають кiлькостям явищ на
данiй вiдстанi в одиницю часу. Вiдстанi до Мiсяця записанi в тисячних
долях астрономiчної одиницi а. о. ( а. о. = 149 598 000 км). Окремо
побудованi такi залежностi для явищ на глибинi до 40 км, та глибше 40
км. Отриманi залежностi вiдрiзняються навiть якiсно. Для мiлких явищ
спостерiгається зростання числа вiд вiдстанi, а для глибших – навпаки.
Отже видно, що вiдстань до Мiсяця впливає на кiлькiсть землетрусiв,
причому по рiзному на рiзнiй глибинi [2].

В роботi використовуються данi Головного центру спецiального контролю,
при нацiональному аерокосмiчному агентствi, а також використана програма
«Graf4win» для отримання вiдповiдних систематизуючих графiкiв залежностей
параметрiв Мiсяця i землетрусiв.
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Висновки. Встановлено iснування 4-ох типiв зв’язку мiж тектонiчними
явищами Землi i положенням Мiсяця: 1) Залежнiсть кiлькостi сейсмiчних явищ
вiд магнiтуди; 2) Залежнiсть кiлькостi сейсмiчних явищ рiзної магнiтуди вiд
кута фази Мiсяця; 3) Залежнiсть кiлькостi сейсмiчних явищ з магнiтудою
бiльше 4 вiд глибини. Останнiй i на думку автора, найважливiший результат
це: 4) Залежностi кiлькостi землетрусiв, що сталися на рiзних глибинах вiд
вiдстанi Мiсяця до Землi. Вищенаведенi дослiдження по виявленню зв’язкiв
мiж рiзними параметрами Мiсяця та землетрусами потребують додаткових
знань в областях iнших галузей науки, таких як: математика, фiзика,
астрономiя, астрофiзика, космологiя, економiка i т. д. Такi дослiдження
потрiбно вести з врахування геологiчних, екологiчних, економiчних, соцiальних
особливостей кожної окремої країни чи окремих поясiв свiту. Отриманi,
автором статтi, результати можна використати для уточнення нормативних
документiв, пов’язаних з сейсмiчним захистом певної територiї. Оскiльки
параметри Мiсяця змiнюються перiодично, то варто мати неперервну вибiрку
явищ (без пропускiв).
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ЯВИЩЕ ХIРАЛЬНОСТI У НАНОМАТЕРIАЛАХ ЗI СПIНОВИМ
ПЕРЕХОДОМ

Кучерiв О. I.1, Гуральський I. О.1, Фрицький I. О.1

olesia.kucheriv@univ.kiev.ua

Вступ. Спiновий перехiд (СП), що являє собою повну реорганiзацiю
електронної структури у координацiйних сполуках 3-d металiв,
супроводжується радикальною змiною магнiтних, оптичних, електричних та
механiчних властивостей матерiалу [1]. СП може бути викликаний рiзними
зовнiшнiми чинниками (змiнами температури або тиску, магнiтним полем або
свiтловим опромiненням), проте найбiльш перспективним для практичного
застосування є СП, викликаний ефектом гостьових молекул.

Матерiали i методи. Ми пропонуємо пiдхiд до гомохiральних
координацiйних наночастинок [Fe(NH2trz)3](CSA)2 (NH2trz =
4-амiно-1,2,4-триазол, CSA = камфорсульфонат). Для дослiджень було
застосовано рiзноманiтнi методи, придатнi для детекцiї СП (магнiтнi
вимiрювання, електронна та Мессбауерiвська спектроскопiї), а також
вимiрювання кругового дихроїзму для дослiдження хiрооптичних властивостей
матерiалiв.

Результати. Завдяки введенню хiрального анiону до координацiйної
структури, наночастинки комплексу проявляють рiзнi хiрооптичнi властивостi
у низько- та високоспiновому станах [2]. Що важливо, нами продемонстровано
вплив гостьових хiральних молекул 2-S-бутанолу на СП iз енантiоселективним
зсувом температури СП. Це є пiдтвердженням того, що металiчнi центри
у хiральнiй координацiйнiй структурi по-рiзному взаємодiють з оптичними
iзомерами гостьових молекул.

Висновки. Нами показано унiкальнi оптичнi та сорбцiйнi властивостi
наночастинок зi СП.

Данi результати є перспективними для розвитку мiждисциплiнарних
дослiджень у сферi фiзики матерiалiв (вимiрювання властивостей нових
матерiалiв зi СП, дослiди на тонких плiвках та наночастинках). Можливим
є використання даних матерiалiв у радiофiзицi – як перемикачiв та активних
елементiв сенсорiв, а також у бiологiї – як носiїв бiологiчно активних молекул
та термохромних сенсорiв.
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ВИПАДКОВI ПРОЦЕСИ З IММIГРАЦIЄЮ ТА ПРОЦЕСИ
ДРОБОВГО ЕФЕКТУ В ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ

Маринич О. В.1

marynych@unicyb.kiev.ua

Нехай τ1, τ2, τ3, . . . є послiдовнiстю незалежних однаково розподiлених
додатних випадкових величин, що iнтерпретуються як iнтервали часу
мiж надходженнями в деяку абстрактну систему однотипних iмпульсiв
(iммiгрантiв). Нехай iмпульс, що надiйшов в систему в момент часу Sk, де

S0 := 0, Sk := τ1 + τ2 + . . .+ τk, k = 1, 2, 3, . . . ,

породжує в системi деякий процес (детермiнований чи випадковий) Xk+1,
еволюцiя якого не залежить вiд еволюцiї процесiв, породжених iншими
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iмпульсами. У кожний момент часу t ≥ 0 кумулятива дiя потоку iмпульсiв
описується формулою:

Y (t) :=

∞∑
k=1

Xk+1(t− Sk) · 1{Sk ≤ t},

де

1{A} :=

{
1, подiя А вiдбулась,
0, iнакше.

Стохастичний процес Y називається випадковим процесом з iммiграцiєю, а у
випадку, коли процеси Xk+1 невипадковi — процесом дробового ефекту.

Випадковi процеси з iммiграцiєю та, зокрема, процеси дробового ефекту
повсякчас виникають у прикладних дослiдженнях в рiзних областях науки.
Так, за їх допомогою описуються:

• електричний струм у вакуумних трубках [8];

• дробовий ефект в iонних каналах [6];

• затримки у врегулюваннi страхових претензiй [5];

• сейсмiчна активнiсть регiону [9];

та низка iнших процесiв в фiзицi, бiологiї, економiцi, соцiологiї i т.д.
Подальший список застосувань можна знайти в роботах [1-4,7] (та за
посиланнями наведеними у них), в яких авторами побудована бiльш-менш
повна асимптотична теорiя випадкових процесiв з iммiграцiєю за
рiзноманiтних припущень на вхiдний потiк τ1, τ2, τ3, . . . та послiдовнiсть
процесiв X1, X2, X3, . . ..

Враховуючи надзвичайно широке коло можливих застосувань, автор
ставить собi за мету цiєю доповiддю познайомити молодих науковцiв з рiзних
галузей знань з поняттям випадкового процесу з iммiграцiєю та спiльними
зусиллями поповнити наведений список новими математичними моделями.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКОСИТЕМНИЙ СЕРВIС ТЕРИТОРIЙ, ЩО
ЗАЗНАЛИ АНТРОПОГЕННОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВIВ

Меньшов О. I.1, Харiна О. О.1

menshov.o@ukr.net, o_kharina@ukr.net

Однiєю iз найбiльш гострих мiждисциплiнарних проблем в Українi
та свiтi є антропогеннi та техногеннi впливи на навколишнє природне
середовище. У межах України до iснуючих форм вiдповiдних навантажень
останнiм часом додався вплив вiйськових дiй. При цьому, порушується сталий
розвиток, вiдбуваються змiни довкiлля, агроландшафтiв, падає продуктивнiсть
аграрних земель, що призводить до суттєвих економiчних втрат та впливає на
гуманiтарну i соцiальну сфери життєдiяльностi людства.

Одним iз дiєвих iнструментiв для iдентифiкацiї негативних впливiв на
територiї, їх монiторингу та розробки шляхiв для подолання наслiдкiв є
екосистемний сервiс (ЕС). Останнiм часом ЕС набув важливого значення у
сферi прийняття рiшень у галузi вивчення довкiлля та оцiнки його екологiчних
змiн [1,2].

ЕС розподiляється на чотири класи. Перший клас – сировинний сервiс,
передбачає дослiдження продуктiв, що отримуються з екосистем. У першу
чергу, мова йде про рiзного типу сировину, сiльськогосподарську та тваринну
продукцiю, прiсну воду. Другий клас – це регуляторний сервiс, який включає
дослiдження клiмату, контроль забруднення води та її очищення, вивчення
якостi атмосферного повiтря, монiторинг небезпечних геологiчних процесiв та
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стихiйних лих. Третiй клас – регуляторний сервiс, що дослiджує ландшафти,
ґрунтовi покриви та ґрунтоутворюючi процеси, їх змiни, фотосинтез та
кругообiг поживних речовин. Четвертий клас – це гуманiтарний сервiс.
До цього класу вiдносять послуги щодо вивчення впливiв на рекреацiю,
вiдпочинок, туризм, дослiджуються естетичнi цiнностi та культурна спадщина.

Таким чином, нами пропонується застосування екоситемного сервiсу до
антропогенно та техногенно змiнених територiй iз використанням методiв
геофiзики, у першу чергу магнiтометрiї, геоморфологiї та ґрунтознавства.
Окрiм того, необхiдним є з’ясування економiчних втрат вiд порушення сталого
розвитку територiї, їх знецiнення та обрахування витрат на вiдновлення [3].
Важливим є визначення соцiального та гуманiтарного стану у межах обраних
змiнених територiй.

Лiтература.
[1] Hauck J. Benefits and limitations of the ecosystem services concept in

environmental policy and decision making: Some stakeholder perspectives / J.
Hauck, C. Görg, R. Varjopuro, O. Ratamäki, K. Jax // Environmental Science
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ВПЛИВ КАДМIЄВИХ НАНОДОТIВ НА ПУХЛИННI КЛIТИНИ
IN VITRO

Нiколаєнко Т. В.1, Нiкулiна В. В.1, Гарманчук Л. В.1, Толстанова Г. М.1,
Борова М. М. 2, Пiрко Я. В.2, Ємець А. I.2

Вступ. Квантовi точки сульфiду кадмiю привертають значну увагу
дослiдникiв саме через свої унiкальнi електроннi та оптичнi властивостi, якi
надають їм можливiсть функцiонувати як багатоточковi молекулярнi мiшенi
[1]. Наночастинки, отриманi шляхом хiмiчного синтезу, характеризуються
високою токсичнiстю, що обмежує їхнє подальше застосування [2]. Розробленi
технологiї бiологiчного синтезу розширюють можливостi застосування CdS.

1ННЦ «Iнститут бiологiї», Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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Тому метою нашої роботи було дослiдження дiї CdS, отриманих за допомогою
рiзних бiологiчних систем на пухлиннi клiтини лiнiї HeLa.

Матерiали та методи. Дослiджуванi наночастинки CdS були отриманi
за допомогою бактерiальної культури Escherichia coli, мiцелiю гриба Pleurotus
ostreatus та калюсної тканини Linaria maroccana згiдно протоколу [3].
Культивування клiтин лiнiї HeLa проводили за стандартних умов при 37◦C,
5% CO2; у повному поживному середовищi RPMI з додаванням 10% ЕТС.
Кiлькiсть живих клiтин оцiнювали за допомогою МТТ-тесту. Аналiз розподiлу
клiтин за фазами мiтотичного циклу та кiлькiсть апоптичних клiтин визначали
проточно-цитометричним методом.

Результати. Показано, що середовище культивування Pleurotus ostreatus
з квантовими точками CdS проявляє антипролiферативну дiю, адже
спостерiгається зниження кiлькостi клiтин на 29, 2 ± 1, 3% в порiвняннi з
контролем та на 9± 0, 9% в порiвняннi з середовищем культивування Pleurotus
ostreatus. Середовище культивування Linaria maroccana продемонструвало
значний пролiферативний ефект, що проявляється в пiдвищеннi концентрацiї
клiтин на 45 ± 2, 5% в порiвняннi з контролем. У той же час культуральний
екстракт вiд Linaria maroccana з квантовими точками CdS збiльшує кiлькость
апоптичних клiтин в 3 рази, знижує кiлькiсть клiтин пролiферативного пулу в 2
рази в порiвняннi з середовищем культивування Linaria maroccana. Середовище
культивування Escherichia coli з квантовими точками CdS показало значний
цитостатичний ефект, який продемонстрований в 2− i 2, 8-кратному збiльшеннi
кiлькостi мертвих клiтин порiвняно з культуральним середовищем Escherichia
coli та контролем, вiдповiдно.

Висновки. Таким чином в результатi дослiдження виявлено, що найбiльш
ефективну протипухлинну дiю, шляхом зниження клiтин пролiферативного
пулу проявляють квантовi точки CdS, отриманi за допомогою бiологiчного
синтезу з мiцелiєм гриба Pleurotus ostreatus.
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АНАЛIЗ ПРОМОТОРIВ ГЕНIВ СИСТЕМИ IСГIЛЮВАННЯ НА
НАЯВНIСТЬ САЙТIВ ЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРАНСКРИПЦIЙНИХ

ФАКТОРIВ, ЯКI ЕКСПРЕСУЮТЬСЯ В ПЕЧIНЦI
Онищенко A.1, Оболенська М.1

merylin_m@mail.ru, m.obolenska@gmail.com

IСГiлювання – це пост-трансляцiйна модифiкацiя бiлкiв через тимчасове
приєднання малого убiквiтин-подiбного бiлку, що є продуктом iнтерферон
стимульованого гена (ISG15). Модифiкацiя вiдбувається трьома ензимами, якi
кодуються Ube1L, Ube2L6 i Trim25 генами. Тимчасовий характер IСГiлювання
забезпечується iзопептидазою USP18.

Методи. Послiдовностi п’яти промоторiв довжиною 1100 п.о. (вiд −1000

до +100 п.о.) були проаналiзованi програмами MatInspector (1) та rVISTA (2).
Було вiдiбрано сайти зв’язування для тих транскрипцiйних факторiв (СЗТФ),
якi специфiчно експресуються в печiнцi, клiтинах iмунної системи та повсюдно,
а також, що пройшли тест на консервативнiсть через порiвняння з СЗТФ
в промоторах генiв - ортологiв Mus musculus (DialignTF). Для уточнення
отриманих СЗТФ було використано програму rVISTA, що поєднує пошук в
базах даних i порiвняльний аналiз послiдовностей i використовує позицiйно
ваговi матрицi з бази даних TRANSFAC Professional 9.2.

Результати. СЗТФ в проксимальних ( −200 до +100 п.о.) та дистальних
(−1000 до −200 п.о.) дiлянках п’яти промоторiв рiзнi i не перекриваються.
Всi промотори мають СЗТФ для рiзних факторiв IRF. На вiдмiну вiд Isg15,
який має тiльки ISRE i сайт для IRF3, в Usp18 з’являються сайти Zn-finger
транскрипцiйних факторiв (ТФ), в Ube1l для ТФ STAT i в Trim25 для HSF. Всi
дистальнi промотори цих генiв мiстять сайти для ТФ HOX; якi доповнюються
сайтами для ТФ MAFF в промоторах Isg15 та Usp18 i сайтами для ТФ
TAL1_E2A i TCFE2A в промоторi Trim25. Регуляцiя Ube2L6 принципово
вiдрiзняється вiд регуляцiї чотирьох вищезгаданих генiв.

Висновок. Потенцiйнi транскрипцiйнi фактори, якi можуть бути
задiяними у регуляцiї транскрипцiї п’яти генiв IСГiлювання, опосередковують
рiзноманiтнi сигнальнi шляхи вродженої iмунної вiдповiдi, диференцiювання,
регуляцiї клiтинного циклу тощо. Визначення цих СЗТФ сприяє подальшому
цiлеспрямованому дослiдженню регуляцiї транскрипцiї генiв системи
IСГiлювання пiд час вiдповiдi на часткову гепатектомiю та лапоротомiю.
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Робота була виконана за пiдтримки Нацiональної академiї наук
України (Проект № 2.2.4.18) та Iндiйсько-Української мiжурядової
науково-технологiчної програми спiвпрацi.
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АНАЛIЗ КОНЦЕПЦIЇ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СИСТЕМ ДЛЯ
ПРОГНОЗУ ПЕРСПЕКТИВ ВУГЛЕНОСНОСТI УКРАЇНСЬКИХ

РОДОВИЩ
Петруняк В. Д.1, Устенко Є. В.1

vasilpetruniak@gmail.com

В останнi десятилiття теорiя вуглеводневих систем стала невiд’ємним
елементом геологорозвiдувального процесу в захiдних країнах, але нажаль
не використовується в Українi. Аналiз основних положень даної концепцiї та
розробка методики, що дозволить її використання для прогнозу перспектив
вугленосностi українських родовищ i є основною метою даної роботи.

Концепцiя вуглеводневих систем є вiдносно новою галуззю геологiчної
науки, її формування починається лише в 80-х роках ХХ столiття, а своє
теоретичне оформлення вона отримала в 1994 роцi [1].

Дана теорiя розглядає сукупнi зв’язки мiж материнськими породами,
породами-колекторами, покришками, можливими пастками та процесами
утворення, мiграцiї та акумуляцiї вуглеводнiв. Саме врахування останнiх
процесiв i є основною вiдмiнною рисою концепцiї вуглеводневих систем [2].

Концепцiя вуглеводневих систем є однiєю з найбiльш унiкальних
в комплексi сучасного геологiчного знання. З одного боку, без моделi
вуглеводневої системи на сьогоднi не обходиться жодне дослiдження родовищ
вуглеводнiв на «заходi», а з iншого боку вона абсолютно не використовується
на «сходi», в тому числi i в Українi.

Об’єкт наукового дослiдження: нижньокамяновугiльнi та девонськi
вiдклади пiвденної прибортової частини ДДз.

1ННI «Iнститут геологiї», Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
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Предмет наукового дослiдження: структурнi особливостi будови, сейсмiчнi
та сейсмофацiальнi характеристики порiд колекторiв нижньокамяновугiльних
та девонських вiдкладiв.

Методи дослiджень: спецiалiзованi алгоритми мiграцiйних перетворень
сейсмiчних даних, сучаснi методи комплексного аналiзу геолого-геофiзичних
даних, технологiї побудови комплексних постiйнодiючих геолого-геофiзичних
моделей [3-4].

В результатi дослiдження розроблено нову методику комплексної
обробки та iнтерпретацiї геолого-геофiзичних даних, що заключається в
поєднаннi новiтнiх алгоритмiв та методик моделювання вуглеводневих
систем, що дозволяє перевiрити гiпотезу про наявнiсть вуглеводнiв на
ранньому етапi дослiдження родовища, та бiльш точно спрогнозувати
ресурси вуглеводневої сировини. Такий пiдхiд дозволяє знизити ризики
негативних результатiв бурiння, та сфокусувати геологорозвiдувальний
процес на найбiльш перспективних дiлянках можливих родовищ вуглеводнiв.
Невiд’ємним елементом даної методики є лiтологiчна iдентифiкацiя порiд
за сейсмiчними даними використовуючи сучаснi алгоритми iнверсiї та
сейсмофацiального аналiзу, що дозволяє видiляти не лише структурнi а й не
антиклiнальнi стратиграфiчнi пастки [5].

Пiдводячи пiдсумки вище написаного, автор ставить за мету об’єднати
свої дослiдження, з колегами з iнших спецiальностей, для бiльш детального
вивчення вуглеводневих систем, починаючи вiд хiмiчного складу вуглеводнi,
фiзичних властивостей, та математичного моделювання покладiв пасток
вуглеводнiв.
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ЗВ’ЯЗОК ПСИХОЛОГIЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВОМОВНИХ
ОСIБ ТА КУЛЬТУРНОЇ IНТЕГРАЦIЇ

Погорiльська Н. I.1, Бас-Кононенко О. В.1, Дудник З. В.1, Зима I. Г.1,
Тукаєв С. В.1, Плахотник Н. В.1

nastasiya2006@ukr.net

Вступ. Iснує багато суспiльств, якi об’єднують декiлька культур, традицiй
i, вiдповiдно мов. В умовах глобалiзацiї цiкавим об’єктом вивчення є особи,
якi вважають рiдними бiльш як одну мову. Дане дослiдження мало на метi
встановити якi саме психологiчнi характеристиками обумовлюють надання
переваги тiй чи iншiй мовi в мультикультурному середовищi, за умови
однакового рiвня володiння обома мовами.

Матерiали i методи. Дослiдження проводилось на 54 добровольця
вiком вiд 17 до 32 обох статей, яких розподiлили на двi групи вiдповiдно
до мови, яка була вивчена першою. Стимульним матерiалом виступали
двох-трьох складовi емоцiйно забарвленi, культурно значимi слова українською
та росiйською мовами. Пiсля пред’явлення стимульного матерiалу, учасникам
було запропоновано оцiнити слова вiд -5 до 5 за двома шкалами «приємний
/ не приємний» та «розслаблюючий / активуючий» на основi суб’єктивного
досвiду. Для дослiдження було використано тест на виявлення здатностi
до прогнозування Л. Регуш та шкала iмпульсивностi Барратт. З метою
встановлення емоцiйного вигоряння у студентiв нами було використано
методику дiагностики рiвня емоцiйного вигоряння В. В. Бойко.

Результати. Учасникiв дослiдження об’єднали у групи вiдповiдно до
першої рiдної, материнської, мови. Умови дослiдження виключали вплив рiвня
знання мови на її оцiнку, оскiльки учасники вiльно володiли обома мовами.
Рiвень емоцiйного вигорання суттєво не вiдрiзнявся мiж групами учасникiв,
що дозволило виключити вплив вигорання на сприйняття вербальних стимулiв.
Дослiджуваних, рiдна мова яких українська, було розподiлено ще три групи,
залежно вiд ставлення до росiйської мови: група, яким приємно слухати
росiйську мову, та група, яким вона неприємна, i нейтральна. Результати,

1 ННЦ «Iнститут бiологiї», Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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на основi шкали iмпульсивностi Барратт показали значну рiзницю мiж
групами учасникiв з негативним ставленням до росiйської мови у порiвняннi
з позитивним. Загальна iмпульсивнiсть була вищою в групi з негативною
оцiнкою мови, у порiвняннi. Не дивлячись на те, що показники в обох групах
знаходились в межах норми, можна стверджувати, що учасники, якi мають
позитивну оцiнку росiйської мови, мають бiльший потенцiал для планування,
монiторингу власних дiї i, менш iмовiрно, схильнi дiяти пiд впливом моменту
[2]. Вiдповiдно, було встановлено, що негативне ставлення до мови може бути
результатом спiввiдношення показникiв iмпульсивностi i реактивностi.

Також, рiзниця у здатностi передбачати подiї була знайдена мiж групою
обстежуваних з нейтральною i негативною оцiнкою росiйської мови. Результати
тесту Регуш показали значно меншу гнучкiсть i здатнiсть до прогнозування
в групi з негативним ставленням до росiйської мови в порiвняннi з двома
iншими групами. Таким чином, двомовнi учасники, якi мають негативне
ставлення до росiйської мови, схильнi до бiльш жорстко детермiнованих дiй
в присутностi непередбачених обставин. Люди з подiбними психологiчними
характеристиками можуть зiткнутися з труднощами в реорганiзацiї планiв,
поведiнки, програми дiй, що, в свою чергу, може стати передумовою зниженнi
культурної iнтеграцiї [3].

Висновки. Результати проведеного дослiдження дозволяють
стверджувати, що особистi психологiчнi характеристики, такi як
iмпульсивнiсть та здатнiсть до прогнозування, можуть виступати в
якостi передумов культурної толерантностi та схильностi до неупередженого
аналiзу iнформацiї.

