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ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Шановнi колеги!
Вiтаємо Вас на IV Всеукраїнськiй науково-практичнiй конференцiї
студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Об’єднанi наукою: перспективи
мiждисциплiнарних

дослiджень»! Мета нашої конференцiї – стати

майданчиком для обмiну досвiдом мiж науковцями з рiзних галузей знання
для вирiшення актуальних проблем та спiльного проведення подальших
дослiджень.
У цьому збiрнику представлено тези доповiдей молодих вчених, що
вiдображають тематику цьогорiчної конференцiї. Вона вiдбудеться в межах
чотирьох напрямiв:
1. економiчнi, правовi, iнформацiйнi та соцiальнi аспекти нацiональної
безпеки;
2. новiтнi матерiали та технологiї для потреб суспiльства;
3. штучний iнтелект та права людини;
4. засади сталого розвитку: екотехнологiя та якiсть життя.
Кожен iз цих напрямiв стосується проблем, якi потребують негайного
професiйного вирiшення i вкотре доводять важливiсть науки в життi
суспiльства в її теоретичному та прикладному аспектах.
Ми переконанi в тому, що майбутнє науки – за мiждисциплiнарними
дослiдженнями, що дозволяють не лише об’єднати зусилля вчених, а й
отримати бiльш повне уявлення про об’єкт. Саме тому бажаємо створити
плацдарм для єднання iнтелектуальної молодi в нашому унiверситетi, де б
з’являлися новi iдеї, знайомства, проекти, можливостi.
Разом нам пiд силу рухати двигун науки у якiсному, а не кiлькiсному
напрямi! Тому розширюймо свої свiтогляднi горизонти та єднаймося!
З повагою й найкращими побажаннями
Рада молодих вчених
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка

Пленарнi лекцiї
Четвер, 9 листопада, 14:00

Ефекти комплементарностi в активiзацiї
розвитку науково-технiчної дiяльностi в
iнформацiйному суспiльствi
Жилiнська Оксана Iванiвна1
Доповiдь Оксани Iванiвни буде присвячена ефектам комплементарностi
в

активiзацiї

розвитку

науково-технiчної

дiяльностi

в

iнформацiйному

суспiльствi, що актуалiзується при проведеннi мiждисциплiнарних дослiджень.
Оксана Iванiвна зосередить свою увагу на концептуальних основах активiзацiї
розвитку науково-технiчної дiяльностi у контекстi генерування ефектiв
комплементарностi з боку свiтових ринкiв освiтнiх послуг i науково-технiчної
iнформацiї, свiтових ринкiв об’єктiв промислової власностi i наукоємної
продукцiї, ринкiв неформальних та iнституцiйних венчурних iнвестицiй i
фондового ринку.

1 Доктор

економiчних наук, вiдмiнник освiти України, завiдувач кафедри

менеджменту iнновацiйної та iнвестицiйної дiяльностi економiчного факультету
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, науковий
редактор Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030», член Наукової
ради МОН України (секцiя «Економiка»), член конкурсної комiсiї з вiдбору
проектiв молодих вчених, якi працюють (навчаються) у ВНЗ та наукових
установах, що належать до сфери управлiння МОН України.

Четвер, 9 листопада, 14:30

Soft skills of young leaders: effective leading
and working with teams
Харламова Ганна Олексiївна1
В сучасних умовах затребуваний той фахiвець, що володiє гнучкiстю та
мобiльнiстю мислення, здатний приймати самостiйнi рiшення, перетворювати
соцiальне середовище i свою професiйну дiяльнiсть, – одним словом
компетентний!! Доповiдь Ганни Харламової буде присвячена сучасним
концепцiям лiдерства, в нiй будуть розглянутi практичнi навички формування
команд iз урахуванням типу особистостi для побудови спiльної ефективної
роботи в процесi мiждисциплiнарних дослiджень. Зустрiч з нашим пленарним
доповiдачем буде цiкава для тих, хто хоче навчитися:
• Самостiйно визначати та критично оцiнювати особистi цiлi та мотиви.
• Рацiонально

використовувати

час,

встановлювати

прiоритети

та

розбудовувати власну стратегiю дiй.
• Успiшно працювати у командi, а також формувати власну команду та
бути її лiдером.
• Якiсно створювати та проводити презентацiї.
• Ефективно слухати та спiлкуватись у рiзних ситуацiях i конструктивно
реагувати на критику.