Лiтература.
[1] Водопьянова, Н. Е. Старченкова, Е. С. / Синдром выгорания:

диагностика и профилактика. – СПб.: Питер, 2008. – 358 с.
[2] Patton, J. H.; Stanford, M. S.; Barratt, E. S. / Factor structure of the

Barratt Impulsiveness Scale Journal of Clinical Psychology, 51 (6): 768–74.
[3] Регуш, Л. А. / Психология прогнозирования. Успехи в познании

будущего. – СПб.: Речь, 2003. – 352 с.

42



ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТI МАКСИМАЛЬНОГО
ВИЛУЧЕННЯ ЙОНIВ Co2+ ТА Mn2+ З ВОДНИХ РОЗЧИНIВ ВIД
pН СЕРЕДОВИЩА МАГНIТОЧУТЛИВИМИ КОМПОЗИТАМИ

Fe3O4/γ-АПС, Fe3O4/ДМСК ТА Fe3O4/ГА
Подзюбанчук I. О.1, Камiнський О. М.1, Кусяк Н. В.1,

Петрановська А. Л.2, Горбик П. П.2

illia1223@ukr.net, gorbyk@isc.gov.ua
Явище адсорбцiї складає основу багатьох способiв роздiлення речовин

заснованих на вибiрковому концентруваннi компонентiв газової або рiдкої фаз
на поверхнi твердотiльного адсорбенту [1]. Серед таких речовин достойне мiсце
посiдає магнетит та композити на його основi, якi мають добре розвинуту
поверхню, що сприяє проходженню адсорбцiї рiзних речовин, в тому числi йонiв
Co2+ та Mn2+ [2]. Синтез магнетиту [1] здiйснювали спiвосадженням солей
Феруму надлишком водного розчину амiаку згiдно реакцiї:

2Fe3+ + Fe2+ + 8NH3 + 4H2O 7→ Fe3O4 + 8NH+
4

Питома поверхня синтезованого магнетиту складала S = 90 − 180м2/г.
Модифiкування поверхнi магнетиту γ-АПТЕС здiйснено рiдинофазним
методом у толуолi за методикою [2]. Покриття гiдроксоапатиту на
поверхнi високодисперсного магнетиту одержували золь-гель методом згiдно
стехiометрiї реакцiї:

10Ca(NO3)2+6(NH4)2PO4+8NH3+2H2O 7→ Ca10(PO4)6(OH)2+20NH4NO3.

Модифiкування поверхнi магнетиту дiєю ДМСК проводили шляхом
суспендування наважки (50 мг) магнетиту у толуолi (20 мл) [4]. Србент (0,03
г) заливали розчином катiону Co2+ та Mn2+ з рН об’ємом 5 мл i струшували
протягом трьох годин на шейкерi.

Результати свiдчать про перспективнiсть використання цих композитiв
для створення адсорбентiв Co2+ та Mn2+ з водних розчинiв при вирiшенi
проблем захисту довкiлля Житомирської областi. Високий вмiст Mn2+

(38 ГДК) спостерiгається у водах Тетерева, поблизу Житомира i р.
Гнилоп’ять в околицях м. Бердичева[3]. Модифiкуючи Fe3O4, можливо
отримувати фiльтрувальнi сумiшi iз високими сорбцiйними властивостями
для видалення Mn2+ дозволяє реалiзувати ефективнi фiльтри для очищення
вод iз можливiстю простої регенерацiї та тривалим збереженням основних
властивостей композиту протягом тривалого часу використання.

1Житомирський державний унiверситет iменi Iвана Франка
2Iнститут хiмiї поверхнi НАН України iм. Чуйка
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Таблиця 1. Зведенi данi щодо залежностi вилучення катiонiв Mn2+ та Co2+

з водних розчинiв вiд рН середовища магнiточутливими композитами
Катiони Mn2+ Co2+

Композит рН R, % А, мг/г рН R, % А, мг/г

Fe3O4 6,7 8,9 5,4 9,0 67,5 5,2

Fe3O4/ГА 8,9 99,5 8,1 9,0 92,4 7,3

Fe3O4/γ-АПС 8,9 96,3 7,8 9,0 95,3 7,6

Fe3O4/ДМСК 8,9 87,3 7,5 9,0 87,8 7,0
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РОЛЬ Д3-ДОФАМIНОВИХ РЕЦЕПТОРIВ В ПАТОГЕНЕЗI
ВИРАЗКОВОГО КОЛIТУ

Присяжнюк А.1, Дзюбенко Н.1, Керничний В. 2, Червiнська Т.1,
Толстанова Г.1

alona.prysiazhniuk@gmail.com

Вступ. За останнi десять рокiв, що пiдтверджується експертним
оцiнюванням ВОЗ, простежується чiтка тенденцiя до збiльшення
захворюваностi на виразковий колiт (ВК), що вимагає пошуку нових
молекулярних мiшеней для їх лiкування. В попереднiх дослiдженнях
нами встановлено порушення периферичної дофамiнергiчної системи на
експериментальних моделях та у хворих на ВК. Метою даної роботи, була
перевiрка гiпотези про залучення Д3-дофамiнових рецепторiв (ДР) у патогенез
ВК [1, 2].

Матерiали i методи. Дослiдження проведенi на експериментальних
моделях ВК: 6% йодоацетамiд-викликаний колiт у щурiв;
спонтанно-виникаючий колiт у IЛ-10 нокаутованих мишей (12, 18 тижнiв)
та бiопсiйному матерiалi товстої кишки пацiєнтiв з ВК. Визначали рiвень та

1Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
2Обласна Хмельницька лiкарня
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локалiзацiю Д3-ДР методами вестерн блот та iмуногiстохiмiчного аналiзу.
Щурам з йодоацетамiд-викликаним колiтом щоденно вводили агонiст Д3-ДР
7-OH-DPAT (0,2 мг/кг, пiдшкiрно).

Результати. Встановлено, що за нормальних умов Д3-ДР локалiзованi
на епiтелiальних, ендотелiальних клiтинах та ентеральних нейронах слизової
оболонки товстої кишки. За розвитку запалення товстої кишки, при
експериментальному ВК та у пацiєнтiв з ВК, рiвень Д3-ДР в слизовiй оболонцi
товстої кишки зменшується, переважно за рахунок зниження їх експресiї
колоницатами. Активацiя Д3-ДР, щоденним введенням 7-ОН-DPAT, значно
пригнiчувала клiнiчнi прояви колiту, а також прискорювала гоєння уражень
в товстiй кишцi щурiв з йодоацетамiд-викликаним колiтом.

Висновки. Вперше встановлено, що активацiя Д3-ДР сприяє гоєнню
виразкових уражень товстої кишки при ВК.

Перспективи подальших дослiджень: наразi немає достатньо ефективних
препаратiв спрямованої дiї для лiкування ВК. Дослiджувана тематика є тiсно
зв’язаною з медициною i, тому, отриманi данi розкривають новi перспективи
для пошуку нових терапевтичних засобiв.

Лiтература.
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ТОКСИЧНIСТЬ ТА ГЕНОТОКСИЧНIСТЬ КВАНТОВИХ
ТОЧОК CdS, СИНТЕЗОВАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ

БIОЛОГIЧНИХ МАТРИЦЬ
Проценко О. В.1, Дудка О. А.1, Козерецька I. А.1, Iномiстова М. В.1,
Борова М. М. 2, Пiрко Я. В.2, Толстанова Г. М.1, Остапченко Л. I.1,

Ємець А. I.2

mizgirevka@rambler.ru

Вступ. На сьогоднi нанотехнологiї є однiєю з галузей мiждисциплiнарних
дослiджень. Нанострктурнi матерiали широко використовуються у виробництвi
споживчих товарiв, фармацевтичнiй промисловостi, а також у сферi
бiотехнологiй, електронiки, фотонiки, адресної доставки лiкiв тощо [1].

Метою роботи було оцiнити токсичнiсть та генотоксичнiсть квантових
точок сульфiду кадмiю (CdS), синтезованих за допомогою бiологiчних
матриць, а саме культурi Nicotiana tabacum та Liria marroccana, на твариннiй
тест-системi Drosophila melanogaster.

Матерiали i методи. Для дослiдження токсичностi квантових точок
та контрольних зразкiв визначали їх вплив на виживанiсть мух, тривалiсть
розвитку та плодючiсть (кiлькiсть отриманих особин iмаго в F1) дрозофiл.
Генотоксичнiсть дослiджуваних розчинiв визначали у «wing spot» тестi [2].

Генотоксичний ефект оцiнювали порiвнюючи кiлькiсть мутантних подiй в
дослiджуваному та контрольному зразках. Позитивним контролем слугувало
рентгенiвське опромiнення в дозi (1000 мР/год), негативним - стандартне
середовище, до якого додавали бiологiчнi матрицi Nicotiana tabacum, Liria
marroccana та без наночастинок CdS.

Результати. Встановлено, що квантовi точки CdS, отриманi за допомогою
матриць Nicotiana tabacum та Liria marroccana, виявляють помiрний токсичний
ефект, однак вiн достовiрно нижчий, нiж при обробцi сiллю CdS. Наночастинки
CdS не мали генотоксичного або мутагенного впливу на D. melanogaster.

Висновки. Показано, що наявнiсть навколо кадмiйвмiсних квантових
точок специфiчного покриття з бiомолекул може вiдiгравати важливу роль
у зниженнi рiвня їхньої токсичностi. Таким чином, отриманi екологiчним
та зручним методом напiвпровiдниковi наночастинки CdS мають широкi
можливостi застосування, як в експериментах in vivo на тваринних органiзмах,
так i в певних галузях клiтинної бiологiї та бiомедичних дослiдженнях.

1ННЦ «Iнститут бiологiї», Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка,
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π-КООРДИНАЦIЙНI СПОЛУКИ Pd(II), Pt(II) ЯК ПОТЕНЦIЙНI
ЗАМIННИКИ ЦИСПЛАТИНУ ТА ЙОГО АНАЛОГIВ

Репiч Г. Г.1, Орисик В. В.1, Пальчиковська Л. Г.2, Гарманчук Л. В.3

glebrepich@gmail.com

Вступ. На сьогоднiшнiй час цисплатин та його аналоги є одними з
найуспiшнiших протипухлинних препаратiв. Однак суттєвi побiчнi ефекти,
а також опiрнiсть деяких типiв пухлин до дiї сполук платини обмежують
їх використання. Вважається, що один зi шляхiв опiрностi клiтини до дiї
цисплатину є пiдвищений вмiст в цитоплазмi тiол-вмiсних сполук, таких
як трипептид глутатiон та металотiонеїни, тому що «м’який» йон платини
ефективно зв’язується переважно з «м’яким» атомом сульфуру з утворенням
хiмiчно-iнертних сполук, що призводить до детоксикацiї. Але ще Пiрсон в 1973
роцi помiтив наявнiсть так званого «антисимбiозу» в транс-ефектi, згiдно якого
два «м’якi» лiганди у взаємному транс положеннi будуть мати дестабiлiзуючий
вплив один на одного. Наше дослiдження полягає в використаннi такого ефекту.
В якостi "несучих"лiгандiв використано N-алiлтiосечовини, тiоуреатна група та
подвiйний (C = C) зв’язок яких вiдносять до м’яких донорних груп з сильним
транс-ефектом, що може зменшити спорiдненiсть Pd(II) i Pt(II) до сульфуру
i попередити зв’язування активних комплексiв з тiолвмiсними сполуками в
цитоплазмi, що дозволить їм досягти ДНК - їх головної фармакологiчної
мiшенi.

Матерiали i методи. Речовини: N-алiлморфолiн-4-карботiоамiд
(HL1), N-алiл-N’-третбутил тiосечовина (HL2), PdCl2, K2[PtCl4]. Методи:
монокристальний рентгеноструктурний аналiз, 1, 13 ЯМР-спектроскопiя.
Цитотоксичний/цитостатичний та проапоптичний вплив синтезованих сполук
встановлено «in vitro» на культурi клiтин HeLa за допомогою МТТ-тесту та

1Iнститут загальної та неорганiчної хiмiї iм. В. I. Вернадського НАН України
2Iнститут молекулярної бiологiї i генетики НАН України
3ННЦ «Iнститут бiологiї», Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса

Шевченка
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проточної цитофлуориметрiї, вплив синтезованих координацiйних сполук на
ДНК плазмiду pUC19 дослiджено методом електрофорезу в агарозному гелi.

Результати. Синтезовано чотири комплекснi сполуки складу
[M(HL1−2)Cl2], M = Pd2+, Pt2+. Всi синтезованi сполуки проявили
цитотоксичний ефект з IC50 = 10−6 − 10−4 М, (IC50 цисплатину для клiтин
HeLa – 1, 3 · 10−5 M) а також виражений проапоптичний, цитостатичний
та антисинтетичний вплив. Всi комплекснi сполуки показали високу
спорiдненiсть до ДНК, що корелює з отриманими значеннями цитостатичного
та проапоптичного ефектiв та опосередковано вказує на механiзм їхньої дiї
шляхом пошкождення генетичного апарату клiтин. Показано, що природа
замiсника в молекулах лiгандiв впливає на бiологiчну активнiсть утворених
сполук.

Висновки. Всi синтезованi сполуки проявили цитотоксичний ефект
порiвняний з цисплатином, а також високий цитостатичний та проапоптичний
вплив, що робить перспективним подальше дослiдження: вдосконалення
iснуючих i пошук нових активних сполук, а також бiльш детальне дослiдження
особливостей та механiзмiв їх бiологiчної дiї, що створює можливостi спiвпрацi
в галузях бiологiчних та хiмiчних наук.

МIЖДИСЦИПЛIНАРНИЙ ПIДХIД У ДОСЛIДЖЕННI ВОДНИХ
ЕКОСИСТЕМ ЗАСОБАМИ ГIС/ДЗЗ-ТЕХНОЛОГIЙ

Томченко О. В.1, Пiдгорняк Д. Л.1

tomch@i.ua, d.pidgorniak@gmail.com

Вступ. Воднi об’єкти представляють собою складнi екосистеми, аналiз
яких вiдбувається на основi узагальнених критерiїв, фактично iнтегруючого
результати дослiджень, отриманих у рiзних наукових напрямках: екологiї,
гiдробiологiї, гiдрологiї, гiдрохiмiї, геологiї.

Дослiдження водних ресурсiв Землi наразi важко уявити без використання
матерiалiв дистанцiйного зондування Землi (ДЗЗ) i геоiнформацiйних (ГIС)
технологiй. За допомогою аналiзу космiчних знiмкiв (КЗ) можна не лише
отримати уявлення про стан водотокiв, окремих водойм, водозбiрних басейнiв, а
й оцiнити їх екологiчний стан. Основними перевагами використання космiчних
знiмкiв є: одночасне охоплення значної площi акваторiї/територiї та певного
часового промiжку, безперервнiсть iнформацiйного змiсту знiмка для кожної
точки зображення, висока перiодичнiсть реєстрацiї даних аналiзу. Досвiд
багаторiчних дослiджень свiдчить, що найкращi результати досягаються при

1ДУ «Науковий центр аерокосмiчних дослiджень Землi IГН НАН України»
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спiльному використаннi наземних спостережень i космiчної iнформацiї. Тому
розробка комплексних методiв оцiнки екологiчних характеристик природного
середовища є найбiльш актуальною задачею.

Матерiали i методи. Для проведення ретроспективного аналiзу водних
об’єктiв нами використовуються данi дешифрування КЗ та картографiчнi
матерiали (топографiчнi карти та карти глибин). В ходi дослiдження
розроблено процедуру тематичної обробки даних ДЗЗ та наземної iнформацiї,
що базується на виокремленнi на КЗ певних поєднань фiтоценозiв, пов’язаних
спiльнiстю структурного характеру та однорiднiстю умов поширення,
результатом якої є карти природно-територiальних комплексiв (бiотопiв)
водойми. Зокрема розроблено два напрямки дешифрування i класифiкацiя
бiотопiв для наступних дослiджень:

• пiксельно-орiєнтованої класифiкацiї методом штучних нейронних
мереж для видiлення бiотопiв надфiтоценотичного рiвня на космiчних
знiмках середньої просторової розрiзненностi (КЗLandsat);

• об’єктно-орiєнтована класифiкацiї даних ДЗЗ (Feature Extraction) для
видiлення бiотопiв фiтоценотичного рiвня на космiчних знiмках високої
просторової розрiзненностi (КЗ QuickBird).

За допомогою методiв системного аналiзу обґрунтовуються найбiльш
рацiональнi математичнi моделi використання даних дистанцiйного зондування
Землi (ДЗЗ) при вирiшеннi рiзноманiтних тематичних завдань оцiнки стану
водних екосистем, моделюється та прогнозується розвиток процесiв, що
дослiджуються.

Результати. У ЦАКДЗ IГН НАН України на основi матерiалiв космiчної
зйомки i системних методiв були вирiшенi такi тематичнi задачi оцiнки стану
водних екосистем:

• аналiз техногенного впливу на водне середовище та класифiкацiя
дiлянок водної рослинностi i визначення якостi води в гирловiй зонi
рiки Прип’ять [1];

• оцiнка та полiпшення якостi вод естуарiю Днiпра i Дунаю [2];

• комплексної оцiнки екологiчного стану водойм (на прикладi оз.
Свiтязь [3]) та водно-болотних угiдь (на прикладi верхiв’я Київського
водосховища [4]);

• аналiз просторової структури ландшафту водно-болотних угiдь верхiв’я
Київського водосховища.

Висновки. Наведенi приклади використання матерiалiв ДЗЗ для оцiнки
стану водних екосистем свiдчать про те, що космiчна iнформацiя дозволяє
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реєструвати багато процесiв i явища, спостереження яких в наземних умовах
або неможливо, або пов’язане зi значними матерiальними витратами.

Подальшi мiждисциплiнарнi дослiдження направленi на пiдвищення
ефективнiсть iнтегральної оцiнки стану водних екосистем iз залученням
знань фахiвцiв з рiзних наукових дисциплiн (екологiї, гiдробiологiї, гiдрологiї,
гiдрохiмiї, геологiї, геоморфологiї) та врахуванням особливостей нових
тематичних напрямкiв.
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РIВЕНЬ КОЛОНIЗАЦIЇ OXALOBACTER FORMIGENES ТОВСТОЇ
КИШКИ ХВОРИХ НА РЕЦИДИВУЮЧИЙ ПIЄЛОНЕФРИТ

(ПIЛОТНI ДОСЛIДЖЕННЯ)
Толстанова Г.1, Сергiйчук Т.1, Хлiбийчук Ю.1, Путнiков А.1, Курочка А.1,

Корбуш М.1, Степанова Н.2

gtolstanova@gmail.com

Вступ. O. formigenes – анаеробна бактерiя нормофлори кишечника,
єдиним джерелом енергiї якої є дiєтичнi та ендогеннi оксалати, що обумовлює її
провiдну роль в метаболiзмi оксалату кальцiю в органiзмi людини i, вiдповiдно,
попередженнi розвитку гiпероксалурiї. Питання щодо колонiзацiї кишечника

1ННЦ «Iнститут бiологiї», Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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пацiєнтiв з рецидивуючим пiєлонефритом О. formigenes та роль цих бактерiй
у розвитку гiпероксалурiї не встановлена. Тому метою даної роботи було
визначення зв’язку мiж рiвнем колонiзацiї O. formigenes товстої кишки хворих
на рецидивуючий пiєлонефрит в залежностi вiд тривалостi перiоду пiсля
останнього курсу антибiотикотерапiї.

Матерiали i методи. Фекальний матерiал був отриманий вiд хворих на
рецидивуючий пiєлонефрит, якi знаходились на обстеженнi в ДУ «Iнститут
нефрологiї» НАМН України. Перед початком дослiдження була отримана
письмова згода пацiєнта на участь у дослiдженнях. Кiлькiсть О. formigenes
визначали методом бактерiологiчного посiву на середовищi, що мiстив оксалат
натрiю, i виражали в lg КУО/г фекалiй.

Результати. Два пацiєнта, у яких посiв був зроблений вiдразу пiсля
закiнчення антибiотикотерапiї кiлькiсть О. formigenes становила 2 та 7 lg

КУО/г фекалiй. У двох пацiєнтiв, у яких посiв був зроблений через 1 мiсяць
пiсля закiнчення антибiотикотерапiї – 0 та 2 lg КУО/г фекалiй. У пацiєнта, у
якого посiв був зроблений через 3 мiсяцi пiсля закiнчення антибiотикотерапiї –
0 lg КУО/г фекалiй.

Висновки. Зниження кiлькостi О. formigenes у вiддаленi термiни пiсля
антибiотикотерапiї може бути причиною гiпероксалурiї та розвитку рецидивiв
у пацiєнтiв з пiєлонефрiтом.

Перспективи подальших мiждисциплiнарних дослiджень:

• для пiдтвердження отриманих даних потрiбно збiльшити вибiрку
пацiєнтiв, а отже потрiбно подальше залучення медикiв;

• для налагодження методу визначення концентрацiї оксалатiв в
бiологiчних рiдинах перспективним є спiвпраця з хiмiками.
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МОРФОМЕТРИЧНI ПОКАЗНИКИ РОСЛИН ТА СКЛАДОВI
СТРУКТУРИ УРОЖАЮ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦI ЗА ДIЇ

ФУНГIЦИДIВ РIЗНИХ КЛАСIВ
Ткаченко О. О.1, Журенко О. В.1

anthophora@ukr.net, kseniya.zhurenko@gmail.com

На сьогоднiшнiй день агрохiмiя досягла того етапу розвитку, коли
пестицид виконує множинну функцiю. Розпочато дослiдження дiї фунгiцидних
препаратiв на подовження вегетацiї, збiльшення врожайностi, покращення
якостi зернової продукцiї та збiльшення ефективностi мiнерального живлення.
Така дiя фунгiцидiв може бути пов’язана з контролем патогенiв, що
пiдвищуватиме ефективнiсть фотосинтезу, а отже i наростання сирої маси
речовини.

Урожай озимої пшеницi формується пiд впливом складного комплексу
умов, кожна з яких впливає на його кiлькiсть i якiсть. З метою визначення дiї
кожної складової на формування врожаю та їх недолiки, необхiдно в кожному
випадку вивчати елементи структури врожаю - продуктивнi органи i ознаки,
якi створюють i визначають розмiри урожайностi культурних рослин.

Об’єктом дослiдження стала озима пшениця (Triticum aestivum L.)
сорту Подолянка. Дослiд проводився в Дослiдному сiльськогосподарському
виробництвi Iнституту фiзiологiї рослин i генетики НАН України. Варiанти
дослiду включали в себе обробки «Авiатор Хpro» (1 л\га), «Абакус» (1,5 л\га)
та „Вар еон” (0,6 л\га).

Обробка фунгiцидами в фази GS21 i GS31 збiльшує число продуктивних
та загальних стебел рослин озимої пшеницi. При цьому найбiльше значення
продуктивних пагонiв спостерiгалося у варiантах обробки препаратами
«Абакус» та «Вар еон». Дослiджуванi препарати не показали статистично
значущого впливу на висоту рослин та довжину колосу, але впливали
на збiльшення вегетативної маси рослин. У всiх варiантах спостерiгалося
збiльшення ваги 1000 насiнин вiдносно контролю: «Вар еон» – 10%, «Авiатор» –
23% i «Абакус» – 24%. Також спостерiгалося збiльшення озерненостi головного
колосу, найвищим цей показник був за обробки препаратом «Авiатор»
(спостерiгалося збiльшення кiлькостi зерен на 12%).

Обробки фунгiцидами дозволили пiдвищити отриманий врожай до 16
ц\га в порiвняннi до контролю (без обробки). Отриманi результати можна
пояснити позитивним впливом фунгiцидiв на подовження перiоду вегетацiї
та покращення процесiв фотосинтезу завдяки зменшенню впливу бiотичного
стресору, iнтенсифiкацiю засвоєння NPKS та мiкроелементiв.