1 Кандидат

економiчних наук, доцент кафедри економiчної кiбернетики

Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, лауреат премiї
НАН України для молодих вчених; Голова та модератор громадських рад при
Мiнiстерствi освiти України (напрям фiнанси та розвиток науки; фiнанси та
розвиток освiти, антикорупцiйнi заходи), спiворганiзатор та голова оргкомiтету
численних провiдних мiжнародних конференцiй в Українi та за її межами, член
роб. групи ТЕМПУС проекту «Improving the Efficiency of Student Services».
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Четвер, 9 листопада, 15.00

Розвиток креативної економiки як
горизонтальний прiоритет для України:
роль та значення мiждисциплiнарних
дослiджень
Бiлецька Т. Ф.1 , Образцова А.2
У виступi буде обгрунтована необхiднiсть та запропоновано пiдходи до
процесу творення публiчної полiтики пiдтримки культурних та креативних
iндустрiй (ККI) в Українi. Далi в доповiдi буде представлено цей процес як
спiльний «проект» Мiнiстерства культури України та проекту «Association4U»,
що надає технiчну допомогу центральним органам державної влади в контекстi
iмплементацiї Угоди про асоцiацiю мiж Україною та ЄС. До процесу
формулювання публiчної полiтики для ККI планується з самого початку
залучити представникiв всiх зацiкавлених сторiн - практикiв культурних та
креативних секторiв, бiзнесу та громадянського суспiльства.
Окрему увагу буде придiлено питанням термiнологiї та необхiдностi
законодавчого закрiплення нових понять. Учасники конференцiї отримають
iнформацiю щодо результатiв дослiджень, здiйснених у 2016-2017 рр. за
пiдтримки Програм ЄС – Схiдного партнерства «Культура i креативнiсть».
Також буде представлено основнi результати першої спроби дiалогу мiж
практиками та полiсi-мейкерам культурних та креативних секторiв, що
вiдбувся пiд час мiжнародного форуму «Креативна Україна 2017» у м. Київ
19-20 жовтня 2017 р.
В кiнцi виступу буде висвiтлено роль та можливi напрямки подальших
мiждисциплiнарних дослiджень щодо дiагностики ситуацiї та прiоритетiв
розвитку культурних та креативних iндустрiй в Українi, якi є важливим
елементом процесу формулювання та подальшої iмплементацiї нацiональної
публiчної полiтики, заснованої на доказах.
1 Cтарший

екперт

з

питань

секторальної

полiтики

проекту

ЄС

«Association4U», e-mail: tetiana.biletska@gmail.com
2 Керiвник

Сектору розвитку креативних iндустрiй Мiнiстерства культури

України, e-mail: obraztsova@mincult.gov.ua
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Автори доповiдi зацiкавленi у налагодженнi контактiв iз потенцiйними
учасниками майбутнiх дослiджень.

Четвер, 9 листопада, 15.30

Мiждисциплiнарнi дослiдження в
контекстi iнтернацiоналiзацiї
Унiверситету
Данильченко Оксана Юрiївна1
Сучасне глобалiзоване суспiльство вимагає вiд фахiвцiв нового поколiння
сформованостi

мiжкультурних

навичок,

глобального

мислення

i

переосмислення мiсiї вищої освiти, науки та наукових дослiджень. Можна
назвати це «академiчною революцiєю».
Iнтернацiоналiзацiя освiти є процесом включення рiзних мiжнародних
аспектiв у дослiдницьку, викладацьку та адмiнiстративну дiяльнiсть вищих
навчальних закладiв. Це досить своєрiдне продукування знань, утворення
альянсiв знань та низка органiзацiйних змiн у складному, але гнучкому
середовищi.
Унiверситети та науковцi всього свiту переглядають свою роль i
внески у суспiльство знань, власну здатнiсть до гнучкостi, трансформацiй,
мiждисциплiнарних комунiкацiй, здатнiсть дiяти стратегiчно, визначати,
формувати i займати своє мiсце на свiтовiй освiтнiй мапi. Обговоримо
розумiння правильностi стратегiй освiтньої та наукової взаємодiї, ставлення i
готовнiсть майбутнiх фахiвцiв до змiн.

1 Кандидат

фiлологiчних наук, начальник Вiддiлу академiчної мобiльностi,

e-mail: danylchenko@univ.net.ua
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Мiждисциплiнарний пiдхiд в контекстi
права iнтелектуальної власностi
Вiра Валлє1
Вiра Валлє, дослiдниця та авторка книг подiлиться досвiдом застосування
мiждисциплiнарного пiдходу до дослiджень у контекстi права iнтелектуальної
власностi та допоможе молодим вченим з’ясувати, яким чином право
iнтелектуальної власностi впливає на економiку та визначає перспективи
iнновацiйного розвитку.
Вiра Валлє – здобула освiту у Школi бiзнесу iм. Р. Смiта, Мерiлендський
унiверситет (Коледж Парк, США) та Київському нацiональному економiчному
унiверситетi iм. В. Гетьмана. У 2007 р. закiнчила аспiрантуру Iнституту
свiтової економiки i мiжнародних вiдносин НАН України. З 2000 по 2004 рр.
стажувалася у Торгiвельно-економiчнiй мiсiї при Посольствi України в США,
Судi США з розгляду федеральних скарг (U. S. Court of Federal Claims) i
фундацiї «Україна – США» (U. S. – Ukraine Foundation) (Вашингтон, США).
З 2003 по нинiшнiй час – юрист-практик з досвiдом професiйної юридичної
дiяльностi у провiдних мiжнародних корпорацiях, юридичних компанiях i
Групi Свiтового банку. Пiдготувала проекти низки законiв України у сферi
господарської дiяльностi та протидiї корупцiї. Автор книг «Iнтелектуальна
власнiсть» (2008 р.), «Мала енциклопедiя права iнтелектуальної власностi»
(2009 р., у спiвавторствi), «Спадок Джеймса I i королеви Анни: охорона
iнтелектуальної власностi у часi й просторi» (2010 р.), «Парадокси права
iнтелектуальної власностi» (2010 р.), «Корупцiя: роздуми пiсля Майдану» (2015
р.), «Жага свободи» (2017 р.).