1Iнститут фiзiологiї рослин та генетики НАН України
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Отже, таким чином, обробка фунгiцидами призводить до позитивного
впливу на морфометричнi показники та складовi структури урожаю, тому
подальшi дослiдження в цьому напрямi є перспективними.
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ДИСТАНЦIЙНI АЕРОКОСМIЧНI ДОСЛIДЖЕННЯ В
ПРИРОДОКОРИСТУВАННI, ЯК МIЖДИСЦИПЛIНАРНИЙ

НАУКОВИЙ НАПРЯМ
Хижняк А. В.1

AVSokolovska@i.ua

Вирiшення задач природокористування на основi iнформацiї космiчного
геомонiторингу є наглядним прикладом мiждисциплiнарного наукового
пiдходу.

В якостi прикладу розглянемо задачу пошуку вуглеводнiв – ВВ
(нафти i газу) на морському шельфi з використанням космiчної iнформацiї
дистанцiйного зондування Землi (КI ДЗЗ).

1Державна установа «Науковий центр аерокосмiчних дослiджень Землi IГН
НАН України»
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Задача обумовлена тим, що космiчнi знiмки морської поверхнi в рiзних
спектральних дiапазонах (гiперспектрах) є тим iнтегратором iнформацiї,
що вiдображає процеси, якi вiдбуваються на вiльнiй водянiй поверхнi,
приповерхневому шарi, в товщi води й придоннiй областi. Методика
дешифрування космiчних зображень полягає в тому, що рiшення не може
прийматися за одним показником, а вимагає багатокритерiальної оптимiзацiї
на базi кiлькох iнформативних ознак рiзної фiзичної природи i розмiрностi
iз залученням знань iз рiзних наукових дисциплiн: геологiї, гiдрологiї,
гiдрофiзики, картографiї i геоiконiки (теорiї геозображень) [1].

На першому етапi в нафтогазоперспективнiй акваторiї
дослiджуються структурнi форми донних ландшафтiв, визначаються їх
структурно-геоморфологiчнi параметри. При дешифруваннi КI враховується
весь комплекс iнформативних ознак, для чого: на тестових дiлянках вiдомих
родовищ ВВ (еталонах) виконується оцiнка морфологiчних характеристик
рельєфу дна, обчислюються тип гiдрологiї дослiджуваної акваторiї, з
урахуванням якої виконується аналiз приповерхневих гiдрофiзичних процесiв
i вибираються iнформативнi гiдрофiзичнi ознаки ВВ.

Використовуючи загальну теорiю зображень – iконiку й обраних
iнформативних ознак ВВ в оптичних й радiо спектральних дiапазонах
дешифруються космiчнi знiмки морської поверхнi шельфової зони.

На заключному етапi за результатами комплексних мiждисциплiнарних
дослiджень (гiдрологiї, гiдрофiзики, геоiконiки та iн.) на основi системного
аналiзу виконується оцiнка нафтогазоперспективностi дiлянок морського
шельфу.

Таким чином, дистанцiйнi аерокосмiчнi дослiдження
нафтогазоперспективностi дiлянок шельфу, виконанi iз залученням знань iз
геологiї, гiдрологiї, гiдрофiзики, iконiки i системного аналiзу в послiдовностi
вiдповiдних складових [2]: методичної, органiзацiйної i iнформацiйної, наочно
показали мiждисциплiнарний науковий напрям дистанцiйних аерокосмiчних
дослiджень у природокористуваннi.

Як пiдсумок, вiдмiтимо, що на викладену вище методику автором в
спiвавторствi було отримано ПАТЕНТ на спосiб прогнозування покладiв газу
на морському шельфi [3].

Перспективу вбачаємо в пiдвищеннi ефективностi дистанцiйних
аерокосмiчних дослiджень в природокористуваннi шляхом розширення
функцiональних можливостей на основi розробки методичної основи, як
мiждисциплiнарного наукового напряму: iнтеграцiї знань з рiзних наукових
дисциплiн i сфер дiяльностi та iнформацiї рiзної фiзичної природи.
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ЦИТОТОКСИЧНИЙ СКРИНIНГ ФОТОАКТИВНИХ РЕЧОВИН
IN VITRO

Шелест Д. В.1, Бабiй О. П. 2, Афонiн С. Е.2, Нiкулiна В. В.1,
Бiлюк А. А.1, Гарманчук Л. В.1, Комаров I. В.2
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Вступ. Перший етап в дослiдженнях потенцiйної лiкарської
активностi ново синтезованих субстанцiй полягає у визначеннi їх
цитотоксичної/цитостатичної дiї. На даному етапi в доклiнiчних дослiдженнях
використовуються культивованi клiтини рiзного походження. Останнiм часом
в центрi уваги дослiдникiв у галузi медичної хiмiї є фотокерованi бiологiчно
активнi сполуки. Такi сполуки могли б бути кандидатами на оригiнальнi
лiкарськi засоби, що водилися б в органiзм хворого в неактивнiй, нетоксичнiй
формi, i могли б активуватися свiтлом в мiсцi ураження.

Матерiали i методи. В дослiдах використовували Грамiцидин С та його
фоточутливi модифiкацiї (пептидомiметики) в двох фотоформах, що можуть
оборотно переходити одна в одну пiд дiєю свiтла рiзних дожин хвиль. Для
дослiдження були використанi наступнi клiтиннi лiнiї: HeLa-рак шийки матки,
Colo-205- карцинома товстого кишечника; МАЕС-ендотелiальнi клiтини аорти
мишi. Цитотоксичний/цитостатичний ефект обох фотоформ пептидомiметикiв
визначали за допомогою стандартного MTT-колориметричного тесту, як

1ННЦ «Iнститут бiологiї», Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка

2Iнститут високих технологiй, Київський нацiональний унiверситет iменi
Тараса Шевченка
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вiдсоток живих клiтин по вiдношенню до контролю та визначення iндексу
IK50 [1,2]. Всi експерименти проводилися при тьмяному свiтлi, щоб запобiгти
неконтрольованiй фотоiзомеризацiї пептидомiметикiв.

Результати. При визначеннi цитотоксичностi пептидомiметикiв обох
форм було показано, що iндукована видимим свiтлом форма проявила
достовiрну цитотоксичну дiю на всi клiтиннi лiнiї, з розрахованим iндексом
IК50, що становила приблизно 6 мг/мл – майже так само, як i немодифiкований
Грамiцидин С. Для Уф-iндукованої форми iндекс IK50 був бiльшим в 5, 5−−8

разiв за таких же умов культивування. Так як, цi форми можуть переходити
одна в одну пiд дiєю свiтла рiзних дiлянок спектру, цi даннi чiтко показують,
що цитотоксична дiя може контролюватися свiтлом, а саме – «вмикатися» чи
«вимикатися» за потреби.

Висновки. Отриманi данi вказують на перспективнiсть використання
фотокерованих пептидомiметикiв в протипухлиннiй терапiї, що потребує
продовження спiвпрацi бiологiв, хiмiкiв, фiзикiв рiзного профiлю.

Лiтература.
[1] T. Mosmann. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival:

application to proliferation and cytotoxicity assays // J. Immunol. Methods., 1983.
– V. 65, p. 55.

[2] M. C. Alley, D. A. Scudiero, A. Monks, M. L. Hursey, M. J. Czerwinski,
D. L. Fine, B. J. Abbott, J. G. Mayo, R. H. Shoemaker, M. R. Boyd. Feasibility
of drug screening with panels of human tumor cell lines using a microculture
tetrazolium assay // Cancer Res., 1988. – V. 48, p. 589.

56



РУХ I НАКОПИЧЕННЯ МАГНIТНИХ НАНОЧАСТОК В ЗОНI
ПУХЛИНИ ПIД ВПЛИВОМ ПОСТIЙНОГО МАГНIТНОГО

ПОЛЯ
Шелест Д. В.1, Бiлюк А. А.1, Ступак Ю. А.1, Пилипчик Є. В.2,

Нiколаєнко Т. Ю.3

tim_mail@ukr.net

Вступ. Експериментальне вивчення впливу зовнiшнього магнiтного поля
на рух i перерозподiл магнiтних наночастинок-носiїв лiкарських засобiв
в органiзмах тварин є важливим при розробцi магнiтокерованих методiв
доставки молекул лiкарських засобiв, з’єднаних з магнiтними наночастинками,
у задану область органiзму. Для проведення таких дослiджень необхiдно у
той чи iнший спосiб вирiшити задачу визначення концентрацiї магнiтних
наночастинок у зразках бiологiчного походження.

Матерiали i методи. Серед широкого арсеналу методiв, що можуть
бути використанi для вирiшення задачi визначення концентрацiї магнiтних
наночастинок у зразках бiологiчного походження, найбiльш простим
та оперативним є експрес-метод, заснований на вимiрюваннi магнiтних
властивостей зразкiв [1].

Вимiрювальну систему для реалiзацiї такого способу вимiрювання було
нещодавно запропоновано авторами [1] та використано для проведення
модельних експериментiв з вивчення руху i процесiв накопичення магнiтних
наночасток в зонi пухлини. Для цього використано перещеплювану карциному
легенi мишей, яким на 21 добу пiсля перещеплення внутрiшньовенно та
внутрiшньобрюшинно iнокулювали магнiтнi наночастки. Для проведення
модельних експериментiв було приготовано препарат з магнiтної рiдинної
системи на основi наночасток магнетиту, вкритих бiосумiсним органiчним
покриттям та коньюгованих iз молекулою протипухлинного препарату
доксорубiцину (0, 22 мг/мл).

Результати. При визначеннi розподiлу наночасток було виявлено
їх найбiльш виражене накопичення в зонi пухлини: питома масова
магнiтна сприйнятливiсть зразкiв пухлини тварини, якi препарат вводили
внутрiшньовенно, складала 2, 8 · 10−5 1/г, тодi як при внутрiшньобрюшинному
введеннi – була удвiчi меншою (1, 4 · 10−5 1/г).

1ННЦ «Iнститут бiологiї», Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка

2Iнститут хiмiї поверхнi iм. О. О. Чуйка НАН України
3Фiзичний факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса

Шевченка
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Окрiм того, було вимiряно питому масову магнiтну сприйнятливiсть
зразкiв кровi та внутрiшнiх органiв (печiнки, нирок, легень, селезiнки, серця)
пiддослiдних тварин, в результатi чого було встановлено, що помiтна частина
наночастинок накопичується в печiнцi.

Висновки. Розроблено методику дослiдження характеру руху i процесiв
накопичення магнiтних наночасток в органiзмi тварини та проведено
попередню апробацiя такої методики у вивченнi транспорту наночасток,
коньюгованих iз молекулою лiкарського препарату доксорубiцину, в зонi
пухлини органiзму мишi з розвиненою пухлиною пiд впливом постiйного
магнiтного поля.

Видається доцiльним продовжити розпочатi дослiдження iз залученням
додаткових методик вимiрювання, якi дали б змогу бiльш докладно вивчити
розподiл магнiтних наночастинок, накопичених з кровотоку внутрiшнiми
органами тварин.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РIВНЯ ДОХОДIВ ТА РIВНЯ ЩАСТЯ
МIСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ТА МIГРАНТIВ

Буник Ю. О.1

yuliabunyk@gmail.com

Вступ. Залежнiсть мiж щастям i доходом – це суперечливе питання, тому
доцiльно з’ясувати що, визначає цей взаємозв’язок.

Матерiали i методи. Визначення рiвня благополуччя мiгрантiв
фокусується на оцiнцi щастя, у порiвняннi з корiнним населенням країни
призначення i країни походження на основi дослiджень зарубiжних науковцiв
Iстерлiна, Фiребога та Сафi. Методами дослiджень є спостереження та iнтерв’ю
стохастичною вибiркою.

Результати. Парадокс Iстерлiна полягає у тому, що люди з вищим рiвнем
доходу щасливiшi, нiж люди з меншим рiвнем доходу, але пiдвищення рiвня
доходу з часом не приносить пiдвищення рiвня задоволення та щастя вiд
отриманих фiнансових можливостей. Цей парадокс чiтко проявився в Японiї:
динамiчне зростання економiки з 1950-х рокiв не призвело до зростання рiвня
щастя населення [2].

Люди, з бiльш високими доходами щасливiшi, нiж тi, що з меншим,
лише через «соцiальне порiвняння» i задоволенням високим статусом. Також
виявлено, що цi порiвняння, як правило, вiдносно «мiсцевого» характеру [3].
Тобто, люди порiвнюють своє багатство i статус з людьми навколо них, а не з
людьми з рiзних країн.

Дослiдження, переважно у розвинених країнах, показали, що мiгранти
менш задоволенi та щасливi, нiж мiсцевi жителi, навiть за однакового доходу,
посади, соцiального статусу та iн. [4]. Виявлено, що мiгранти в США,
наприклад, мають середнiй заробiток на одному рiвнi з мiсцевими. Крiм того,

1 Економiчний факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка



мiгранти також показують сильний зв’язок мiж рiвнем доходу i щастям, нiж
корiннi жителi, i частiше готовi ризикувати i бути бiльш заповзятливими.

Також, однiєю з причин незадоволення мiгрантiв є пониження у
соцiальному статусi, у порiвняннi з тим, що був на Батькiвщинi, не зважаючи
на матерiальнi статки. Високий рiвень освiтньої квалiфiкацiй i кар’єри до
мiграцiї може не бути визнаним в країнi призначення. Мiгранти можуть
зiштовхнутися з дискримiнацiєю та/або мовними труднощами. Iншi можливi
пояснення низького рiвня щастя може включати вiддiлення вiд сiм’ї i проблеми
адаптацiї до нової культури.

В Українi опитування показало, що рiвень щастя суттєво зменшився в
перiод з 2010 до 2012 року i практично не змiнився у 2013. Серед тих, кому
не вистачає грошей на їжу (бiднi), щасливих лише 36%, а серед тих, хто може
дозволити собi купити майже все (рiвень доходу вище середнього) – 78% [1].

Висновки. Отже, з аналiзу взаємозалежностi рiвня доходiв i рiвня щастя
випливає: що у розвинених країнах iз в високим рiвнем доходiв середнiй рiвень
задоволеностi не зростає, в той час, як в Українi рiвень щастя значно залежить
вiд покращення фiнансового стану. Дане питання є актуальним для подальших
дослiджень в економiцi та соцiологiї.
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КАТЕГОРIЯ «ДОСВIД БОЖЕВIЛЛЯ» В УКРАЇНСЬКIЙ
ЛIТЕРАТУРI: ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛIДЖЕНЬ

Вешеленi О. М.1

seanylewess@gmail.com

Вступ. Українська лiтература впродовж ХХ столiття бурхливо освоювала
новi теми, письменники смiливо експериментували з формою та художнiм
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наповненням своїх творiв. Можна стверджувати, що тогочаснi митцi
рухалися саме у напрямку до модерної європейської лiтератури. Як зазначає
С. Павличко, європейська культура зламу вiкiв була невротичною [1, с. 241].
Межовi стани психiки, образи божевiльних та юродивих, а також локус
божевiльнi стали унiверсальними метафорами доби модерну.

Матерiали i методи. Поступ гуманiтарних наук ХХ ст. спричинив до
подолання усталеного сприйняття генiальностi як божевiлля (Ч. Ломброзо)
на противагу трактуванню мистецтва межових станiв як «досвiду божевiлля»
(М. Фуко). Завдяки фукiанському проникненню в соцiальну та психоiсторiю
безумства i божевiльнi для лiтературознавства вiдкрилися широкi можливостi
герменевтичного осягнення художнiх текстiв та авторської присутностi в них.
Дослiдження останнiх десятилiть (Л. Сасс [2], А. Капуста [3]) доводять,
що поєднання методологiй новiтнього лiтературознавства, феноменологiї та
психопатологiї здатне iнтегрувати лiтературу доби модерну та постмодерну в
загальносвiтовий iсторичний i мистецький контекст.

Результати. Фукiанський «переворот» психопатологiчного трактування
творiв мистецтва дає змогу представити в новому свiтлi цiлу низку творiв
української лiтератури раннього модерну та мiжвоєнної доби. Акцент
iз невротичностi й схильностi до психопатологiї митцiв переноситься на
«виписування» з власної психобiографiї межових станiв психiки. Саме тому
художнiй твiр як акт творчого мовлення стає «досвiдом божевiлля», котрий
нiколи не може бути самим проявом божевiлля, як i фраза «я брешу» –
набувати сенсу у момент її проговорювання [4, с. 548]. Очевидним втiленням
такої закономiрностi є звертання письменникiв до образу божевiльнi як «дому
безумства». Спробу систематичного тлумачення цього локусу у лiтературi
першої третини ХХ ст. здiйснила Л. Щiтка, виокремивши цiлий ряд таких
творiв: «Мiсто смутку» Л. Українки, «Божевiльнi» А. М. Варшавського,
«Честь» В. Винниченка, «Народний Малахiй» М. Кулiша, «Вуркагани»
I. Микитенка, «Емальована миска» В. Домонтовича [5]. Сюди вартувало б
додати також «Повiсть про санаторiйну зону» М. Хвильового як виразно
маркований текст про психоiзоляцiю. Мала вивченiсть низки цензурованих
та заборонених авторiв (особливо 1920-1030-х рр.) не дає поки що змогу
говорити про всебiчне осягнення особливого типу ментального часопростору.
Поряд iз цим ширшого вивчення потребує «досвiд божевiлля» у творчостi
А. Кримського, М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Стефаника та
iнших представникiв українського модернiзму – особливо з огляду на те,
що студiї їхнього доробку у цьому ключi досi переважно обмежувалися
лише психоаналiтичною методологiєю фемiнiстичної критики (С. Павличко,
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Н. Зборовська, Т. Гундорова), котра дошукувалася меж невротизму, меланхолiї
та iстеричностi авторського начала.

Висновки. Українське лiтературознавство конче потребує систематизацiї
та фундаментального опрацювання лiтературного матерiалу, зосередженого
довкола ментальних хвороб та вiдхилень, адже цi ознаки роблять нацiональний
набуток унiверсальнiшим та зрозумiлiшим у свiтовому контекстi. Цей процес
неможливий без розширення мультидисциплiнарних дослiджень у галузях
фiлософiї, психологiї, психопатологiї, поширення їхнього методологiчного
арсеналу на фiлологiчнi студiї. У перспективi можна говорити про нову
iнтеграцiю гуманiтарних знань у свiтлi проблематики «досвiду божевiлля» в
мистецтвi.
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ДЕРЖАВНА ПОЛIТИКА РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦIАЛIЗАЦIЇ
ОБ’ЄКТIВ ПРАВА IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI В
КОНТЕКСТI МIЖДИСЦИПЛIНАРНОЇ IНТЕГРАЦIЇ

Вiкулова А. О.1
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В сучасних умовах держава покликана здiйснювати спецiальну економiчну
полiтику – полiтику регулювання комерцiалiзацiї iнтелектуальної власностi,
метою якої має бути забезпечення стiйкого розвитку держави за рахунок
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освоєння виробництва принципово нових видiв продукцiї i технологiй. Основою
державної полiтики має стати створення вiдповiдних умов, що забезпечували
б прогресивнi структурно-технологiчнi зрушення, що дозволяли б створювати
конкурентоспроможну вiтчизняну продукцiю передового технологiчного
укладу. Державне регулювання комерцiалiзацiї iнтелектуальної власностi
здiйснюється шляхом цiлеспрямованого впливу органiв державного управлiння
на iнтереси iнститутiв, що працюють в галузi ДiР. Такий вплив може бути як
прямим, направленим на пiдприємство та установу, яке безпосередньо здiйснює
iнновацiї, так i непрямим, що впливає не напряму, а змiнює оточення, в якому
дiють iнновацiйнi структури.

До прямих методiв економiчного впливу вiдноситься законодавче
регулювання, iнвестування у виглядi фiнансування, пiльгове кредитування
та субсидiювання iнновацiйних пiдприємств та органiзацiй. Головним прямим
впливом на iнновацiйнi процеси є державне фiнансування.

Завданням непрямих економiчних методiв є формування засобiв,
якi сприяють розвитку iнновацiйних технологiй чи продуктiв, державнi
замовлення тощо.

В умовах постiндустрiального суспiльства наука є потужним генератором
нарощування iнтелектуального потенцiалу нацiональної економiки, а
комерцiалiзацiя результатiв iнтелектуальної дiяльностi забезпечує зростання її
конкурентоспроможностi в глобальному економiчному просторi. Характерною
ознакою функцiонування сучасних розвинених економiк є дiєвий ринок об’єктiв
iнтелектуальної власностi, через який результати творчої розумової працi
залучаються у господарський обiг. Оскiльки жодна країна свiту на сьогоднi
не в змозi забезпечити комплекс науково-технiчних дослiджень та розробок
за всiма можливими напрямами, формування розвиненого науково-технiчного
потенцiалу держави практично неможливе без активної участi у мiжнародному
обмiнi продуктами iнтелектуальної дiяльностi: купiвлi-продажу патентiв
i лiцензiй, ноу-хау, iнжинiрингових послуг; закордонних вiдряджень
спецiалiстiв, їх участi у мiжнародних науково-практичних конференцiях;
органiзацiї мiжнародних виставок, ярмарок тощо [1, с. 542]. Основне завдання
держави для успiшної комерцiалiзацiї об’єктiв права iнтелектуальної власностi
полягає в тому, щоб iнвестицiї спрямовувались у дослiдження та iнновацiї. В
розпорядженнi держави для цього є цiла низка заходiв [2]:

• iнвестування у систему державних дослiджень;

• заохочення пiдприємств, що iнвестують в iнновацiйну сферу шляхом
субсидiй, податкових пiльг або iнших засобiв;
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• обмеження невдач ринку шляхом змiн iнституцiйного та законодавчого
оточення, в якому функцiонують економiчнi агенти (полiтика
конкуренцiї, законодавство про патенти, регулювання фiнансових
ринкiв тощо).

Успiшний досвiд економiчно-розвинених держав свiту свiдчить, що лише
системний пiдхiд створення комплексного державного регулювання
комерцiалiзацiї результатiв науково-технiчної дiяльностi дасть змогу
досягнути ефективних результатiв забезпечення iнновацiйного розвитку
нацiональної економiки. Системний пiдхiд буде забезпечено лише за умови
злагодженої спiвпрацi всiх взаємозалежних структур, якi є безпосередньо
творцями iнтелектуальної власностi та суб’єктiв, що мають найбiльший вплив
на iнновацiйний розвиток, такi як: iнновацiйнi пiдприємства, унiверситети,
державнi та приватнi науково-дослiднi установи, уряд та обласнi державнi
адмiнiстрацiї тощо. В сучасних умовах глобалiзацiї та всеохоплюючого
характеру дiяльностi економiчних суб’єктiв й науковцiв прослiдковується
тенденцiя до створення глобального економiчного простору iнновацiйної
дiяльностi, базисом якої має стати об’єднання мiждисциплiнарних дослiджень
та ефективного державного регулювання для впровадження результатiв
наукової та iнтелектуальної дiяльностi у господарський обiг.
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ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНИХ ВЗАЄМОВIДНОСИН В УКРАЇНI
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Соцiально-економiчнi перетворення в Українi супроводжуються

посиленням гендерної нерiвностi. Одним з ключових факторiв зближення
України з глобальними лiдерами за рiвнем соцiально-економiчного розвитку є
досягнення гендерної рiвностi у всiх сферах суспiльного життя.

В Українi склалася досить складна ситуацiя для працiвникiв iз сiмейними
обов’язками. Рiвень захисту найманої працi непропорцiйно впливає на жiнок,
оскiльки саме вони в бiльшiй мiрi страждають вiд дискримiнацiї та експлуатацiї
на ринку працi, нiж чоловiки [1].

1 Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет
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Станом на 1 сiчня 2014 року кiлькiсть зареєстрованих безробiтних
становила 487,7 тис. осiб, з яких бiльше нiж половину складали жiнки, 42%

– молодь вiком до 35 рокiв. Також було виявлено, що 32% жiнок стикалися
з ситуацiями, коли у чоловiкiв були переваги при прийомi на роботу, розмiрi
винагороди, кар’єрних перспективах [3].

Мiнiстерство соцiальної полiтики за участю Державної служби зайнятостi
розробило новий пакет iнiцiатив, спрямованих на надання допомоги матерям
з маленькими дiтьми. Уряд України затвердив розроблену Мiнiстерством
соцiальної полiтики Державну програму забезпечення рiвних прав i
можливостей для жiнок i чоловiкiв на перiод до 2016 року [2].

Згiдно з законодавством, необхiдно:

• заохочувати жiнок до зайнятостi в високооплачуваних секторах,
наприклад, у технологiчних;

• змiцнити потенцiал дiючих служб зайнятостi, так щоб вони
задовольняли рiзноманiтнi потреби жiнок i чоловiкiв;

• змiцнити потенцiал профспiлок i громадських органiзацiй в контекстi
пiдвищення гендерної рiвностi;

• органiзувати загальнонацiональну кампанiю для пiдтримки вiдпусток
по догляду за дитиною для чоловiкiв;

• удосконалювати трудову статистику з точки зору гендерної
диференцiацiї.

Ситуацiя яка склалася на сьогоднi в Українi вимагає ефективної реалiзацiї
прийнятих i розробки нових нормативних актiв, спрямованих на подолання
гендерної нерiвностi в усiх сферах суспiльного життя i зокрема, в областi
зайнятостi. Позитивнi змiни в положеннi жiнок в Українi можливi при
реалiзацiї послiдовної державної гендерної полiтики, розробцi полiтики
розвитку регiональних ринкiв працi з плануванням вирiшення гендерних
проблем.

Лiтература.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СТАТИСТИКИ
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРIЙ

Долинський К. В.1

Вступ. Сьогодення потребує iнформацiйної бази для реалiзацiї
ефективних стратегiй розвитку сiльського господарства та сiльських
територiй в глобальному, регiональному та нацiональному рiвнях. Саме тому,
актуальною є проблема трансформацiї статистики сiльського господарства i
переходу до статистики сiльськогосподарських територiй. Сучаснi вимоги до
статистики сiльського господарства потребують не просто iнформацiї про стан
i розвиток сiльськогосподарського виробництва, а мають за мету скорочення
масштабiв бiдностi, соцiально-економiчний розвиток сiльських регiонiв та
подолання екологiчної кризи.

Матерiали i методи. Основний вклад у дослiдження обраної
проблематики належить провiдним мiжнародним органiзацiям у сферi
статистики сiльського господарства, а саме: Статистичному вiддiлу
Органiзацiї Об’єднаних нацiй (СВ ООН), Всесвiтнньому банку, Продовольчiй
i сiльськогосподарськiй органiзацiї ООН (ФАО), Статистичнiй службi
Європейського союзу (Євростат) та iн.

Результати. Сучаснi теорiї i практики, якi вiдповiдають за розробку
iнвестицiйних стратегiй по сприянню економiчному зростанню, стикаються з
численними проблемами у зв’язку зi змiною вигляду сiльського господарства
у двадцять першому столiттi. Крiм його найважливiшої ролi в забезпеченнi
продовольчої безпеки, в даний час все бiльша увага придiляється розвитку
сiльського господарства як ключового i потужного чинника скорочення
масштабiв бiдностi. Розвиток сiльського господарства розглядається як
джерело екологiчних проблем i фактор, що вносить свiй внесок в глобальне
потеплiння, дефiцит водних ресурсiв, забруднення довкiлля та деградацiю
земельних ресурсiв. Свiтовi проблеми, що стоять перед галуззю, локалiзуються
на нацiональному рiвнi i потребують конкретних дiй вiд кожної iз держав, при
цьому вказують на слабкi мiсця наявних статистичних даних.

Статистика сiльського господарства не нове явище, однак новi тенденцiї
i процеси вимагають вiд неї нових пiдходiв до збору, аналiзу i оцiнки
iнформацiї вiдповiдно до сформованого комплексу нових питань. Першим
кроком у даному напрямку є проведення сiльськогосподарського перепису,
який дає змогу отримати iнформацiю стосовно земельних ресурсiв, зрошення та
управлiння водними ресурсами, вирощування сiльськогосподарських культур

1 Економiчний факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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та тваринництва, продовольчої безпеки та управлiння домогосподарств в
регiонi. Проте результати перепису не вiдповiдають в повнiй мiрi новому
функцiональному призначенню статистики сiльського господарства. Не
розкритими залишаються питання монiторингу та аналiзу бiдностi та харчової
безпеки, вимiрювання ролi жiнок у сiльському господарствi, забезпечення
екологiчної стiйкостi та соцiально-економiчного розвитку сiльських територiй
та багато iнших.

Вирiшення усiх цих питань на сьогоднi не є здiйсненним завданням,
однак почати роботу в даному напрямку слiд iз переходу вiд галузевого
до функцiонального пiдходу, тобто вiд статистики сiльського господарства
до статистики сiльськогосподарських територiй. Дане поняття не має чiтко
сформульованого визначення у сучаснiй науковiй лiтературi, однак iдея
зводиться до переходу статистики вiд iнформацiйного до аналiтичного
забезпечення. Це означає не знищення статистики сiльського господарства яка
функцiонує сьогоднi, а наповнення її новими ресурсами. Розвиток статистики
сiльськогосподарських територiй є питанням подальших дослiджень з метою
визначення основних показникiв та бази даних iнформацiйного забезпечення,
удосконалення програми спостереження та методологiї дослiджень.

Висновки. Поступальний розвиток статистики сiльського господарства
i перехiд до статистики сiльськогосподарських територiй спрямований на
комплексний аналiз соцiально-економiчних та екологiчних явищ i процесiв,
розумiння їх сутi та розробки ефективних стратегiй розвитку сiльського
господарства та сiльських територiй на нацiональному та глобальному рiвнях.

Лiтература.
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ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ОБЄДНАНОЇ ПАРТIЇ
ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

Заєць Б. М.1

bogdanuart@gmail.com

Вступ. Однiєю з перших дисидентських органiзацiй в Українi була
Об’єднана партiя визволення України, яка пiдпiльно iснувала на територiї
Станiславської (Iвано-Франкiвської) областi й намагалася поширити
дiяльнiсть на всю територiю УРСР. Знищення соцiалiстичного рабства
деспотизму, виведення України зi складу СРСР, побудова незалежної
суверенної нацiональної держави – Української народної республiки, на основi
справедливого i здорового демократичного соцiалiзму було метою ОПВУ.

Матерiали та методи. Основою дослiдження стали архiвнi матерiали
[1], якi знаходяться в Галузевому державному архiвi Служби безпеки
України в Iвано-Франкiвськiй областi (м. Iвано-Франкiвськ). При написаннi
даної наукової роботи було використано цiлий ряд наукових методiв,
зокрема теоретичнi: методи аналiзу, синтезу, абстрагування, iндукцiї, дедукцiї,
порiвняння, узагальнення, систематизацiї, iсторичний метод; емпiричнi: опис,
опитування i пiдрахунок.

Результати. ОПВУ мала декiлька осередкiв на теренах Станiславської
областi. Вiдомо про чотири групи, якi дiяли в мiстi Станiслав, селi П’ядики
Коломийського району, у селищах Брошнiв-Осада Рожнятiвського i Вигода
Долинського районiв. Найвiдомiшою є Брошнiвська група, якою керував
Б. Тимкiв [1, арк. 102]. До неї належали також Я. Гуцуляк, I. Коневич,
Ф. Костюк, Д. Назарук, О. Олексин, I. Струтинський, Я. Ткачук, М. Юрчик.
До Станiславської групи входили Б. Ґерманюк, М. Масловський та П. Футерко.
Вигодський осередок репрезентували П. Гаєвий, М. Козак. У селi П’ядики,
де була заснована органiзацiя, теж був осередок, до якого входили Р. Арсак,
М. Костюк та М. Площак [1, арк. 80–81]. Учасники ОПВУ хотiли дiяти за
зразком ОУН «трiйками» i «п’ятiрками». Члени пiдпiльної групи мали намiр
створити осередки по всiй Українi, вийти на зв’язки з органiзацiями в iнших
радянських республiках, щоб разом розвалити СРСР.

Висновки. Зважаючи на вищевикладене, теоретичне i прикладне
значення роботи полягає у тому, що проведене дослiдження дiяльностi ОПВУ
може бути корисним для сучасних полiтичних партiй. Адже органiзацiя
боролася за збереження та подальший розвиток нацiональної та культурної

1 Iвано-Франкiвська мала академiя наук учнiвської молодi
Iвано-Франкiвської мiської ради
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самобутностi українського народу, за побудову демократичної i соцiальної
держави, надання їй українського характеру.
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МIЖДИСЦИПЛIНАРНИЙ АСПЕКТ АВТОРСЬКО-ПРАВОВИХ
ВIДНОСИН В УМОВАХ ФУНКЦIОНУВАННЯ МЕРЕЖI

IНТЕРНЕТ
Зеров К. О.1

c.zerov@gmail.com

Вступ. Мережа Iнтернет стала звичним явищем сьогодення. Не викликає
сумнiвiв, що за її допомогою виникають, змiнюються та припиняються безлiч
правовiдносин: iнформацiйнi, авторсько-правовi, тощо. В цьому дослiдженнi ми
придiляємо увагу розмiщенню творiв, що можуть бути представленi в цифровiй
формi та захисту прав на них.

Матерiали i методи. Теоретико-методологiчну основу дослiдження
впливу функцiонування мережi Iнтернет на розвиток вiдносин з приводу
захисту авторських прав на твори, що розмiщенi в мережi Iнтернет
становить сукупнiсть наукових методiв, до яких належать метод аналiзу
та синтезу, порiвняння, логiчного узагальнення. Матерiалами дослiдження є
нормативно-правовi акти, що регулюють авторсько-правовi та iнформацiйнi
вiдносини в Українi, науковi дослiдження з даної проблематики.

Результати. Враховуючи предмет дослiдження мусимо видiлити його
наступнi мiждисциплiнарнi аспекти: об’єктивна форма iснування творiв, що
можуть бути розмiщенi в мережi Iнтернет (як i в цифровому середовищi в
цiлому) – цифрова. Втiм, «термiни «цифрова форма», «цифрове середовище»,
«середовище» не є власне правовими, не входять у предмет пiзнання правової
науки, а тому необхiдно звернутися до наукових праць i результатiв наукових
дослiджень, авторами яких є представники точних наук» [1, c.236]. Крiм
того, саме функцiонування мережi Iнтернет виникає ряд мiждисциплiнарних

1 Юридичний факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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зв’язкiв. Так, в iноземнiй лiтературi рiзнi науковцi видiляють вiд трьох
до семи рiвнiв регулювання Iнтернету [2, c. 71–72]. Й. Бенклер видiляє
наступнi iєрархiчнi рiвнi регулювання (вiд вищого до нижчого): 1) рiвень
контенту (iнформацiя, яку може переглядати користувач), 2) логiчний
рiвень (регулювання програмним забезпеченням, iнтернет-протоколами) та
3) фiзичний рiвень (апаратнi засоби як користувачiв, так i iнтернет сервiс
провайдерiв). При цьому на певний рiвень регулювання можуть впливати
чинники з iнших рiвнiв регулювання, якi розмiщенi не вище нього [3,
c. 561–563]. Нормативно-правове регулювання авторсько-правових вiдносин,
захисту авторських прав на твори, що розмiщенi в мережi Iнтернет, розробка
вiдповiдних законопроектiв по боротьбi з онлайн-пiратством може здiйснювати
вплив лише на рiвень контенту поряд iз iншими чинниками з нижчих рiвнiв
регулювання.

Висновки. Регулювання авторсько-правових вiдносин в умовах
функцiонування мережi Iнтернет виключно за допомогою правового
регулювання вбачається неповним та неефективним. Для збiльшення
ефективностi такого регулювання необхiдно залучати фахiвцiв у сферi точних
наук у сферi функцiонування програмних та апаратних засобiв.
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ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА ДОСЛIДЖЕННЯ
СУЧАСНИХ СОЦIАЛЬНО-ЕКОНОМIЧНИХ СИСТЕМ

Каменєва Т. М.1

Pestova88@mail.ru

Вступ. Реалiї сучасного етапу економiчного розвитку демонструють
ускладнення соцiально-економiчних процесiв та активiзацiю соцiальної
пiдсистеми, що чинить суттєвий вплив на всi сторони господарського механiзму.
Як наслiдок, виникає необхiднiсть у формуваннi системи координат для
пояснення якiсно нової природи функцiонуючих в рамках системи процесiв,
явищ, проблем та розробки iнструментарiю для їх розв’язання.

Матерiали i методи. С серед вiтчизняних вчених проблемами
формуванням нової методологiї дослiджень займалися А. А. Чухно,
В. М. Геєць, О. О. Бєляєв, В. С. Савчук, Ю. К. Зайцев та iншi. А також
зарубiжнi автори: Д. Белл, О. Тоффлер, М. Кастельс, П. Друкер, та iн.
Методичною основою роботи є: дiалектичний метод пiзнання, метод аналiзу
та синтезу, метод iсторичного та логiчного та iн.

Результати. В рамках так званої «людиноцентричної» парадигми
актуалiзується потреба бiльш тiсної взаємодiї мiж дисциплiнами, нiж просто
синтез рiзних шкiл, напрямiв та пiдходiв до аналiзу та iнтерпретацiї
економiчних процесiв, якi розкривають лише окремi їх сторони, а бiльш
високого ступеня кооперацiї – взаємозбагачення на методологiчному рiвнi,
формування системної цiлiсностi пiзнавального процесу на основi логiки
методологiчного монiзму. Будь-який економiчний процес має бути пояснений
у тiсному зв’язку з соцiологiєю, фiлософiєю та iншими суспiльними науками, а
центром теоретичних дослiджень має бути людина.

Фактично мова йде про повернення до фiлософського бачення свiту в його
єдностi та дiалектичнiй взаємопов’язаностi, повнотi вiдображення iснуючої
картини свiту. Фiлософський пiдхiд до аналiзу економiчних процесiв дозволяє
окреслити роль людини як суб’єкта усiх сфер суспiльного життя, який не
може бути зведений лише до суб’єкта економiчної дiяльностi. Погоджуючись iз
думкою Ф. Броделя, вважаємо, що будь-яке економiчне зростання та розвиток
походять своїм корiнням з широкого кола секторiв суспiльного життя, отже
вони не можуть бути суто економiчними процесами. У свою чергу Й. Шумпетер
стверджував, що «економiчна iсторiя не може бути чисто економiчною» [1,
c. 43]. В економiчних дослiдженнях К. Поланьї робить також висновок, що
економiка є «вбудованим iнститутом, а тому її слiд розглядати в контекстi всiєї

1Економiчний факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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сукупностi культурних традицiй i суспiльних вiдносин даного суспiльства» [2,
с. 183].

Висновки. Обґрунтованiсть i справедливiсть наведених точок зору
переконливо свiдчить про необхiднiсть врахування неекономiчних сторiн
суспiльного життя у процесi теоретичного осмислення господарської дiяльностi
людини.

Лiтература.
[1] Шумпетер Й. А. История єкономического анализа. В 3-х т. / Й. А.

Шумпетер. – СПб.: Экономическая школа, 2004. – 494 с.
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ЕКОНОМIЧНI РЕФОРМИ ГРУЗIЇ В КОНТЕКСТI СОЦIАЛЬНИХ
ТРАНСФОРМАЦIЙ

Карасьова О. О.1

olgakarasyova95@gmail.com

Для країн колишнього «соцiалiстичного табору» надзвичайно актуальною
є проблема переходу до нового ладу, здiйснення значних реформ у багатьох
галузях. Показовим є досвiд Грузiї у галузi здiйснення реформ у рiзних сферах
громадського життя.

Для вирiшення проблем була розроблена та реалiзована цiла низка
дiй та реформ у багатьох галузях суспiльного життя, що згодом дiстала
назву «грузинського економiчного дива» [1]. Це допомогло досягти значного
полiпшення економiчного становища попри чисельнi зовнiшньополiтичнi
негаразди i збудувати пiдвалини для подальшого стрiмкого зростання.

Статистичний та аналiтичний методи, що були використанi пiд час
дослiдження, дають змогу зробити певнi узагальненi висновки щодо ключових
реформ.

Однiєю з перших реформ була змiна дiяльностi виконавчої влади країни.
Прiоритетним напрямком було названо максимальне дерегулювання, або
принцип «найменшої ролi держави». Ключовою частиною реформи стало
радикальне скорочення держапарату.

За реформою виконавчої влади країни прослiдувала реформа служб
контролю за громадським порядком. ДАI була повнiстю скасована, i буквально

1 Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет
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за два мiсяцi Мiнiстерство внутрiшнiх справ з нуля створило i укомплектувало
патрульну службу за американським зразком.

Процес реєстрацiї майна був благодатним ґрунтом для корупцiї. Вдалося
розробити спецiальну програму, що дозволяє ввести принцип електронного
документообiгу, i уже 8 вересня 2006 року програма була запущена. Вся
iнформацiя доступна на сайтi НАПР (Нацiональне агентство публiчної
реєстрацiї) [2]. Нинi в Грузiї iснує система бюджетних пенсiй: людина
самостiйно вiдповiдає за своє життя без примусового втручання держави.
Немає пенсiйного фонду, а є унiверсальний державний бюджет, з якого
видiляються кошти [3].

Вiдбулася реформа стандартизацiї та сертифiкацiї. Списку товарiв, що
пiдлягають обов’язковiй сертифiкацiї, немає взагалi. Якщо в країну ввозить
продукцiю бiзнесмен з iнших країн, то вiн може слiдувати своїм технiчним
регламентам без додаткових оцiнок або тестування з грузинського боку.

Висновки. Влада пiшла шляхом революцiйних змiн, але це дiйсно дало
свої плоди. За 5 рокiв було iнiцiйовано бiльше сiмдесяти реформ. Країна по
сутi легалiзувала те, що ранiше залишалося у тiнi i за що давався хабар.
За нової влади вiдбулося значне оновлення та очистка як держапарату, так
i працiвникiв iнших служб. Держава позбавилася тих функцiй з якими вона
погано справлялася та вiд тих, якi були джерелом корупцiї або були просто
непотрiбними. Вся iнформацiя з’явилася у вiльному доступi, що усунуло ще
одне джерело корупцiї.

Перевiрка iстинностi отриманих результатiв на мiждисциплiнарному
рiвнi має бути спрямована на створення цiлiсної наукової картини та
виявлення основних законiв та закономiрностей розвитку процесу за
допомогою методiв, концепцiй, моделей та апарату таких дисциплiн, як
економiка, iсторiя, мiкроекономiка, макроекономiка, статистика, соцiологiя,
здiйснення економiко-математичного прогнозування подальшого розвитку
країни. Потребує також суттєвого розширення емпiрична база дослiджень, яка
не може бути обмежена одним прикладом розвитку, а повинна охоплювати
досвiд iнших країн.

Лiтература.
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ЗАЛЕЖНIСТЬ РЕАКЦIЇ НА НЕГАТИВНI ТЕЛЕВIЗIЙНI
НОВИНИ ВIД ВРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

ОСОБИСТОСТI
Кашпур Д. Д.1, Тукаєв С. В.2

kashpur.dariya@gmail.com, tukaev@univ.kiev.ua

Можливостi особистостi у життi значною мiрою залежать вiд ефективної
соцiалiзацiї. Сьогоднi необхiдно придiляти увагу психологiчним основам
соцiальної адаптацiї та її впливу на адекватнiсть сприйняття.

Метою даного дослiдження є визначення зв’язку мiж адаптованiстю
особистостi, рисами характеру, емоцiйним вигоранням та реакцiєю на емоцiйно
забарвленi соцiальнi стимули.

41 здорова особа (36 жiнок та 11 чоловiкiв), студенти вiком з
18 до 26 рокiв, брали участь у цьому дослiдженнi. Ми просили їх
переглядати емоцiйно забарвлене вiдео, i використовували такi методики:
методика дiагностики соцiально-психологiчної адаптацiї Роджерса – Даймонда,
опитувальник вигорання Маслач (MBI), опитувальник рис темпераменту
та характеру Клонiнгера (TCI), Методика дiагностики рiвня емоцiйного
вигорання В. Бойко. 27 учасникiв дослiдження мали низький рiвень соцiальної
адаптацiї i мали найбiльш виражений синдром вигорання. Було виявлено
зворотню кореляцiю мiж соцiальною адаптацiєю та уникненням небезпеки, яке
вiдображає активнiсть серотонiнергiчної системи мозку.

На противагу цьому, пошукова активнiсть, яка залежить вiд
допамнергiчної системи мозку, має пряму кореляцiю з соцiальною адаптацiєю.
Також було знайдено пряму кореляцiю мiж формуванням синдрому вигорання
(деперсоналiзацiєю) i сприйняттям негативних вiдео як приємних, та обернену
кореляцiю останнього з рiвнем соцiальної дезадаптацiї та залежнiстю вiд
нагороди (що визначається дiяльнiстю норадренергiчної системи мозку).

Отриманi результати свiдчать про те, що спiввiдношення активностi
допамiн- та серотонiнергiчної систем може впливати на розвиток соцiальної
адаптацiї, синдрому вигорання та адекватнiсть сприйняття негативної картини
свiту.

1 Факультет психологiї, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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«ФЛОРЕНТIЙСЬКИЙ КОДЕКС»: ПIЗНАННЯ АСТЕКIВ У
МЕДИЦИНI ТА БОТАНIЦI

Купрiєнко С. А.1

skromnitsky@gmail.com

У вiтчизнянiй науцi досi вiдсутнi будь-якi дослiдження з iсторiї медицини
та ботанiки Месоамерики, тому знайомство з таким важливим, на нашу думку,
iсторичним джерелом як «Флорентiйський кодекс» Бернардiно де Саагуна
мусить заповнити цю прогалину i викликати живий iнтерес до спадщини однiєї
з месоамериканських цивiлiзацiй.

Сам кодекс був створений на основi трьох попереднiх рукописiв, i загалом
складається з 4 томiв, 12 книг i 1854 сторiнок, а також мiстить сотнi iлюстрацiй.
В цiлому ж, малюнки можуть бути цiкавi культурологам, антропологам,
етнологам, а текст, який представляє собою багатий словник мешикської мови -
науатль, може бути цiкавим також i лiнгвiстам. Складнiсть роботи з рукописом
полягає в тому, що текст записано двома мовами – iспанською та науатль, а
також iснують суттєвi вiдмiнностi мiж попереднiми рукописами та остаточним
варiантом «Флорентiйського кодексу».

Нам вперше в вдалося поєднати переклад двох мов в одному текстi з рiзних
рукописiв, що дозволило цiлiсно передати як iндiанський так i європейський
свiтогляд укладачiв рукопису.

Згiдно «Флорентiйського кодексу» медицина астекiв була на рiвнi основних
досягнень розвинутих суспiльств стародавнього Сходу, а також її можна
порiвняти з медициною стародавньої Грецiї та стародавнього Риму, а де в чому
навiть перевершувала сучасну їй медицину Захiдної Європи.

Укладач Бернардiно де Саагун описав рослини з їх мiсцевими назвами,
а в деяких випадках i мiсце зростання. Вiн дав описи 123 лiкарських
трав, у той час, як в текстах його iнформаторiв згадуються 266 рослин.
В цiлому, у Флорентiйському кодексi нарахували згадки про 724 рослини,
з яких можна iдентифiкувати 328 видiв, якi вiдносяться до 101 сiм’ї.
Бiльшiсть згаданих мають лiкарське призначення (266 рослин) i їстiвнi (229
рослин), використовуються в ритуальнiй практицi (81 вид), мають декоративне
застосування (48 рослин). Сьогоднi чимало з них вивченi i введенi в свiтову
медичну практику. Однак ще є такi, якi залишаються невiдомими сучаснiй
науцi.

Привести в порядок i струнко розкласти по поличках всю скарбницю знань
астекiв в медицинi i ботанiцi належить ще багатьом дослiдникам з рiзних
областей наук, таких як: традицiйна медицина, iсторiя медицини, медична

1 ДНУ «Енциклопедичне видавництво»
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антропологiя, медицина астекiв, народна медицина, етнологiя, альтернативна
медицина, фiтотерапiя, фармакологiя, фармакогнозiя, фiлологiя (науатль),
iсторiя доколумбових цивiлiзацiй Америки (аcтеки, мешики, акольуа), iсторiя
Мексики, знахарство, етномедицина, етноботанiка, етнiчна ботанiка, медична
етнобiологiя, етнофармакологiя, агроекологiя, еволюцiйна екологiя. Ось той
малий перелiк наукових дослiджень, який зачiпає робота Бернардiно де
Саагуна.
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conocido, de la Antropoloǵia Sociocultural / William Kavanagh // [Lección
magistral en la] festividad de San Isidoro de Sevilla, abril del 2012, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Universidad CEU San Pablo. – Madrid
: CEU Ediciones, D.L., 2012. – 16 p.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНIСТЬ МIЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМIЧНИХ САНКЦIЙ УКРАЇНИ

Левчiй М. О.1

levchiy@gmail.com

Для України тема санкцiй, зокрема економiчних, є однiєю з
найактуальнiших на сьогоднi. Вiд ефективностi запроваджених Україною
i свiтовим спiвтовариством санкцiй та дипломатичних зусиль залежить
не тiльки тривалiсть україно-росiйського конфлiкту, але i його економiчнi
наслiдки для України.

Мiжнароднi санкцiї щодо Росiї – полiтичнi та економiчнi заходи,
спрямованi на припинення агресiї проти України – були запровадженi навеснi
2014 року та мають здiйснюватися поетапно: обмеження спiвробiтництва,
обмеження на постачання окремих технологiй, секторальнi санкцiї.

Позицiя українського уряду щодо санкцiй була представлена у серпнi
2014 року. Прийнятий Закон України «Про санкцiї», який мав би визначати
основнi моменти взаємовiдносин з iншими країнами у випадку конфронтацiї,
на даний момент не має чiтко визначених механiзмiв практичної реалiзацiї.
До мiжнародних санкцiй проти Росiйської Федерацiї Україна долучилася лише
на початку 2015 року, коли було ухвалено рiшення РНБО про приєднання
до санкцiй США, ЄС, Швейцарiї та iнших країн, серед яких такi заходи, як
заморожування рахункiв i активiв фiзичних та юридичних осiб.

Приєднання України до санкцiй мiжнародного спiвтовариства слiд
розглядати, в першу чергу, як демонстрацiйний хiд. Не дивлячись на численнi
проблеми, у сферi торговельних вiдносин Україна та Росiя продовжують
залишатися важливими зовнiшньоекономiчними партнерами, хоча i абсолютнi,
i вiдноснi показники обсягiв експорту та iмпорту мiж країнами стрiмко
скорочуються. Погiршення україно-росiйських взаємовiдносин породжує ряд
ризикiв для дочiрнiх компанiй росiйських фiнансових установ на українському
ринку, для України, у свою чергу, найбiльшу загрозу становлять наявнi борговi
зобов’язання перед РФ.

Питання запровадження санкцiй, обрання їх форми, строкiв дiї, методiв
реалiзацiї та аналiз їх ефективностi вимагають залучення фахiвцiв рiзних
галузей знань, в першу чергу, мiжнародної економiки та мiжнародного
права. Економiчнi наслiдки запровадження мiжнародних санкцiй Україною
безпосередньо залежать вiд законодавчого оформлення та практичної
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реалiзацiї зазначених заходiв, що неможливо без долучення до дослiдження
спецiалiстiв з правознавства.

Лiтература.
[1] Закон України «Про санкцiї» №1644-18 вiд 14.08.2014.
[2] Україна застосувала санкцiї проти 160 росiйських компанiй. Офiцiйний

сайт iнформацiйного агентства «Унiан». [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://economics.unian.ua/finance/1041048-ukrajina-vvela-sanktsiji-
proti-160-rosiyskih-kompaniy-abromavichus.html

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНI

Магомедова А. М.1

alina_asp@ukr.net

Партнерська дiяльнiсть франчайзингових пiдприємств довела свою
ефективнiсть в абсолютнiй бiльшостi розвинених країн свiту. Однак в Українi
загалом сформувався несприятливий економiчний клiмат для поширення
франчайзингу. Тобто можна стверджувати, що стримуючi фактори його
розвитку значно переважають над стимулюючими. Беззаперечно, домiнуючим
стримуючим фактором останнiх рокiв виступає вкрай загрозлива полiтична
ситуацiя у країнi. Однак, поряд з цим, варто пiдкреслити значущiсть
нормативно-правової полiтики держави щодо розвитку франчайзингу в Українi
та вiдзначити її нестабiльнiсть.

Насамперед, мова йде про невизначенiсть процедури реєстрацiї договорiв
франчайзингу та втрату юридичної сили Наказу МiнiстерстваЮстицiї України
вiд 29.09.2014 р. №1601/5, згiдно якого затверджувався порядок державної
реєстрацiї договорiв комерцiйної концесiї, – договорiв про спiвпрацю мiж
франчайзером та франчайзi [1]. Натомiсть 12.02.2015 р. ухвалено Закон
України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо
спрощення умов ведення бiзнесу (дерегуляцiя)» №191-VIII, вiдповiдно до норм
якого скасовано вимоги щодо обов’язкової реєстрацiї договорiв комерцiйної
концесiї у державного реєстратора юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв
[2]. Вiдсутнiсть законодавчо визначеного механiзму укладання та реєстрацiї
договорiв мiж учасниками франчайзингових вiдносин значно ускладнює
процес органiзацiї їх спiвпрацi та регулювання конфлiктних ситуацiй, а
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також отримання та оприлюднення достовiрної статистичної iнформацiї щодо
динамiки розвитку франчайзингу в Українi.

Таким чином, нестабiльна та непослiдовна полiтика Уряду щодо
нормативно-правового забезпечення дiяльностi франчайзингових пiдприємств
значно стримує темпи їх розвитку на вiтчизняному ринку та стає передумовою
негативного досвiду спiвпрацi франчайзерiв та франчайзi.

З огляду на це, актуальним залишається питання вдосконалення
процедури регулювання франчайзингових вiдносин шляхом розробки
теоретичних та практичних рекомендацiй економiко-правового характеру.

Лiтература.
[1] Наказ Про затвердження Порядку державної реєстрацiї

договорiв комерцiйної концесiї (субконцесiї) вiд 29.09.2014 р.
№ 1601/5 // Мiнiстерство юстицiї України. – 2014. – [Електронний
ресурс] // Верховна Рада України : [сайт]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1194-14?nreg=z1194-14&find=1&text=
%F4%F0%E0%ED%F7%E0%E9%E7%E8%ED%E3

[2] Закон України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв
України щодо спрощення умов ведення бiзнесу (дерегуляцiя)» вiд 12.02.2015
р. №191-VIII // Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР). – 2015. – №21, ст.
133 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/191-19

ДЕЯКI ПРАВОВI АСПЕКТИ КIБЕРСКВОТИНГУ ЯК АКТУ
НЕДОБРОСОВIСНОЇ КОНКУРЕНЦIЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ

УКРАЇНИ
Майданик Л. Р.1

maidanik_l@ukr.net

Вступ. Активний розвиток української економiки обумовлює появу нового
засобу iндивiдуалiзацiї учасникiв цивiльного обороту – доменного iменi.

Матерiали i методи. На законодавчому рiвнi поняття доменного iменi
майже не регулюється, окрiм положень ст. 1 ЗУ «Про телекомунiкацiю», згiдно
якого доменне iм’я – це частина iєрархiчного адресного простору мережi
Iнтернет, яка має унiкальну назву, що її iдентифiкує. В доктринi права не iснує
єдиного пiдходу щодо визначення поняття доменного iменi. Так, А. Г. Серго
визначає доменне iм’я як позначення, призначене для iндивiдуалiзацiї
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iнформацiйних ресурсiв у комп’ютернiй мережi Iнтернет [4,c.16]. В. А. Звягiн
розглядає доменне iм’я як унiкальне символьне позначення, що зареєстроване
у встановленому порядку реєстратором доменних iмен, яке слугує для
iдентифiкацiї та iндивiдуалiзацiї iнформацiйних ресурсiв в мережi Iнтернет [2,
с. 8]. Крiм того, бiльшiсть вчених зазначають про наближенiсть доменного
iменi за своєю суттю до об’єкту права iнтелектуальної власностi, оскiльки
характеризується тим, що є нематерiальним благом, має абсолютний,
виключний, чiтко визначений наднацiональний характер та економiчну
цiннiсть i може виступати предметом рiзного роду угод, а вiдтак, володiти ним
можуть як юридичнi так i фiзичнi особи [1, с. 6].

А. О. Кодинець визначає, що лише засобам iндивiдуалiзацiї притаманнi
такi родовi ознаки: 1)вiдносно виключний (квазiвиключний) характер прав; 2)
об’єктами таких прав є особистi немайновi блага, що використовуються для
iндивiдуалiзацiї суб’єктiв, товарiв, послуг [3, с. 57].

Збiльшилася кiлькiсть спорiв про недобросовiсну реєстрацiю та
використання доменних iмен, якi мiстять в собi засiб iндивiдуалiзацiї
учасникiв цивiльного обороту. Суть цього явища полягає в тому, що суб’єкт
пiдприємницької дiяльностi набуває права на доменне iм’я без мети у
подальшому використовувати його у своїй господарськiй дiяльностi, а
лише для заподiяння навмисної шкоди iншому суб’єкту в рiзних формах,
що в мiжнроднiй практицi отримало назву «кiберсквоттинг». Поняття
кiберсквотинг на законодавчому рiвнi вперше з’явилося в Законi США
«Про захист споживачiв вiд кiберсквотингу»). Згiдно цього нормативного
акту пiд кiберсквотингом слiд розумiти недобросовiсну реєстрацiю,
використання доменного iменi в мережi Iнтернет з намiром отримати вигоду
вiд добросовiсного правоволодiльця торговельної марки [5]. Довготривалiсть
розгляду судових спорiв перешкоджає реалiзацiї права на захист своїх
iнтересiв. Тому недобросовiснi дiї щодо реєстрацiї та подальшого використання
доменного iменi з метою отримання вигоди вiд добросовiсного володiльця
засобу iндивiдуалiзацiї учасникiв цивiльного обороту, слiд розглядати як акт
недобросовiсної конкуренцiї, що дозволяє звернутись до Антимонопольного
комiтету України.

Зокрема, в ст. 4 Закону як акт недобросовiсної конкуренцiї визнається
використання позначення без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який
ранiше почав використовувати їх або схожi на них позначення у господарськiй
дiяльностi, що призвело чи може призвести до змiшування з дiяльнiстю цього
суб’єкта господарювання.
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Висновки. Проведена характеристика поняття доменного iменi та
окремих актiв порушень щодо нього дає пiдстави для таких висновкiв:
1)доменне iм’я слiд вiднести до засобiв iндивiдуалiзацiї учасникiв цивiльного
обороту, оскiльки йому притаманнi його основнi ознаки; 2) кiберсквотинг
слiд розглядати як акт недобросовiсної конкуренцiї, до якого застосовуються
положення ЗУ «Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї»; 3) такi результати
дослiджень можуть мати подальшу цiннiсть при дослiдженнях доменного iменi
з точки зору економiки та права.
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ЗРОСТАННЯ РОЛI ЕКОНОМIЧНОЇ ДИПЛОМАТIЇ У
ЗОВНIШНIЙ ПОЛIТИЦI ДЕРЖАВИ
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Вступ. Сучаснi мiжнароднi економiчнi вiдносини потребують не тiльки
вдосконалення традицiйних iнструментiв мiжнародного спiвробiтництва, але i
пошукiв нових, адекватних мiнливим умовам формам економiчної взаємодiї
мiж державами. У цьому зв’язку питання розвитку економiчної дипломатiї
стають особливо актуальними, тому що для стiйкого розвитку нацiональної
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економiки необхiдно дотримуватися вимог по забезпеченню нацiональних
iнтересiв i економiчної безпеки країни.

Матерiали i методи. Дослiдженню питання розвитку економiчної
дипломатiї присвяченi працi багатьох вiтчизняних та зарубiжних авторiв.
Серед них В. А. Вергун, А. С. Булатов, З. С. Варналiй, Л. М. Капiца,
Я. Б. Базилюк, В. Новицький, В. М. Нижник, М. Пашкатов, К. А. Флiссак,
О. Шаров, В. Д. Щетинiн та iн. У дослiдженнi застосованi методи аналiзу та
синтезу; дiалектичний та системно-структурний метод.

Результати. Зростанню ролi економiчної дипломатiї по-перше, сприяли
процеси iнтернацiоналiзацiї i посилення взаємозалежностi свiтової економiчної
системи, якi проходять у двох площинах – у глобальнiй i регiональнiй iнтеграцiї.
При цьому деякi країни є учасниками вiдразу декiлькох регiональних
угруповань. Наприклад, США, Канада, Мексика беруть участь як в АТЕС, так
i в НАФТА. А бiльшiсть ТНК одночасно функцiонують в орбiтах всiх iснуючих
регiональних органiзацiй.

Таблиця 1. Матриця SWOT економiчної дипломатiї у зовнiшнiй полiтицi
держави

Сильнi сторони / Мирнi Слабкi сторони / Силовi
iнструменти зовнiшньої iнструменти зовнiшньої

полiтики полiтики
Багатостороннi контакти Стримування

дипломатiя

медiацiя

Можливостi Загрози
Одностороннi контакти Економiчна вiйна

пропаганда Воєнний тиск

шпiонаж Вiйна

економiчна iнтервенцiя

полiтична iнтервенцiя

Джерело: складено автором на основi [1].
По-друге, позначилися новi якостi свiтової економiчної системи – швидке

розширення зони ринкового господарства з нацiональних економiк i їхня
взаємодiя за допомогою торгiвлi i мiжнародних iнвестицiй. Все бiльше число
суб’єктiв свiтової економiки – ТНК, банкiв, iнвестицiйних груп впливають
на свiтову полiтику, мiжнароднi вiдносини. Свiтова економiка стає настiльки
взаємозалежною, що iнтереси всiх її активних учасникiв вимагають збереження
стабiльностi не тiльки в економiчному, але i у вiйськово-полiтичному планi.
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По-третє, глобалiзацiя пiднiмає роль економiчної дипломатiї на новий
кiлькiсний i якiсний рiвень. Масштабна залежнiсть економiк ряду нових
незалежних держав, вiд свiтових ринкiв, iнвестицiй, технологiй змушує їх
коректувати свої позицiї з полiтичних i вiйськових проблем на свiтовiй аренi.

Висновки. Зростанню ролi економiчної дипломатiї в сучасних умовах
сприяє цiлий ряд факторiв, ключовим з яких є послiдовна полiтика
по змiцненню мiжнародної конкурентоспроможностi країни. До iнших
факторiв слiд вiднести розробку нацiональної зовнiшньоекономiчної
стратегiї, постановки прiоритетiв економiчної дипломатiї, належне фiнансове,
органiзацiйне i кадрове забезпечення економiчної дипломатiї. Доцiльно
залучити, на базi отриманих результатiв, фахiвцiв з мiжнародного права
та дипломатичної академiї для вивчення ролi та вдосконалення вiтчизняної
економiчної дипломатiї у зовнiшнiй полiтицi держави.
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IСТОРИЧНА ГЕОГРАФIЯ В УКРАЇНI НА СУЧАСНОМУ ЕТАПI:
МIЖДИСЦИПЛIНАРНИЙ ХАРАКТЕР I ПЕРСПЕКТИВИ

РОЗВИТКУ
Марченко О. В.1

movirbis@gmail.com

В новiтнiх умовах розвитку української держави iсторична географiя
переживає неабиякий пiдйом як в Українi, так i за її межами. В багатьох
унiверситетах та iнститутах нашої держави окрiм активного вивчення та
пропагування iсторико-географiчних знань, їм придiляється належна увага й
на академiчному рiвнi. Все частiше виходять науковi працi та окремi збiрки
статей, в яких висвiтлюється сучасний стан розвитку iсторичної географiї.
Так, зокрема, в Iнститутi iсторiї України НАН України iще в далекому 1988
роцi було започатковано випуск збiрника наукових праць «Iсторико-географiчнi
дослiдження в Українi», який за широтою дослiдницьких проблем охоплює
питання вiд адмiнiстративно-територiального устрою українських земель крiзь
призму вiкiв до монетарного обiгу на територiї України [2].

Методологiчна рiзноманiтнiсть iсторичної географiї пояснюється саме її
мiждисциплiнарним характером, i саме тому включає як iсторичнi (вивчення
архiвних джерел, пам’ятникiв матерiальної культури i т.д.), так i географiчнi
(картографування, районування i iн.) методи, а також надбання сумiжних наук
( метод математичного моделювання).

У сучаснiй українськiй науцi часто вiдбувається пiдмiна понять – пiд
iсторичною географiєю дуже часто розумiють iсторiю географiї. Однак iсторiя
географiї вивчає iсторiю розвитку географiчної думки, а iсторична географiя
– особливостi суспiльно-географiчного розвитку (природно-географiчного
та соцiально-економiчного середовища) конкретної територiї впродовж
визначеного iсторичного часу [3].

Iнтегруючи данi природничих, технiчних i гуманiтарних наук, iсторична
географiя водночас дозволяє простежити глобальнi суспiльнi процеси, а також
виступає основою для створення нових синтезуючих iсторiй як окремих народiв
i країн, так i людства в цiлому [5].

Iсторична географiя як iнтегрована дисциплiна, що виникла на межi iсторiї
та географiї, розглядає певну територiю на визначеному iсторичному етапi
її розвитку. За об’єктно-предметною та методологiчною сферою дисциплiна
вiдноситься до комплексу спецiальних iсторичних дисциплiн. За словами С.Б.
Хведченi, вивчаючи географiю iсторичного минулого людства, дана дисциплiна

1 Iнститут iсторiї України НАН України
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допомагає пiзнати та усвiдомити взаємозв’язок суспiльства та географiчного
простору в певному iсторичному перiодi [4].

Потрiбно вiдзначити й той факт, що сучасними українськими
дослiдниками, серед яких можна видiлити Т. А. Балабушевич,
О. О. Попельницьку, О. Є. Маркову, М. Ф. Дмитрiєнко, Г. В. Боряка,
зроблено чимало в планi вивчення проблеми писемних i картографiчних
джерел, формування кордонiв та адмiнiстративно-територiальних одиниць
України у рiзнi часи, географiї поширення паперових i металевих грошей,
рiзних промислiв, уточнення локалiзацiї топографiчних об’єктiв i населених
пунктiв i iн.

Пiдводячи пiдсумки, доволi слушним є зауваження американського
дослiдника Дж. Даймонда, який наголошує на тому, що найзагальнiша схема
iсторiї i причини такого занадто диференцiйованого розвитку рiзних народiв
залишаються непоясненими, саме через неспроможнiсть усвiдомлення таких
вiдмiнностей та їх донесення до мас. А це в свою чергу створює пiдгрунтя для
культивування ксенофобських i расистських теорiй [1]. Саме тому iсторична
географiя, маючи доволi широкий iнструментарiй, може стати тим рятiвним
ключем у питаннi вирiшення ряду сучасних проблем, якi своїм корiнням
сягають минулих столiть.
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СИСТЕМА ЗНАННЯ В КЛАСИЧНОМУ ТА «МОЗАЇЧНОМУ»
ТИПАХ КУЛЬТУРИ

Марусiна О. С.1

marusina@ukr.net
Вступ. Загальновiдомим фактом є те, що найiстотнiшi змiни в суспiльствi,

якi мають довгостроковi наслiдки, вiдбуваються в культурi. Деякi дослiдники
наполягають на тому, що здiйснилися кардинальнi повороти: лiнгвiстичний,
фiлософський, технологiчний тощо. В пiдґрунтi кожного з них лежать
конкретнi в ситуативно-часовому планi думки, тобто використовується мова.

Матерiали i методи. Найґрунтовнiшi концепцiї i погляди розумiння
культури науковiй спiльнотi запропонували А. Моль, С. Кримський,
Д. Лiхачьов, Ф. Джеймiсон. Кожен з них обґрунтував пiдвалини вiдповiдного
пiдходу до розумiння культури: технiко-iнформацiйного (А. Моль);
культурологiчно-аксiологiчного (С. Кримський); культурософського
(Д. Лiхачьов); постмодернiстсько-виробничого (Ф. Джеймiсон).

Результати. Послiдовний аналiз запропонованих концепцiй не тiльки
розкриває особливостi еволюцiї сучасної культури, а й надає можливiсть
прояснити контури майбутнього людства.

Французький дослiдник А.Моль, який мав досвiд аналiзу
культурологiчних та естетичних проблем iнформацiйної хвилi, iнтегрував його
в роботi «Соцiодинамiка культури» (1967). Йому вдалося описати декiлька
нових особливостей процесiв соцiальної комунiкацiї, що викликало певну
критику на Заходi i суттєве неприйняття в свiтi впливу марксистської iдеологiї.

Майже через пiвстолiття наукова спiльноти прийшла до висновку, що
А. Молю вдалося прописати не окремi риси i якостi сучасної культури, а й
видiлити особливий етап її розвитку.

В пiдходi А. Моля до культури можна видiлити кiлька базових положень:
• визнання самого факту iснування об’єкта дослiдження;

• розумiння причин еволюцiї культури як соцiального явища;

• концентрацiя уваги на сучасному якiсному рiвнi, який усвiдомлюється
як «мозаїчна культура»;

• орiєнтацiя на суто статистичний характер природи явищ сучасної
культури;

• усвiдомлення ролi знання в формуваннi культурних новацiй;

• обґрунтування припущення про можливiсть впливу на культурнi
процеси через iнформацiйнi потоки.

1Eкономiчний факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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Висновки. Отже, прiоритетами дослiдника були не технiчнi можливостi в
iнформацiйному просторi, а фiлософсько-футурологiчнi положення. В вимiрах
концепцiї А. Моля мова йде не просто про майбутнє, а про виживання
в майбутньому. «Якщо людство хоче вижити, воно повинно напрацювати
новий образ мислення, структурнiй органiзацiї якого змушенi сприяти засоби
розповсюдження культури» [1, с. 370]. Тобто потенцiал культури постає умовою
виживання в майбутньому.

Лiтература.
[1] Моль А. Социодинамика культуры. – М.1973
[2] Джеймiсон Фр. Постмодернiзм, або Логiка культури пiзнього

капiталiзму. – К., 2008.
[3] Чалдини Р. Влияние: наука и практика // Личность. Культура.

Общество. – Том II. – Вып. 1. – М., 2000.

IНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНIСТЬ В СИСТЕМI НАУКОВИХ
ЗНАНЬ

Матат А. В.1

mav-94@ukr.net

Досягнення науки i технiки – безумовно виступає якiсним показником
розвитку держави. Досвiд країн свiту з розвиненою ринковою економiкою
свiдчить про те, що високий технiчний рiвень виробництва в сучасних
умовах можливий за умови iнтеграцiї наукової, технологiчної та промислової
полiтики країни [1, с. 26]. Таким чином, конституцiйно визначено, що держава
сприяє розвитковi науки, встановленню наукових зв’язкiв України зi свiтовим
спiвтовариством. Прiоритет науки – беззаперечний.

Iнтелектуальна власнiсть як специфiчна галузь знань, за визначенням
охоплює бiльшiсть наукових сфер та найкраще вiдображає зв’язок
мiждисциплiнарних дослiджень. Власне пiд таким форматом спробуємо
розглянути запропоновану тематику. Для цього використаємо такi методи
дослiдження, зокрема як: порiвняльно-правовий, системного аналiзу та
абстрагування.

Аналiзуючи законодавство України та основi мiжнароднi акти з цiєї
сфери, можна зробити висновок про те, що iнтелектуальна власнiсть є збiрним
поняттям та розглядається як право людини. Таким чином iнтелектуальної
власностi – це право на результати iнтелектуальної, творчої дiяльностi людини.

1 Юридичний факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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Показовим є те, що за своїм змiстом поняття «право iнтелектуальної
власностi» тiсно пов’язане не тiльки з юридичною наукою, а й з економiкою.
Тому що включає в себе юридичну категорiю «право власностi», а також
економiчну – «власнiсть». Зважаючи на такий пiдхiд, iснує регламентацiя
об’єктiв права iнтелектуальної власностi, що дозволяє бiльш широко
розглянути категорiю «iнтелектуальна власнiсть».

Iнтелектуальна власнiсть як галузь наукових знань включає у себе
щонайменше два iнститути: 1) авторське право та 2) право промислової
власностi.

Авторське право складається з авторського права (яке включає такi
об’єкти: твори лiтератури, науки i мистецтва; комп’ютернi програми; бази
даних) та сумiжних прав (виконання; фонограми; вiдеограми; передачi
органiзацiї мовлення).

Право промислової власностi включає патентне право (винаходи; кориснi
моделi; промисловi зразки), право на засоби iндивiдуалiзацiї (торговельнi
марки; комерцiйне (фiрмове) найменування; географiчне зображення) та право
на iншi об’єкти промислової власностi (комерцiйна таємниця (ноу-хау); науковi
вiдкриття; топографiї iнтегральних мiкросхем; рацiоналiзаторська пропозицiя).

Системний зв’язок iнтелектуальної власностi, враховуючи вищезазначенi
об’єкти, найкраще проявляється у рiзноманiтних мiждисциплiнарних
дослiдженнях. Таким чином, ми маємо справу щонайменше з рiзними сферами
наукових дослiджень, якi не обмежуються тiльки юридичною та економiчною
науками, а включає у себе – технiчнi, природничi тощо.

Лiтература.
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МЕТОДОЛОГIЧНI ОСНОВИ РЕЙТИНГУВАННЯ
УНIВЕРСИТЕТIВ

Нагорна В. О.1

edu_quality@ukr.net

Вступ. Методологiчнi основи рейтингування унiверситетiв привертають
дедалi бiльшу увагу науковцiв рiзних галузей знань. Дослiдження

1Факультет психологiї, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
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методологiчного апарату рейтингування дозволяє зробити висновки щодо
ефективностi iснуючих рейтингових моделей, якi використовуються для оцiнки
дiяльностi вищих навчальних закладiв в умовах сучасних глобалiзацiйних
процесiв та зростаючої конкуренцiї у сферi вищої освiти.

Матерiали i методи. Положення наукових праць щодо методологiї
рейтингування унiверситетiв. Використано такi методи: аналiз
фiлософської, педагогiчної, соцiологiчної та економiчної лiтератури,
iнтерпретаторсько-аналiтичний метод, на основi якого здiйснено вивчення
українських i зарубiжних джерел iз застосуванням синтезу, аналогiї,
систематизацiї; метод теоретичного узагальнення для аналiзу вихiдних
положень дослiдження, формулювання висновкiв i оцiнок.

Результати. Методологiя побудови рейтингiв є рiзноманiтною як щодо
перелiку критерiїв оцiнювання, так i стосовно впливу тих чи iнших iндикаторiв
на кiнцевий результат ранжування. Дослiдники J. Salmi та A. Saroyan
вiдзначають, що на початку свого iснування академiчнi рейтинги були далеко
не єдиною формою визначення ефективностi дiяльностi унiверситетiв. Iншими
iнструментами були акредитацiя вищих навчальних закладiв та освiтнiх
програм, експертнi оцiнки, самостiйнi дослiдження, дослiдження громадської
думки випускникiв та працедавцiв, дослiдження успiшностi студентiв та
опитування студентiв. Також питома увага придiлялась репутацiї як мiрилу
якостi та оцiнкам експертiв як надiйним джерелам i механiзмам генерування
iнформацiї [2]. Методологiчнi засади квалiметричного пiдходу в освiтi є
пiдгрунтям для розробки окремих iндикаторiв оцiнювання унiверситетiв та
використання результатiв для складання рейтингових таблиць. Важливим
критерiєм вiдбору iндикаторiв є використання вже дiючих стандартiв та
методiв оцiнки якостi освiти. С. Маргiнсон у статтi «Унiверситетськi рейтинги
та соцiальна наука» наголошує на необхiдностi зближення методологiї
рейтингування з методологiєю соцiальних наук [1]. Взаємозв’язок рейтингiв зi
ЗМI посилює їх вплив i значення [1; 2].

Висновки. Основнi методи, якi використовуються для збору та
обробки iнформацiї, а згодом i для побудови академiчних рейтингiв: методи
соцiологiчного дослiдження (опитування громадської думки, соцiологiчне
спостереження, експертнi оцiнки); статистичнi методи (у т.ч. бенчмаркiнг);
методи математичного аналiзу; квалiметричнi методи. Мiждисциплiнарнi
перспективи дослiдження рейтингування унiверситетiв передбачають розвиток
та вдосконалення цього напряму за рахунок залучення iдей, методик i
технологiй з iнших галузей науки та надають можливостi участi у таких
дослiдженнях фахiвцiв у галузi математики, iнофрматики, статистики,
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фiлософiї науки та освiти, соцiологiї, економiки, державного управлiння,
психологiї, журналiстики, психолiнгвiстики.

Лiтература.
[1] Курбатов С.Теоретико-методологiчнi перспективи розробки

мiжнародних унiверситетських рейтингiв / С. Курбатов // Вища освiта
України. – К., 2015. – №1. – c. 34–39.

[2] Salmi, J.; Saroyan, A., 2007. League tables as policy instruments: Uses
and misuses. Higher Education Management and Policy (Vol. 19, No. 2). OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development), p. 31–68.

ПРОСОЦIАЛЬНА АКТИВНIСТЬ ЯК МIЖДИСЦИПЛIНАРНА
ПРОБЛЕМА

Наконечна М. М.1

maria.nakonechna2014@gmail.com

Просоцiальна активнiсть як система дiянь, спрямованих на благо iншого,
може бути предметом мiждисциплiнарних дослiджень, об’єднуючи навколо
себе дослiдницькi зусилля фiлософiв, методологiв, психологiв, соцiологiв,
педагогiв, лiнгвiстiв, полiтологiв та iн. Український науковий дискурс лише
починає дослiдження в цiй галузi; можливо, це пов’язано з орiєнтацiєю
сучасних дослiджень на конкретнi теми та проблеми, в той час як в
радянський перiод гуманiтаристика розвивалася стосовно однiєї магiстральної
лiнiї – наукової конкретизацiї положень марксизму. Сучаснi реалiї дозволяють
бути вiльним в науковому самовизначеннi, i це уможливлює тематичну
рiзноманiтнiсть дослiджень.

Проблемою просоцiальної активностi займалися такi українськi вченi,
як Р. В. Павелкiв, Н. В. Корчакова, М. В. Петренко, Л. В. Калашнiкова,
В. Б. Бучко, Г. В. Рудь, Н. О. Яцюк, М. М. Наконечна та iншi. Зарубiжнi
дослiдження проблеми беруть вiдлiк з кiнця 50-х рокiв ХХ столiття; до них
залучалися такi науковцi, як Д. Бар-Тал, Л. Берковец, Н. Айзенберг, Г. Саймон,
Д. Бетсон, Дж. Пiлявiн, Е. Iглi, М. Кроулi, Р. Берон, Е. Айзен, П. Левiн,
С. Мiлгрем, Б. Латане, Дж. Дарлi, Е. Аронсон.

Дослiдники зупинялися на мотивацiї просоцiальної поведiнки,
особистiсних властивостях, що можуть впливати на просоцiальнiсть
та ситуацiйних детермiнантах активностi на благо iнших. Актуальним
залишається питання адекватного та глибокого методу дослiдження
просоцiальної активностi особистостi.

1 Нiжинський державний унiверситет iменi Миколи Гоголя
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Матерiали i методи. З метою дослiдження впливу групових
взаємовiдносин та особистiсних змiнних на вияви просоцiальної активностi
(зокрема, реалiзацiю прагнення подiлитися своїм ресурсом з iншими) нами
була розроблена спецiальна експериментальна процедура. В трьох серiях
(треба було подiлитися 1) цукеркою-льодяником, 2) печивом та 3) шоколадною
цукеркою) студентам сформованої академiчної групи роздавалися солодощi
та давалася iнструкцiя за бажанням дати iншому (iншим) частину того,
що вони отримали. Така експериментальна схема дозволила в певному
наближеннi з’ясувати особливостi реальної просоцiальної поведiнки, що дає
крок вперед у порiвняннi з дослiдженнi методами анкетування, за допомогою
рiзноманiтних опитувальникiв чи в межах iнтерпретацiї продуктiв творчої
дiяльностi дослiджуваних.

Результати. Дослiдження дало змогу виявити ефект «солодкої цукерки»
– цукерка стає смачнiшою, якщо маєш змогу подiлитися з iншим. Це доповнює
та розширює вiдомий з робiт О. М. Леонтьєва ефект «гiркої цукерки», який є
свiдченням так званого «першого народження» особистостi. Усi дослiджуванi
вiдмiчали, що їм приємно було дiлитися з iншими. Сам хiд дослiдження
припускає можливiсть обробки даних за допомогою соцiометричних процедур,
що вiдкриває можливостi мiждисциплiнарних пiдходiв на стику психологiї та
соцiологiї.

Висновки. Проблема просоцiальної активностi – це перспективний
напрямок дослiджень рiзних гуманiтарних наук.

АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМIЧНОЇ ТЕОРIЇ В АСПЕКТI
МIЖДИСЦИПЛIНАРНОСТI

Нестеренко О. П.1

elnesterenko@ukr.net

Однiєю з основних економiчних проблем є пошук шляху поєднання
й досягнення економiчної ефективностi та соцiальної справедливостi.
Економiчна ефективнiсть є вихiдною й обов’язковою передумовою вирiшення
усiх соцiальних завдань. Серед умов її досягнення: незалежнiсть i самостiйнiсть
економiчних агентiв, децентралiзацiя прийняття рiшень, достатня й адекватна
iнформацiя, конкурентнiсть процесу взаємодiй, реалiзацiя оптимальних рiшень.

На вiдмiну вiд ефективностi, справедливiсть у розподiлi доходiв є
поняттям етичного порядку, має суб’єктивний характер, але повинна

1Економiчний факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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вiдповiдати основнiй метi економiки – задоволенню людських потреб.
Розподiл доходiв повинен забезпечувати достатнiй зворотнiй вплив на
стимулювання ефективностi та реалiзацiю критерiю соцiальної прийнятностi.
Таким чином, сукупнiсть проблем, якi вивчаються економiчною теорiєю, не
вичерпується суто економiчними питаннями, а розширюється за рахунок
включення до аналiзу соцiальних, полiтичних, етичних та iнших аспектiв
життєдiяльностi суспiльства. Реалiзацiя спiльних мiждисциплiнарних
дослiджень представниками суспiльних наук в цьому контекстi надзвичайно
актуалiзуються як в аспектi вивчення природи людини, так i в аспектi
дослiдження механiзмiв прийняття економiчних рiшень.

Найпоширенiший метод економiчної науки, використовуваний пануючою
неокласичною ортодоксiєю – методологiчний iндивiдуалiзм, також був
сформований при активному вивченнi iндивiдуальної психологiї i використаннi
суб’єктивного пiдходу. Сучасне його поширення на цiлу низку позаекономiчних
проблем (полiтичних, соцiальних, правових) одержало назву «економiчний
iмперiалiзм» i втiлилося, зокрема, в теорiї суспiльного вибору, економiчнiй
теорiї права, дискримiнацiї, злочинностi та iн.

З iншого боку, методологiчний iндивiдуалiзм є першоосновою такого
вiдгалуження наукового знання як праксиологiя – iнтегрована наука
про людську дiяльнiсть, про загальну логiку рацiональних дiй (пiдхiд
австрiйського неолiберала Л. фон Мiзеса). Науки про людську дiяльнiсть
використовують «двi рiзнi пiзнавальнi процедури: концептуалiзацiю
(conception) i розумiння-iнтерпретацiю (understanding). Концептуалiзацiя –
iнструмент праксиологiї; розумiння – специфiчний засiб iсторiї. Праксиологiчне
пiзнання . . . це пiзнання унiверсалiй i категорiй» [1, с. 52]. Праксиологiя
заснована на реалiстичному вiдтвореннi економiчної дiяльностi, визнає
людину унiкальною iнформацiйно-цiннiсною системою, яка по-рiзному оцiнює
однаковi явища, по-рiзному реагує на однi й тi ж подразники, по-рiзному
розумiє однi й тi ж явища у рiзнi моменти часу i навiть по-рiзному сприймає
деякi абстрактнi поняття. Застосовуванi iндивiдами цiлi й засоби залежать
вiд їх особистiсних характеристик, якi є вiдображенням вроджених якостей,
успадкованого досвiду попереднiх поколiнь та набутих ознак, якi є наслiдком
життєвої практики.

Лiтература.
[1] Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической

теории / пер. с 3-го испр. англ. изд. А. В. Куряева. – Челябинск: Социум, 2005.
– 878 с.
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РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМIЧНОЇ
КОНКУРЕНЦIЇ ЯК ВПЛИВОВИЙ ВАЖIЛЬ РОЗВИТКУ

НАЦIОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМIКИ
Пересьолкiна А. В.1

teddy_anny@ ukr.net

На сьогоднiшнiй день ступiнь розвитку та захисту конкурентних вiдносин
є не лише показником рiвня розвитку економiчних вiдносин в країнi,
але й суспiльно необхiдним явищем. Головними завданнями держави є
забезпечення якiсного економiчного зростання, досягнення макроекономiчної
збалансованостi на основi зваженого регулювання та розвитку дiєвих ринкових
механiзмiв. Формування ринку i ринкових вiдносин зумовило об’єктивну
необхiднiсть у законодавствi, яке б здiйснювало регулювання вказаних вiдносин
та забезпечувало правомiрну поведiнку суб’єктiв господарювання.

Станом на сьогоднiшнiй день норми, спрямованi на врегулювання вiдносин
у сферi економiчної конкуренцiї мiстяться в 59 законах України i понад
600 нормативно-правових актах. Сукупнiсть згаданих законiв i рiзного рiвня
нормативних актiв, що їх розвивають, складає конкурентне законодавство
України.

Недостатня дослiдженiсть розвитку норм законодавства, якi забезпечують
оскарження рiшень органiв Антимонопольного комiтету у судовому порядку в
цiлому, та в системi господарського судочинства зокрема призвела до наявностi
законодавчих прогалин та суперечностей, якi призводять до порушення як прав
суб’єктiв господарювання, так i порушення прав держави.

Здiйснювати вплив на вiдносини, що виникають та функцiонують у
сферi економiчної конкуренцiї в першу чергу можна за допомогою її
нормативно-правового регулювання. Таке регулювання здiйснюється шляхом
закрiплення у нормативно-правових актах правил здiйснення господарської
дiяльностi, а також забезпечення контролю за цiєю дiяльнiстю.

На думку М. Мамочкiної та В. Кондратьєва, сучасне
антимонопольно-конкурентне законодавство України можна розглядати
у економiчному та правовому аспектах.

В економiчному аспектi законодавство України про захист економiчної
конкуренцiї є елементом демонополiзацiї державної господарської системи,
проявом полiтики модернiзацiї економiки та iснування рiзноманiтних форм
власностi.

1 Юридичний факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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У правовому аспектi Законодавство України про захист економiчної
конкуренцiї спрямоване не тiльки на недопущення недобросовiсної конкуренцiї
та зловживань монопольним становищем, а одночасно, через здiйснення у
певних правових формах регулюючого впливу на поведiнку учасникiв ринкових
вiдносин, введення правового механiзму обмеження монополiстичної дiяльностi
суб’єктiв господарювання та розвиток економiчної конкуренцiї.

Певним чином обмежуючи суб’єктiв господарювання-монополiстiв,
законодавство України про захист економiчної конкуренцiї спрямоване на
пiдтримку добросовiсної конкуренцiї та встановлює певнi правила поведiнки
щодо дiяльностi суб’єктiв господарювання на ринку [1].

Аналiзуючи розвиток законодавства про захист економiчної конкуренцiї,
можна видiлити два напрямки розвитку законодавства, що забезпечує розгляд
господарськими судами спорiв про захист економiчної конкуренцiї:

• Закрiплення пiдстав розгляду справ про захист економiчної конкуренцiї
господарськими судами в нормах матерiального права.

• Закрiплення процесуальних пiдстав розгляду справ про захист
економiчної конкуренцiї господарськими судами в нормах
процесуального права.

Розвиток законодавства, що забезпечує розгляд господарськими судами
спорiв про захист економiчної конкуренцiї тiсно пов’язаний з формуванням
економiчної системи України як незалежної держави.

Розвиток конкурентного законодавства, що забезпечує розгляд
господарськими судами спорiв про захист економiчної конкуренцiї тiсно
пов’язаний iз формуванням судової системи України та системи господарських
судiв зокрема.

Виходячи iз потреби розбудови правової держави, законодавцем було
прямо закрiплено у ст. 55 Конституцiї України право кожного на оскарження
в судi рiшень, дiй або бездiяльностi органiв державної влади, посадових i
службових осiб [2]. Проте, дослiдження проблем здiйснення правосуддя в
Українi дає пiдстави стверджувати, що процесуальне законодавство України
не повною мiрою врегульовує питання вирiшення спорiв у сферi захисту
економiчної конкуренцiї.

Пiдсумовуючи вищевикладене, необхiдно зазначити наступне.
Законодавство про захист економiчної конкуренцiї є однiєю вiдносно
молодою галуззю нацiонального законодавства. Проте, за цей короткий перiод
часу, законодавство про захист економiчної конкуренцiї щiльно увiйшло в
систему законодавства України та регулює iстотний шар суспiльних вiдносин.
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Воно виявило себе як необхiдний i ефективний регулятор вiдносин, пов’язаних
iз конкуренцiєю, що становлять основу ринкової економiки.

На сьогоднiшнiй день законодавство про захист економiчної конкуренцiї
є одним iз з найбiльш гармонiзованих до норм європейського законодавства.
Розвиток конкурентного законодавства який вiдбувається в Українi, є ознакою
переходу до побудови прогресивної економiчної системи. В той же час,
незважаючи на увагу, що придiляється питанням формування та розвитку
законодавства про захист економiчної конкуренцiї, вiдсутнi спiльнi теоретичнi
та практичнi дослiдження фахiвцями у галузях економiки i права ефективностi
змiн та тенденцiй розвитку нацiонального законодавства на основi аналiзу
економiчних показникiв. Аналiз ефективностi норм чинного законодавства про
захист економiчної конкуренцiї крiзь призму його практичного застосування –
як iнструменту регулювання економiчних вiдносин – дало б змогу ефективнiше
виявити iснуючi прогалини та знайти шляхи їх усунення.
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ПРОБЛЕМА ДОРОГИХ КРЕДИТIВ ПIДПРИЄМСТВА –
СУБ’ЄКТА ЗЕД В УКРАЇНI

Романенко О. С.1

ksyxaR@ukr.net

Нiхто не сперечається iз тим, що для розвитку економiки банки
повиннi активно кредитувати, передусiм – бiзнес. Насамперед, мiжнародна
торгiвля товарами i послугами є важливим чинником економiчного
зростання в бiльшостi країн, що розвиваються, i країн з перехiдною
економiкою, а також й України. Зростання експортних надходжень, будучи
похiдною вiд рiвня конкурентоспроможностi товарiв i послуг нацiонального
виробництва на зовнiшнiх ринках, є одним з ключових чинникiв розвитку
експортно-орiєнтованої економiки, забезпечення потреб країни в iноземнiй
валютi, формування внутрiшнього валютного ринку i змiцнення позицiй
нацiональної валюти на цьому ринку [1].

1 Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет
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Фiнансове забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi є
найважливiшою передумовою подальшого зростання експортного потенцiалу,
поступової диверсифiкацiї товарної структури експорту на користь товарiв
високого ступеня переробки, збiльшення частки мiжнародного обмiну
послугами у сферi високих технологiй тощо.

Значне мiсце в дослiдженнi питання кредитування мiжнародної дiяльностi
пiдприємств належить i вченим захiдних країн, зокрема, Д. Мак Нотон,
Д. Брiгхем, П. Роуз та iншi. Проблемам банкiвського кредитування присвячено
працi вiтчизняних i зарубiжних авторiв, зокрема: Е. Долана, О. Заруби,
С. Iлляшенка, О. Кириченка, I. Лютого, Ю. Масленченкова, М. Пуховкiної,
П. Роуза, К. Садвокасової, I. Осадчого та iнших.

В роботi використовувалися такi методи, як абстрагування,
спостереження, iндукцiя. Одним з методiв дослiдження є збiр та обробка
даних.

Банки виступають як однi з головних органiзаторiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi своїх клiєнтiв. В Українi використання оптимальних за структурою
механiзмiв мiжнародних банкiвських кредитних операцiй забезпечуватиме
стимулювання експорту, що є важливим для розвитку нацiональної економiки
[2]. Експортери на свiтовому ринку сьогоднi, по сутi, не можуть продати
своїх товарiв без вiдстрочки платежу i вiдповiдного банкiвського кредитування
iмпортерiв. У зовнiшньоторговельнiй дiяльностi за поставки експортера
iмпортери розплачуються, як правило, коштами, одержаними вiд банку. Умови
кредитування експорту являються важливим фактором конкурентної боротьби
окремих фiрм та держав за ринки збуту, а експортний кредит став нормою
мiжнародної торгiвлi багатьом видам товарiв, в першу чергу машинами та
обладнанням [5].

На перший погляд, в Українi з корпоративним кредитуванням все гаразд.
З року в рiк показники зростають. I все ж, грошей гостро бракує. В Українi
ситуацiя далека вiд iдеальної. Частка iнвестицiй у ВВП тут не перевищує 20%,
а банки кредитувати не хочуть принципово [3]. Та й пiдприємства самi не
поспiшають залучати грошi на умовах, що склалися. «Довгої» гривнi нема, а
саме багаторiчнi кредити потрiбнi для того, щоб вкладати у розвиток великих
проектiв. Тобто при всьому бажаннi пiдприємства не можуть залучати позики
у гривнi, скажiмо, на п’ять рокiв.

Настiльки дорогi кредити означають лише одне: пiдприємства не хочуть
їх брати. А це означає, що вони не розвивають новi проекти, якi могли
б розвивати при наявностi доступних позик. Вiдтак, економiка не отримує
стимулу для зростання. Кредити у 20−30% рiчних вбивають виробництво, нiяка
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нормальна економiка за таких вiдсоткiв довго працювати не зможе, Таким
чином, українська економiка загнана в глухий кут. «Бiлi» позичальники вже
перебрали кредитiв, а не зовсiм прозорi пiдприємства не можуть взяти нiчого,
бо дорого.

Полiтична ситуацiя в Українi в цьому роцi призвела до того, що у банкiв
виникло безлiч «неповернень». Частина з них була вимушеними, бо населення
i пiдприємства просто не могли впоратися з подiбним навантаженням. Через
занадто невизначену ситуацiю в країнi банки не поспiшають активiзувати
кредитування i в квiтнi вони видали всього 10,5 млрд. грн. нових кредитiв
[4].

Учасники ринку сумнiваються, що їм вдасться кардинальним чином
змiнити ситуацiю найближчим часом, адже вартiсть позик як i ранiше
залишається надзвичайно високою. Складна полiтична та економiчна ситуацiя
в країнi змушує банки все бiльше економити на кредитуваннi. Як результат
вартiсть кредитування досягає 17, 2% для пiдприємств i 24% – для громадян [3].
Банки визнають, що самi страждають вiд занадто високих кредитних ставок,
якi не дають їм активно працювати з позичальниками.

Однак вирiшення проблеми лежить не тiльки в юридичнiй сферi. В Українi
дуже високi витрати на соцiальне забезпечення – 28% вiд ВВП, поступаємося
лише Угорщинi. Тому у нас значний податковий тиск на пiдприємства. В
результатi, пiдприємства дуже мало заробляють. Через це вiтчизнянi компанiї
вкладають надто мало грошей у власний розвиток.

У збалансованiй економiцi iснує внутрiшнiй глибокий лiквiдний ринок
корпоративних облiгацiй. Без нього нам не обiйтися. Розвиток внутрiшнього
фiнансового ринку в майбутньому буде стримувати темпи зростання
кредитування, але у позичальникiв буде альтернатива. Для покращення ж
банкiвського кредитування доведеться не тiльки вирiшити питання сумлiнностi
позичальникiв i банкiв, а й провести низку оздоровчих заходiв.

Отже, ринок банкiвських кредитiв досi є джерелом кризи, а не
макроекономiчної стабiльностi. Щоб стати бiльш функцiональним, вiн повинен
повернути коефiцiєнт «кредити до депозитiв» до «норми». Робити це можна
через списання «поганих» позик, визнання збиткiв, докапiталiзацiї за рахунок
приватних власникiв, а не платникiв податкiв, та залучення депозитiв.
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СОЦIАЛЬНО-ЕКОНОМIЧНИЙ ВПЛИВ ГЕНДЕРНОЇ
НЕРIВНОСТI НА ЯКIСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Романюк I. П.1

romanyukirina@gmail.com

Вступ. Суттєвою перешкодою на шляху пiдвищення якостi життя
населення, окрiм економiчної нерiвностi, є нерiвнiсть гендерна. Гендерна
нерiвнiсть сьогоднi притаманна майже усiм країнам свiту, незалежно вiд їх
полiтичного устрою чи соцiально-економiчного розвитку. При цьому категорiї
як «гендерна нерiвнiсть», так i «якiсть життя» є мiждисциплiнарними.

Матерiали i методи. Пiд час дослiдження теми використовувалися
наступнi методи та прийоми: вибiрковий, порiвняльний, абстрактно-логiчний.

Результати. Якiсть життя – це комплексне, iнтегральне поняття,
яке визначає i оцiнює об’єктивнi та суб’єктивнi характеристики всiх
сфер життєдiяльностi людини, а саме: економiчну, соцiальну, психологiчну,
полiтичну, культурну, в тому числi i духовну [1]. Пiд гендерною нерiвнiстю
слiд розумiти нерiвнiсть у можливостях досягнень мiж чоловiками та жiнками
в сферах освiти, охорони здоров’я, розширення прав i свобод, а також
на ринку працi. Забезпечення гендерної рiвностi є одним iз прiоритетiв
мiжнародного розвитку, проголошених у Цiлях Розвитку Тисячолiття, що
були прийняттi свiтовим спiвтовариством у 2000 роцi. Гендерна нерiвнiсть
також знаходить вiдображення у багатьох сучасних мiжнародних методиках
оцiнювання якостi життя. Вона є або одним iз структурних компонентiв у
результативному показнику, або ж результативний показник аналiзується з

1Економiчний факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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урахуванням гендерної компоненти. Мiжнародними урядовими та неурядовими
органiзацiями окремо розраховується iндекс гендерної нерiвностi (рiвностi),
який оцiнює досягнення країни з точки зору рiвностi мiж чоловiками та
жiнками.

Висновки. У результатi проведених дослiджень встановлено, що для
всебiчного вивчення якостi життя як об’єкта статистичних дослiджень, як
стратегiчної соцiально-економiчної категорiї, що впливає на всi аспекти життя
суспiльства, та впливу гендерної нерiвностi на пiдвищення якостi життя
має бути здiйснене комплексне, системне, мiждисциплiнарне дослiдження з
урахуванням економiчних, соцiальних, психологiчних i полiтичних факторiв.
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НОВIТНI МЕТОДИ ПРОФЕСIЙНОГО ВIДБОРУ ПРАЦIВНИКIВ:
УМОВИ ЗАКОННОСТI ТА НЕДИСКРИМIНАЦIЇ

Сахарук I. С.1

sakharuk.ira@gmail.com

Вступ. Професiйний вiдбiр працiвникiв можна визначити як сукупнiсть
науково обґрунтованих методiв визначення квалiфiкацiї та дiлових якостей
осiб, що претендують на працевлаштування i їх вiдповiдностi майбутнiй роботi.
Свобода трудового договору зумовлює iснування права роботодавця вiльно
здiйснювати пiдбiр кадрiв. Тобто, хоча кожен має право на працевлаштування
на умовах рiвностi, права бути прийнятим на конкретне мiсце роботи особа
не має (крiм випадкiв, передбачених законом, наприклад, при направленнi
молодого спецiалiста на роботу). Як правило, роботодавець має право обрати
будь-яку особу з кiлькох претендентiв, якi пiдходять для виконання певної
роботи. Однак, для унеможливлення свавiлля роботодавця законодавством
встановлено ряд гарантiй для осiб, що проходять професiйний вiдбiр.

Право роботодавця на вiльний добiр працiвникiв обмежене нормами
Закону «Про зайнятiсть населення», що забороняє висувати будь-якi вимоги
дискримiнацiйного характеру пiд час проведення добору працiвникiв (ст.5),

1 Юридичний факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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а також КЗпП, який забороняє необґрунтовану вiдмову в прийняттi на
роботу та захист вiд такої вiдмови (с.22). Вiдповiдно до ст. 50 Закону
«Про зайнятiсть населення» роботодавцi мають право проводити спiвбесiди
з кандидатами на працевлаштування з метою визначення вiдповiдностi їх
професiйних знань, вмiнь та навичок. При цьому, забороняється висувати
будь-якi вимоги дискримiнацiйного характеру, а також вимагати вiд осiб,
якi шукають роботу, подання вiдомостей про особисте життя. У проектi
Трудового кодексу передбачено й право на проведення тестування та одночасно
заборонено вчиняти дiї, що принижують честь i гiднiсть людини та не
стосуються роботи чи посади.

Матерiали i методи. Формально-логiчний та порiвняльно-правовий
методи склали методологiчну основу для аналiзу та зiставлення норм
нацiонального трудового законодавства, проектiв нормативних актiв,
зарубiжного законодавства, що сприяло формуванню пропозицiй щодо
вдосконалення правових норм з точки зору їх вiдповiдностi мiжнародним
стандартам та направленостi на викорiнення дискримiнацiї.

Результати. В аспектi законностi та недискримiнацiї при прийомi на
роботу необхiдним є дослiдження такого способу вiдбору кандидатiв як
проведення тестування. На практицi роботодавцi проводять не лише професiйнi
тести, направленi на визначення дiлових якостей особи, але й психологiчнi,
використання яких є особливо дискусiйним. Як зазначається в науковiй
лiтературi, «за допомогою хитромудрих тестiв та iнших прийомiв психологiчної
дiагностики особистостi, не завжди наукових i перевiрених, а iнколи. . .
навiть абсурдних, можна легко провалити i знехтувати будь-яким неугодним
кандидатом. Це пiдриває реальнiсть формальних заборон дискримiнацiї при
працевлаштуваннi» [1, с.436]. Роботодавцi не вправi у процесi прийняття на
роботу аналiзувати на пiдставi тестування внутрiшнiй психологiчний стан
особи, який є складовою психiчного здоров’я людини, тому психологiчне
тестування має допускатися лише у випадках, передбачених законодавством
[2, с.54]. В iнших випадках, якщо роботодавець вiдмовляє в прийомi на роботу
на пiдставi результатiв тестування, не пов’язаного з визначенням професiйних
якостей особи, необхiдних для заняття посади, така вiдмова є необґрунтованою.

Набувають поширення i новiтнi методи професiйного вiдбору, такi як
тести «генного екранування» (дозволяють зробити гiпотетичний прогноз про
майбутнi захворювання), фонологiчних тестiв (визначають психологiчнi якостi
за аналiзом запису голосу), хiромантичнi перевiрки (визначення рис особистостi
за лiнiями на долонях), графологiчнi тести (аналiз почерку), оцiнка гороскопiв
астрологами, перевiрка за допомогою полiграфа. Часто роботодавцi вимагають
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здачу аналiзу на ВIЛ/СНIД, тесту щодо палiння тощо.
З огляду на використання нових методiв профвiдбору, не завжди законних

i обґрунтованих, у багатьох країнах свiту спостерiгається тенденцiя щодо
обмеження застосування вiдповiдних засобiв при доборi працiвникiв. Так у
США прийнятий Федеральний закон про захист працiвникiв вiд зловживань
пiд час застосування полiграфiв (1988 р.), що обмежує застосування
«детекторiв брехнi» (в окремих штатах його застосування взагалi заборонено).
У Францiї заборонено збирати про працiвникiв данi, що не мають вiдношення
до професiйних якостей i квалiфiкацiї, в Iталiї – вимагати проведення тестiв
на СНIД, оскiльки вони порушують закони про захист приватного життя
трудящих. Щодо генного тестування, у США прийнято Закон про заборону
дискримiнацiї на основi генетичної iнформацiї (2008 р.). В окремих державах
(Австрiї, Нiдерландах, Грецiї, Iталiї) обмежено збiр генетичної iнформацiї про
працiвникiв без їх згоди.

Як наголошує В. I. Щербина, у трудовому правi на Заходi фактично
йдеться про нове право працiвника у сферi трудових вiдносин – право на
конфiденцiйнiсть, право не допускати вторгнення роботодавця в особисте
життя. Працiвникам i кандидатам на посаду гарантується свобода самим
вирiшувати, чи слiд надавати роботодавцям iнформацiю особистого характеру.
Ця свобода може бути обмежена лише законними iнтересами пiдприємств,
держави, третiх осiб [3, с.69]. Натомiсть в Українi нормативна регламентацiя
професiйного вiдбору працiвникiв обмежується загальною нормою щодо
заборони дискримiнацiї при її проведеннi. Вважаємо необхiдним застосування
вiдповiдної зарубiжної практики в Українi також, i частково вона вже
вiдображена в проектi Трудового кодексу.

Висновки. Отже, пропонується Закон «Про зайнятiсть населення»
доповнити наступними нормами: 1) Забороняється проведення психологiчного
тестування, а також iнших форм перевiрки якостей кандидата на посаду,
якi не пов’язанi з перевiркою їх квалiфiкацiї та дiлових якостей. 2) На
вимогу особи роботодавець зобов’язаний ознайомити її з результатами
проведеного тестування. Також пропонуємо передбачити законодавчу
можливiсть проводити конкурсний вiдбiр не лише у випадках, передбачених
законодавством, але й за рiшенням роботодавця. Вiдбiр на основi конкурсу
дозволить особi при оскарженнi вiдмови в прийняттi на роботу посилатись на
документальнi данi про результати його проходження претендентом, який був
прийнятий на роботу.

Перспективи подальших мiждисциплiнарних дослiджень: 1) Для
визначення не лише законних, але й найбiльш ефективних методiв
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професiйного вiдбору необхiдне залучення спецiалiстiв з менеджменту
та управлiння персоналом. 2) Участь у дослiдженнi соцiологiв дозволить
визначити реальний стан використання рiзноманiтних методiв професiйного
вiдбору роботодавцями в Українi. 3) Залучення спецiалiстiв у сферi
психологiї необхiдне для визначення специфiки психологiчних методiв вiдбору
працiвникiв та їх ефективностi.
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РОЛЬ ЗМI ТА СОЦIАЛЬНИХ МЕДIА В ПУБЛIЧНIЙ
ДИПЛОМАТIЇ ЄС

Слєпцова К. О.1

Мiжнародна трансляцiя вже давно є одим iз основних прямих засобiв
контакту iз зарубiжною аудиторiєю та має низку функцiй: це iнструмент
зовнiшньої полiтики, вiдзеркалення настроїв суспiльства, ефект символiчної
присутностi, пропаганда та пiдтримка потрiбних меседжiв, стримування та
прояв сили, надання освiтньої iнформацiї, продаж товарiв та послуг [1, с. 149].

Багато країн-членiв Європейського Союзу популяризують свою державу
та культуру через зарекомендовану та ефективну мiжнародну теле та
радiотрансляцiю, таку як BBC World Service, Deutsche Welle чи Radio France
Internationale, проте дiйсно пан’європейськi медiйнi канали ще не з’явилися.
Поки що дiйсно пан’європейським та багатомовним є телевiзiйний канал
Euronews, лiдер новин в країнах ЄС та третiх країнах, який веде трансляцiю
вiсьмома мовами одночасно (арабська, англiйська, французька, нiмецька,
iталiйська, португальська, росiйська та iспанська). Це лiдуючий канал новин в
Європi, який охоплює бiльше нiж 251 мiльйон будинкiв у 139 країнах по всьому
свiтi [2, с. 783].

1 Iнституту мiжнародних вiдносин, Київський нацiональний унiверситет
iменi Тараса Шевченка
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Спочатку канал був спрямований на населення ЄС, проте зараз вiн
перетворився на важливий засiб публiчної дипломатiї та транслює європейську
думку, висвiтлює подiї, новини з точки зору керiвних органiв ЄС у iнших
країнах. Слiдом за успiхом арабськомовної версiї Комiсiя запустила версiю
каналу на фарсi у 2009 роцi. ЄС видiляє iз бюджету 5 мiльйонiв євро щорiчно,
щоб висвiтлити всi полiтичнi, iнституцiйнi, культурнi, суспiльнi подiї [3, с. 720].

Iсторично цiлью публiчної дипломатiї були тоталiтарнi суспiльства, де
новини пiддавались цензурi або зовсiм не висвiтлювались урядом. Так,
наприклад, як було iз Бiлорусью. ЄС фiнансував Європейське радiо Бiлорусi,
яке iнформувало населення стосовно «незалежних» європейських новин,
iнформацiї, розваг з лютого 2006 року. Вiдповiдний канал був заснований того
ж року.

Постiйний розвиток та удосконалення iнформацiйних та комунiкативних
технологiй (IКТ) має безлiч переваг для розвитку публiчної дипломатiї та
iнформацiйної полiтики ЄС, проте несе у собi певнi виклики. Так, офiцiйнi
сайти делегацiй зазвичай є першим джерелом, до якого люди звертаються по
iнформацiю про вiдносини мiж їх країною та певною країною ЄС. Контент
аналiз таких веб сторiнок показав, що у всiх країнах-членах ЄС вигляд
сайту є стандартизований, мало чим вiдрiзняєтся вiд iнших iнформацiфною
та зовнiшньою складовою, не є iнтерактивним i не дуже зручним з точки
зору дизайну. Бiльшiсть надає базову iнформацiю про ЄС, проте вона має
унiфiкований характер чи мало не для всiх веб сторiнок офiцiйних вiдомств.
Такий пробiл мiж розвитком IКТ, онлайн комунiкацiї та позицiонуванням
офiцiйних структур ЄС у мережi Iнтернет впливає досить негативно на їх
сприйняття аудиторiєю та надає небажане забарвлення застарiлостi.

Стосовно соцiальних медiа, то голови мiсiй зазвичай є не дуже активними
користувачами останнiх та надають перевагу бiльш традицiйним каналам
комунiкацiї iз громадянами. Декiлька очiльникiв мiсiй у рiзних країнах робили
спроби вести блоги, але, як показує практика, вони всi втратили свою
актуальнiсть та є покинутими.

ЄС та Європейська комiсiя присутнi на Facebook, також ще у 2007 роцi
вiдбувся запуск EU Tube, каналу ЄС на YouTube. Хоча цей канал i може
використовуватись як засiб публiчної дипломатiї, вiн все ж є бiльше способом
комунiкiцiї мiж людьми, анiж мiж урядом i людьми.

На сьогоднiшнiй день, електроннi та друкованi медiа залишаються осноною
точкою опори для публiчної дипломатiї ЄС i найбiльш широко застосовуваним
методом розповсюдження iнформацiї. Медiа рiлейшнз займають приблизно двi
третiх активностей пiдроздiлу Преса та iнформцiя та включають:

• написання та розповсюдження прес релiзiв;
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• забезпечення уваги преси пiд час головних подiй;

• налагодження та пiдтримка вiдносин iз медiа та мiсцевими
журналiстами;

• органiзацiя конференцiй;

• органiзацiя вiзитiв представникiв медiа до Брюселю;

• розмiщення матерiалiв у виданнях;

• монiторинг медiа [4, с. 183-185].

Тобто, стає зрозумiлим, щоб зробити засоби комунiкацiї найбiльш ефективними
та дiєвими, необхiдне формування єдиної iнформацiйної полiтики на всiх рiвнях
комунiкацiї, що означає велику i доволi затратну внутрiшню реформу для ЄС.
На сьогоднiшнiй день, незважаючи на усi зробленi кроки, публiчну дипломатiю
та iнформацiйну полiтику в цiлому важко визначити як достатньо сформовану
та ефективну.
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МIЖДИСЦИПЛIНАРНИЙ ПIДХIД У ПIДГОТОВЦI
МАЙБУТНIХ МАГIСТРIВ УПРАВЛIННЯ НАВЧАЛЬНИМИ

ЗАКЛАДАМИ ДО МАРКЕТИНГОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI
Тимцуник Ю. М.1

suzdal89@gmail.com

Вступ. В останнi роки важливого значення в науцi набуває
мiждисциплiнарний пiдхiд, який забезпечує поєднання рiзних галузей
наукового знання щодо побудови процесу професiйної пiдготовки майбутнiх
фахiвцiв як цiлiсної i взаємопов’язаної системи.

1Факультет психологiї, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка
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Матерiали i методи. На основi контент-аналiзу структурно-логiчних
схем та навчальних планiв пiдготовки магiстрiв спецiальностi «Управлiння
навчальним закладом» можна зробити висновок, що процес пiдготовки
магiстрантiв передбачає вивчення навчальних дисциплiн, якi пов’язанi мiж
собою логiчною послiдовнiстю, а також погодження їх змiсту за темами в
часi. Вiдтак, такi дисциплiни, як «Фiлософiя освiти», «Економiка освiти»,
«Освiтнiй менеджмент», «Психологiя реклами», «Психологiя управлiння»,
«Iнформацiйно-комунiкативнi технологiї в управлiннi освiтою», «Управлiння
навчальним закладом» (за типом), «Управлiння фiнансово-господарською
дiяльнiстю» є основою пiдготовки магiстрантiв означеної спецiальностi до
маркетингової дiяльностi, i водночас, самостiйно формує їхню готовнiсть до
здiйснення цiєї дiяльностi у професiйнiй сферi.

Результати. У контекстi означеної проблеми дослiдження зауважимо,
що важливою складовою готовностi до маркетингової дiяльностi майбутнiх
керiвникiв освiти є розвиток умiнь та навичок проведення маркетингових
дослiджень щодо вивчення запитiв споживачiв освiтнiх послуг, використання
сучасних маркетингових iнструментiв щодо позицiонування навчального
закладу на ринку освiти, здатностi приймати оптимальнi рiшення, створювати
мережу внутрiшнiх i зовнiшнiх маркетингових комунiкацiй, розробляти
стратегiю розвитку навчального закладу тощо. Так, теоретичне ознайомлення
з концепцiєю освiтнього маркетингу здiйснюється пiд час вивчення дисциплiни
«Фiлософiя освiти». Як складову загальної управлiнської дiяльностi освiтнiй
маркетинг розглядають пiд час вивчення дисциплiни «Освiтнiй менеджмент».
Психологiчнi аспекти створення реклами навчального закладу розкритi у
дисциплiнах «Психологiя управлiння» та «Психологiя реклами». Технологiчнi
засоби роботи з маркетинговою iнформацiєю магiстранти опановують при
вивченнi дисциплiни «Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї в управлiннi
освiтою» тощо.

Висновки. Таким чином, перспективи мiждисциплiнарних дослiджень
полягають у розробленнi iнтегрованих мiждисциплi-нарних освiтнiх програм
пiдготовки фахiвцiв з управлiння освiтою шляхом залучення фахiвцiв з
менеджменту й маркетингу щодо iнновацiйних методiв i технологiй, якi
застосовуються у професiйнiй дiяльностi управлiнцiв.

Лiтература.
[1] Жовта Л. О. Використання iнновацiйних технологiй навчання –

запорука пiдготовки творчих спецiалiстiв. Сучаснi iнформацiйнi технологiї
та iнновацiйнi методики навчання у пiдготовцi фахiвцiв: методологiя, теорiя,
досвiд, проблеми. – Випуск 5. – Київ-Вiнниця: ДОВ Вiнниця, 2004.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МIЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦIЇ ДП

«АНТОНОВ»
Устименко М. В.1

mariyaaa@inbox.ru

Вступ. Україна є однiєю з дев’яти країн у свiтi, що мають замкнутий
технологiчний цикл створення i виробництва авiатехнiки. Однак останнi
розробки українського лiтакобудування не можуть бути реалiзованi на ринку
в силу багатьох причин, найважливiшою з яких є призупинення кооперацiї
з Росiйською Федерацiєю, що потребує пошук напрямiв замiщення такої
спiвпрацi, одним з яких виступає розвиток спiвпрацi з виробниками ЄС в
контекстi євроiнтеграцiї.

Матерiали i методи. При написаннi даної роботи були використанi
загальнонауковi методи порiвняння, узагальнення, а також iнструмент
SWOT-аналiзу. Iнформацiйною базою дослiдження є зiбранi матерiали
вторинної ринкової iнформацiї щодо дiяльностi ДП «Антонов» в умовах
мiжнародного середовища.

Таблиця 1. SWOT-аналiз дiяльностi ДП «Антонов»
Можливостi Загрози

- Асоцiацiя з ЄС вiдкриває можливостi - Геополiтична нестабiльнiсть
спiвпрацi з європейськими виробниками - Призупинення науково-технiчної,
- Незайнятiсть нiшi середньо-вантажних виробничої i збутової кооперацiї з
транспортних лiтакiв у свiтi Росiйською Федерацiєю
- Зацiкавленiсть виробникiв ЄС у - Низький попит транспортнi лiтаки на
кооперацiї по виробництву середньо- на внутрiшньому ринку України
вантажних транспортних лiтакiв - Суттєве зниження iнвестицiйної
- Знецiнення нацiональної валюти привабливостi України
(пiдвищення цiнової конкуренто- - Знецiнення нацiональної валюти
спроможностi експорту комплектуючих) (удорожчання iмпорту комплектуючих)

Сильнi сторони Слабкi сторони

- Наявнiсть конкурентоспроможних - Дефiцит фiнансових ресурсiв на
розрбок лiтакiв (Ан-70, Ан-178) завершення випробувань
- Наявнiсть високо-квалiфiкованого - Неефективнiсть збутової полiтики
персоналу у сферi проектування лiтакiв пiдприємства
- Розгалужена мережа пiдприємств, що - Залежнiсть вiд iморту матерiалiв з
займаються сервiсним обслуговуванням i Росiйської Федерацiї
пiслягарантiйним ремонтом лiтакiв - Не вiдповiднiсть продукцiї

сертифiкацiйним вимогам ЄС

Джерело: складено автором на основi данних [1, 2].
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Результати. ДП «Антонов» – український державний авiабудiвний
концерн, який здiйснив ряд перспективних розробок у сегментi середнiх i
важких транспортних лiтакiв (Ан-70 i Ан-178) [1]. З точки зору ринкових
загроз i можливостей освоєння даного сегменту є перспективним (див.
Табл. 1), оскiльки транспортнi лiтаки вантажопiдйомнiстю вiд 10 до 20 тон
не виробляються нi Airbus, нi Lokcheed. Однак аналiз сильних i слабких
сторiн засвiдчив неспроможнiсть самостiйного здiйснення виробництва даних
лiтакiв українськими компанiями, що обґрунтовує необхiднiсть налагодження
мiжнародної науково-технiчної та виробничої кооперацiї, i в контекстi асоцiацiї
з ЄС, може бути здiйснено з європейськими виробниками, зокрема з Airbus у
напрямi А-400 - Ан-70, Ан-178, оскiльки Airbus випускають транспортний лiтак
А-400, менший за розмiрами аналог Ан-70, який поступається рядом технiчних
характеристик Ан-70 [2].

Висновки. Таким чином, проблема налагодження мiжнародних
кооперацiйних зв’язкiв актуалiзує перспективи мiждисциплiнарних дослiджень
науковцiв у сферi економiчних та технiчних наук, вимагаючи поєднання
методiв ринкових дослiджень з методами дослiдження технiчних дисциплiн
для обґрунтування доцiльностi формування мiжнародної науково-технiчної та
виробничої кооперацiї з позицiї аналiзу ринкових i технiчних ефектiв вiд такої
взаємодiї.

Лiтература.
[1] «Авiацiя України» – прагнення до мiжнародних висот [Електронний

ресурс]- Режим доступу: ftp://77.47.136.38/va-52/Marketing/Case_Aviation.pdf
[2] Европейское будущее украинского авиапрома [Электронный ресурс] -

Режим доступа: http://vlasti.net/news/196560

ЕКОЛОГIЧНИЙ ФАКТОР В ОЦIНЦI ВАРТОСТI
НЕРУХОМОСТI В УКРАЇНI

Харченко Т. Б.1

t_kharchenko@ukr.net

В сучасних умовах збiльшення антропогенного навантаження на
навколишнє природне середовища, пiдвищення рiвня забруднення та
погiршення якiсних умов життя населення, все бiльше науковцiв – теоретикiв
та практикiв звертають увагу на проблему оцiнки впливу екологiчних
чинникiв на вартiсть нерухомостi. Якiсний стан довкiлля суттєво впливає на
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вартiсть певного об’єкту нерухомостi. На думку захiдних вчених, вартiсть
об’єктiв житлової та нежитлової нерухомостi прямо залежить вiд рiвня
забруднення навколишнього природного середовища. Проте, в реалiях
української економiки при укладаннi договорiв iз продажу чи оренди
нерухомого майна, не завжди вiдображається вплив екологiчного фактору
на цiну об’єкту. Це пов’язано з економiчною кризою в країнi, зниженням
цiнностi екологiчних благ та невисоким рiвнем культури контрагентiв. В
той же час, забруднення навколишнього природного середовища, окрiм
проблем, що пов’язанi iз погiршенням здоров’я населення, призводить до
зниження вартостi нерухомостi, додаткових витрат, пов’язаних iз лiквiдацiєю
наслiдкiв забруднення, зниження вартостi природних ресурсiв тощо. Нинi,
данi проблеми вже почали виходити за межi окремих держав та економiк i
представляти глобальну загрозу майбутньому довгостроковому економiчному
розвитку. Все це вимагає перегляду iснуючих пiдходiв до оцiнки екологiчних
факторiв та розробки нових, адекватних сучасним релiям розвитку економiки.

Ретроспективний аналiз економiчної думки дозволив визначити, що
вперше вплив забруднення навколишнього природного середовища на стан
здоров’я населення та втрати для суспiльства був дослiджений А. Пiгу у працi
«Економiчна теорiя добробуту» [1]. Вчений наголошував, що для зменшення
негативного впливу фiрми-забруднювача необхiдно iнтерналiзувати витрати
шляхом запровадження податку на забруднення. Даний податок збiльшує
цiну продукцiї, що змушує фiрму-виробника запроваджувати екологiчно чистi
технологiї виробництва. Iдеї А. Пiгу на сучасному етапi розвитку суспiльства
знайшли своє вiдображення на конференцiї в Рiо – де Жанейро у 1972
роцi, пiд час якої була прийнята концепцiя сталого розвитку, яка передбачає
«розвиток сучасного людства без зменшення можливостей наступних поколiнь
задовольняти свої потреби». У 2012 роцi на черговiй Конференцiї «Рiо+20» було
наголошено, що метою Конференцiї є поновлення полiтичних зобов’язань щодо
сталого розвитку, оцiнка досягнутих результатiв i прогалин, що залишилися у
здiйсненнi рiшень Самiтiв зi сталого розвитку, а також врахування сучасних
викликiв i завдань на шляху до сталого майбутнього людства – майбутнього
з бiльшою кiлькiстю робочих мiсць, бiльш чистою енергетикою, бiльшою
безпекою i гiдним рiвнем життя для всiх. Таким чином, турбота людства
про власне здоров’я, бажання жити в екологiчно чистих будинках суттєво
пiдвищує вартiсть об’єкту нерухомостi. Ринки нерухомостi розвинених країн
почали реагувати на такий фактор формування вартостi об’єкту, як стан
навколишнього природного середовища. Екологiчний фактор сильно впливає
на теперiшню вартiсть об’єкту нерухомостi, чи може вплинути у майбутньому.
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Екологiчний фактор – це будь-яке природне явище, якiсний стан
навколишнього природного середовища чи його компонентiв, а також якiсний
стан самого об’єкту нерухомостi, що впливає на ринку на вартiсть нерухомостi.
Видiляють три класи факторiв, якi необхiдно враховувати при оцiнцi
нерухомостi: 1) Фактори, що безпосередньо впливають на теперiшню вартiсть
нерухомостi чи можуть впливати у майбутньому; 2) Обмеження у використаннi
нерухомого майна; 3) Юридичнi забов’язання, що виникають при лiквiдацiї
причинених збиткiв [2].

Необхiдно зазначити, що загальноприйнятої класифiкацiї екологiчних
факторiв нинi не iснує. Якщо притримуватися запропонованої класифiкацiї
факторiв, для Українi найбiльш актуальними є фактори першої групи
(мiсцезнаходження об’єкту нерухомостi). Друга та третя група факторiв не
спричиняє суттєвого впливу через вiдсутнiсть у вiтчизняному екологiчному
законодавствi вiдповiдальностi за завданi у минулому збитки та вiдносну
«м’якiсть» штрафних санкцiй за забруднення навколишнього природного
середовища.

Таблиця 1. Приклади позитивного та негативного впливу екологiчних
факторiв на вартiсть об’єкту нерухомого майна

Позитивний вплив Негативний вплив

1. Розташування об’єкту нерухомостi 1. Забруднення води, атмосферно-
у парковiй зонi, поряд iз зеленими го повiтря, ґрунтiв, пестицидами,
насадженнями. дiоксидами, мiнеральними

добривами, пилом та iншими
шкiдливими викидами.

2. Сприятливий рельєф мiсцевостi. 2. Радiоактивне, електромагнiтне,
свiтлове та шумове забруднення.

3. Використання при будiвництвi 3. Розташування об’єкту
екологiчно чистих матерiалiв. нерухомостi у екологiчно

несприятливому регiонi (поряд iз
автомагiстралями, промисловими
пiдприємствами, звалищами тощо).

4. Наявнiсть унiкальних природних 4. Вiдсутнiсть зелених насаджень,
об’єктiв. паркiв тощо.

Джерело: Складено автором iз врахуванням [3].
При оцiнцi вартостi об’єкту нерухомостi всi екологiчнi фактори можуть

справляти позитивний та негативний вплив на цiну об’єкту. Позитивнi
екологiчнi фактори пiдвищують вартiсть об’єкта нерухомостi, а негативнi –
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знижують. Приклади позитивного та негативного впливу екологiчного фактору
при оцiнцi нерухомого майна подано у Табл. 1.

Таким чином, при розробцi сучасних методик оцiнки вартостi нерухомого
майна, необхiдно враховувати екологiчний фактор, що дозволить отримати
бiльш адекватну оцiнку та зменшити негативний вплив на навколишнє
природне середовище в процесi будiвництва.

Лiтература.
[1] Базилевич, В. Д. Iсторiя економiчних учень/ В. Д. Базилевич – 2-ге

вид, випр. – К.: Знання, 2005. – 567 с.
[2] Оценка экологических факторов при определении стоимости

объектов недвижимости [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ipages.ru/index.php?ref_item_id=2762&ref_dl=1

[3] Костик, К. В. О необходимости учета экологических факторов при
установлении цены объекта недвижимости [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://kadastr.org/conf/2012/pub/monitprir/ekolog-faktor-ocenka.htm

IНСТИТУЦIОНАЛЬНI IНСТРУМЕНТИ РЕАЛIЗАЦIЇ
МIЖНАРОДНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Хмара М. П.1

hmaram@mail.ru

Для сучасної свiтової економiки характерна наявнiсть глобальних
виробничих систем (ГВС), в яких торгiвля промiжними товарами i послугами
обслуговує фрагментованi та роздiленi мiж рiзними країнами виробничi
процеси. ГВС зазвичай координуються ТНК, а мiжнародна торгiвля
напiвфабрикатами i готовою продукцiєю здiйснюється в рамках їх мереж фiлiй,
пiдрядникiв i незалежних постачальникiв. На ГВС, якi координованi ТНК,
припадає приблизно 80% свiтової торгiвлi. Для зменшення ризикiв, пов’язаних
з участю у ГВС, цi зусилля повиннi спиратися на надiйну екологiчну, соцiальну
та управлiнську основу разом з посиленням регулювання та правозастосування,
а також з наданням пiдтримки мiсцевим фiрмам у нарощуваннi потенцiалу в
цiлях дотримання нормативних вимог.

ЮНКТАД пропонує три конкретнi iнiцiативи:
1. Синергiчна полiтика та iнституцiйна база торгiвлi та розвитку. Полiтика

торгiвлi i полiтика iнвестицiй часто не пов’язанi один з одним. У контекстi ГВС
вони можуть спричиняти один на одного несподiваний i контрпродуктивний
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вплив. Щоб уникнути цього директивним органам, у разi необхiдностi, за
допомогою мiжнародних органiзацiй, слiд ретельно вивчити тi iнструменти
полiтики, якi одночасно впливають як на iнвестицiї так i на торгiвлю в рамках
ГВС, тобто торговельнi заходи, що впливають на iнвестицiї, i iнвестицiйнi
заходи, що впливають на торгiвлю. Крiм того, на iнституцiйному рiвнi
для встановлення торговельних та iнвестицiйних зв’язкiв у ГВС необхiдно
здiйснювати бiльш тiсну спiвпрацю та взаємодiю мiж установами щодо
заохочення торгiвлi та iнвестицiй.

2. Регiональнi домовленостi по промисловому розвитку. Актуальнiсть
регiональних виробничих систем змушує звернути увагу на значимiсть
регiональної спiвпрацi. Регiональнi домовленостi по промисловому розвитку
могли б включати об’єднанi в одне цiле регiональнi угоди про торгiвлю
та iнвестицiї , роздiленi на лiбералiзацiю i спрощення процедур, а також
створюють спiльнi механiзми та установи щодо заохочення торгiвлi та
iнвестицiй. Вони могли б також бути спрямованi на створення сусiднiми
країнами територiально - промислових комплексiв шляхом спiльного
фiнансування iнфраструктури, необхiдної для ГВС, i спiльного нарощування
виробничого потенцiалу. Для встановлення таких домовленостей необхiдно
пiдтримувати партнерськi зв’язки мiж урядами в регiонi, мiж урядами та
мiжнародними органiзацiями та мiж державним i приватним секторами.

3. Екологiчнi зони експортної переробки (ЗЕП). Екологiчнiсть стає
важливим чинником залучення виробництв ГВС . ЗЕП стали важливими
вузлами ГВС, надаючи вигоди для ТНК i постачальникiв ГВС. Вони також
могли б забезпечувати – на додаток до деяких iснуючих переваг або замiсть
них – у великих масштабах зусилля в питаннях соцiальної вiдповiдальностi
корпорацiй (СВК), з тим щоб стати каталiзаторами в справi забезпечення
СВК. Директивним органам слiд розглянути можливiсть надання вiдповiдних
послуг, включаючи технiчну допомогу в сертифiкацiї та звiтностi, пiдтримку
в забезпеченнi безпеки i гiгiєни працi, а також рекуперацiю вiдходiв або
використання альтернативних джерел енергiї, якi могли б перетворити СВК
в центри передового досвiду для вiдповiдальної дiлової дiяльностi. Допомога
в цьому можуть надати мiжнароднi органiзацiї за допомогою встановлення
контрольних показникiв, обмiну передовою практикою i програм по змiцненню
потенцiалу [2].

У свою чергу регiональнi кластери i промисловi райони зв’язуються
в глобальнi виробничi системи. Особлива увага до процесу кластеризацiї
фiрм зумовлена тим, що кластери є одним з iнструментiв пiдвищення
конкурентоспроможностi країни у свiтовому господарствi. Програми розвитку
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кластерiв повиннi бути заснованi на детальному стратегiчному та кластерному
аналiзi галузей економiки регiону та розробленi з залученням всiх зацiкавлених
сторiн: органiв влади (рiзного рiвня), бiзнес структур, асоцiацiй бiзнесу,
науково-дослiдних та освiтнiх установ, фiнансових органiзацiй.

Лiтература.
[1] Coe N. M., Hess M., Yeung H. W.-C., Dicken P., Henderson J. ”Globalizing”

regional development: a global production networks perspective// Transactions of
the Institute of British Geographers, Vol. 29, No 4 (2004). p. 468–484.

[2] UNCTAD / World Investment Report 2013.

КОНЦЕПЦIЯ РОЗВИТКУ ЦЕНТРIВ НАДАННЯ
АДМIНIСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У МIСТАХ З РАЙОННИМ

ПОДIЛОМ НА ПРИКЛАДI М. КИЄВА
Шамрай Н. В.1

nshamrai@me.com

Вступ. 2012 року Верховною Радою України було прийнято Закон України
«Про адмiнiстративнi послуги» (далi – Закон), основна iдея якого полягає
у наданнi адмiнiстративних послуг не безпосередньо суб’єктами, а через
центри надання адмiнiстративних послуг (далi – ЦНАП). Центри надання
адмiнiстративних послуг утворюються при мiських радах (їх виконавчих
органах) мiст обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим
значення, Київськiй, Севастопольськiй мiських, районних, районних у мiстi
Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiях.

На базi дозвiльних центрiв, якi розпочали свою дiяльнiсть ще у 2006
роцi згiдно iз Законом України «Про дозвiльну систему у сферi господарської
дiяльностi», якi забезпечували надання адмiнiстративних послуг з видачi
документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi, впродовж
2011-2013 року створенi Центри надання адмiнiстративних послуг. Так в мiстi
Києвi створено мiський та 10 районних Центрiв надання адмiнiстративних
послуг.

Матерiали i методи. До 2015 року мiський ЦНАП знаходився у
структурi апарату виконавчого органу Київської мiської ради (Київської
мiської державної адмiнiстрацiї) i видiлений у окремий структурний
пiдроздiл тiльки наприкiнцi 2014 року. Районнi ЦНАП досi перебувають у
структурi апаратiв районних в мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй. Рiзне
пiдпорядкування ЦНАП на територiї мiста Києва зумовлює рiзнобiчний пiдхiд

1Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України
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до органiзацiї їх дiяльностi, унеможливлює комплексне управлiння системою
надання адмiнiстративних послуг iз визначенням стратегiчних прiоритетiв на
короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу.

Яскравим прикладом такого рiзнобiжного пiдходу є кiлькiсть
адмiнiстративних послуг, якi надаються через ЦНАП. Якщо мiський ЦНАП
станом на вересень 2015 року надає 132 адмiнiстративнi послуги, то кiлькiсть
адмiнiстративних послуг, якi надаються через районнi ЦНАП коливається у
межi 62-92 попри те, що усi ЦНАП мають однаковий органiзацiйно-правовий
статус.

Разом iз тим, у зв’язку iз здiйсненням полiтики децентралiзацiї,
збiльшується кiлькiсть адмiнiстративних послуг, якi передаються вiд прямого
надання суб’єктами до надання через ЦНАП.

Так, з 2013 року щорiчно додається у середньому 20% адмiнiстративних
послуг, якi мають надаватися через ЦНАП як на рiвнi мiста, так i на
рiвнi районiв. Збiльшення кiлькостi адмiнiстративних послуг тягне за собою
збiльшення кiлькостi вiдвiдувачiв у ЦНАП. Так, сумарний прирiст кiлькостi
вiдвiдувачiв у порiвняннi з минулим роком склав у 2013 роцi – 44%, 2014
роцi – 11%, а за 9 мiсяцiв 2015 року – 3%. Так, збiльшення кiлькостi
адмiнiстративних послуг та вiдвiдувачiв повинне мати наслiдком збiльшення
кiлькостi адмiнiстраторiв ЦНАП. Аналогiчна ситуацiя iснує i з примiщеннями
ЦНАП. Станом на початок 2015 року тiльки мiський та 2 районних ЦНАП
повнiстю вiдповiдали зазначеним критерiям.

Разом iз цим, нерiвномiрнiсть населення мiста Києва у розрiзi
адмiнiстративних районiв, рiзна протяжнiсть та конфiгурацiя
адмiнiстративних районiв столицi зумовлює необхiднiсть iснування
територiальних пiдроздiлiв ЦНАП у районах з метою забезпечення
належної доступностi адмiнiстративних послуг. Слiд зазначити, що iснування
11 ЦНАП на територiї столицi iз облiковим населенням у 2,9 млн. осiб є
замалим i з огляду на те, що суб’єктам надання адмiнiстративних послуг
забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернень оформленi
результати надання адмiнiстративних послуг (у тому числi рiшень про
вiдмову в наданнi адмiнiстративних послуг), якщо такi послуги надаються
через ЦНАП, крiм випадкiв подання заяв через Єдиний державний портал
адмiнiстративних послуг.

На виконання доручення Президента України вiд 15 серпня 2011 року
№ 1-1/1792 та доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2011
року № 39859/1/1-11 у 2011 роцi створено веб-портал адмiнiстративних
послуг в мiстi Києвi, який забезпечує висвiтлення повної iнформацiї щодо
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надання адмiнiстративних послуг та видачi документiв дозвiльного характеру,
монiторинг звернень суб’єктiв господарювання, формування технологiчних
карт руху дозвiльних справ, надання адмiнiстративних послуг, електронний
документообiг щодо видачi документiв дозвiльного характеру та надання
адмiнiстративних послуг, а також автоматизований обмiн даними мiж
державними адмiнiстраторами, мiськими структурами та територiальними
органами центральних органiв виконавчої влади, завдяки чому вдалося
унiфiкувати процедуру надання адмiнiстративних послуг.

Результати. У вирiшеннi питання iнституцiйного становлення системи
управлiння сферою надання адмiнiстративних послуг найбiльш ефективною
схема, представлена на Рисунку 1 на с. 115.

За цiєю схемою районнi ЦНАП набувають статусу окремих управлiнь
у структурi районних в мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй та подвiйне
пiдпорядкування. Мiський ЦНАП набуває статусу координатора дiяльностi
районних ЦНАП, якi пiдпорядковуються йому в частинi органiзацiйного та
методичного забезпечення своєї роботи.

За таких умов, Департамент (Центр) надання адмiнiстративних послуг
виконавчого органу буде виконувати функцiю єдиного методологiчного та
органiзацiйного центру у системi надання адмiнiстративних послуг на територiї
мiста Києва, спрямовувати районнi ЦНАП та їх територiальнi пiдроздiли у
сферi надання адмiнiстративних послуг.

У вирiшення питання територiального розгалуження ЦНАП на територiї
мiста Києва при прийняттi рiшень про утворення територiальних пiдроздiлiв
ЦНАП необхiдно враховувати наступнi критерiї: 1) забезпечення належної
доступностi адмiнiстративних послуг; 2) екстериторiальностi надання
адмiнiстративних послуг.

Висновки. Реалiзацiя вказаної концепцiї надасть змогу:
• забезпечення передумов для створення належної системи управлiння

сферою надання адмiнiстративних послуг, взаємозв’язку та
пiдпорядкування мiського та районного рiвня ЦНАП;

• створення належної матерiально-технiчної бази ЦНАП на територiї
мiста Києва, збiльшення кiлькостi адмiнiстраторiв ЦНАП;

• створення розгалуженої мережi ЦНАП на територiї мiста Києва;

• створення передумов для переведення надання максимально можливої
кiлькостi адмiнiстративних послуг у електронний вигляд, у тому числi
за допомогою iдентифiкатора «Картка киянина» та через веб-портал
надання адмiнiстративних послуг у мiстi Києвi;

• забезпечити надання якiсних адмiнiстративних послуг на територiї
мiста Києва.



Рисунок 1. Схема управлiння системою надання адмiнiстративних послуг у мiстi Києвi
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ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ В РАМКАХ ВИВЧЕННЯ
ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГIЇ»

Шурденко М. М.1

pchelka_pchelkin@mail.ru
Для сучасного освiтнього процесу характерним є зниження рiвня мотивацiї

до навчання i навчально-пiзнавальної активностi студентiв. Саме тому
своєї актуальностi i необхiдностi набуває формування допитливiстi i високої
пiзнавальної активностi у майбутнiх учителiв до iнформацiйних технологiй,
що забезпечить пiдвищення та пiдтримку рiвня мотивацiї до предмета
«Технологiї».

Метою нашого дослiдження є пiдвищення ефективностi освiтнього процесу
через використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, зокрема через
дистанцiйне навчання.

Вiдповiдно до чинного законодавства України пiд дистанцiйним
навчанням розумiється iндивiдуалiзований процес передання i засвоєння
знань, умiнь, навичок i способiв пiзнавальної дiяльностi людини, який
вiдбувається за опосередкованої взаємодiї вiддалених один вiд одного
учасникiв навчання у спецiалiзованому середовищi, яке створене на основi
сучасних психолого-педагогiчних та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй
[1].

Основною метою використання дистанцiйного навчання в педагогiчному
унiверситетi є надання студентам можливостi освоєння освiтнiх програм
безпосередньо за мiсцем проживання або його тимчасового перебування
(знаходження).

Освiта, отримана з використанням дистанцiйних технологiй, нiчим
не поступається традицiйним формам навчання. До того ж дозволяє
займатися iз кожним студентом iндивiдуально. Проектування урокiв з
предмету «Технологiї» в рамках дистанцiйного навчання студентiв вимагає
вiд майбутнього учителя високого ступеня професiйної компетентностi,
органiзацiйних та мобiлiзацiйних умiнь на етапi його реалiзацiї. При
цьому завдання майбутнього педагога – пiдiбрати засоби навчання, що
вiдповiдатимуть змiсту навчального матерiалу, вiковим i психологiчним
особливостям учнiв, а також з їх вмiннями використовувати ПК в навчальних
цiлях.

Дистанцiйне навчання дозволяє використовувати диференцiйованi уроки,
наприклад: урок вивчення нового матерiалу, урок-практикум, урок контролю
знань, урок - екскурсiя, урок з рiшенням технологiчних завдань (цi заняття

1Бердянський державний педагогiчний унiверситет
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присвячуються питань конструювання i моделювання виробiв; складанню
креслень i ескiзiв; плануванню технологiчних процесiв i розробка iнструкцiйних
карт), урок з елементами iсторизму (використовуючи мiжпредметнi зв’язки
з iсторiєю, можна познайомити учнiв з побутом наших предкiв), урок-гру,
урок-проект.

Новi технiчнi та технологiчнi засоби мережевих комунiкацiй надають
новi методичнi можливостi для дистанцiйного навчання майбутнiх учителiв
технологiй.

Надається можливiсть вибудувати iндивiдуальну траєкторiю просування
для кожного за рахунок можливостi вибору рiвня i види подання
матерiалу залежно вiд особливостей (обмежень) та iндивiдуального розвитку,
органiзувати самостiйне просування по темах.

Дистанцiйнi технологiї певною мiрою дозволяють основну проблему
«особливих» студентiв, яка полягає в нестачi спiлкування з iншими людьми
i, особливо, з одногрупниками. Незважаючи на фiзичну вiддаленiсть iснує
реальна можливiсть взаємного спiлкування студентiв в рамках спiльних занять
в режимi електронної пошти, конференцiй, чату, он-лайн лекцiй i семiнарiв.

Дистанцiйнi технологiї орiєнтованi на використання рiзних форм
самостiйного навчання: навчається може вибирати як форми, так i способи
навчання, час i форми взаємодiї з викладачем. Розвиток навичок самостiйного
навчання значно розширює можливостi майбутнiх учителiв технологiй i може
надалi зумовити його професiйнi iнтереси.

Як свiдчать результати наших дослiджень, актуальною є необхiднiсть
подальшого вдосконалення змiсту навчального процесу засобами дистанцiйних
технологiй, що врештi дозволить реалiзувати виконання сучасних вимог до
пiдготовки висококомпетентного i конкурентоспроможного фахiвця в галузi
освiти.
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