1 Доктор

фiлософiї у галузi економiки (PhD), магiстр права.
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Анализ схем одноразовой подписи
Максим Явич1
Ведется

активная

компьютеров.

работа

Традиционные

над

созданием

системы

и

развитием

электронной

подписи,

квантовых
которые

используются в практике уязвимы к атакам квантовых компьютеров.
Безопасность данных систем основана на проблеме факторизации больших
чисел

и

вычислении

дискретных

логарифмов.

Ученые

работают

над

разработкой альтернатив RSA, которые защищены от атак квантового
компьютера. Одной из альтернатив являются системы электронной подписи,
основанные на хешировании. Данные системы используют криптографическую
хеш функцию. Безопасность данных систем электронной подписи основывается
на стойкости к коллизиям хеш функций, которые они используют. Схема
одноразовой подписи Лэмпорта (Lamport – Diffie one-time signature scheme)
является электронной подписью, основанной на хэшировании, и представляет
альтернативу для пост квантовой эпохи.
Лiтература.
[1] Гагнидзе А. Г., Явич М. П., Иашвили Г. Ю. Пост-квантовые
криптосистемы //Современные научные исследования и инновации. 2016. №5
[Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/05/67264
[2] E. Klintsevich, K. Okeya, C. Vuillaume, J. Buchmann, E. Dahmen. Merkle
signatures with virtually unlimited signature capacity. 5th International Conference
on Applied Cryptography and Network Security – ACNS07, 2007.

1 Профессор,
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Университет Банка Грузии, Тбилиси.
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Що пропонує Україна для пiдтримки
наукових дослiджень молодих вчених
Толстанова Ганна Миколаївна1
У вас є наукова iдея! Як її реалiзувати? Звичайно потрiбна гарна команда,
сучасна iнфраструктура, але навiть за наявностi цих складових, ключовим
залишається фiнансова пiдтримка. Якi є програми для пiдтримки наукових
дослiджень молодих вчених, якi українськi фонди їх надають, якi особливостi
та основнi правила подачi успiшної заявки? На цi питання, а також iншi, якi
виникнуть пiд час презентацiї, ми надамо вiдповiдь.

1 Доктор

бiологiчних наук, начальник науково-дослiдної частини Київського

нацiонального Унiверситету iменi Тараса Шевченка; член конкурсної комiсiї
МОН України по проектам молодих вчених; експерт програми Горизонт-2020;
член редколегiї журналiв, якi реферуються в SCOPUS: «Frontiers in
Pharmacology», «The Ukrainian Biochemical Journal».
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Секцiя 1. Економiчнi,
правовi, iнформацiйнi та
соцiальнi аспекти
нацiональної безпеки

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФIНАНСОВОЇ СТIЙКОСТI СТРАХОВИКIВ В
СИСТЕМI ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Балицька М. В.1
m.balytskaKNU@gmail.com
Вступ. Фiнансова безпека – це один iз найважливiших компонентiв
економiчної безпеки, i її забезпечення нерозривно пов’язано з пiдтримкою
економiчної безпеки в цiлому. Пiд економiчною безпекою прийнято розумiти
певну систему, що забезпечує захист та попередження рiзних небезпек,
спрямованих на забезпечення економiчних iнтересiв господарюючого суб’єкта
та убезпечення органiзацiї вiд критичного стану. В сферi страхування
фiнансова безпека представляє швидше такий стан фiнансiв страхової компанiї,
за якого показники його дiяльностi не перевищують допустимих меж,
забезпечуючи не тiльки нормативне, але й ефективне та цiлеспрямоване
функцiонування страховика.
Можна видiлити три основнi напрямки пiдтримки фiнансової безпеки
страхової компанiї:
- пiдтримка фiнансової стiйкостi;
- забезпечення необхiдного рiвня платоспроможностi;
- управлiння фiнансовими ресурсами.
1 Київський

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка

Матерiали i методи. Дослiдження базується на теоретичному аналiзi
наукових праць та практичної дiяльностi страхових компанiй. Методологiчною
основою статтi є методи наукового пiзнання, якi дозволяють виявити основнi
закономiрностi розвитку страхових компанiй, прiоритетнi шляхи забезпечення
їх фiнансової стiйкостi та її ролi у системi економiчної безпеки держави .
Зокрема використовуються такi методи: аналiз та синтез – пiд час дослiдження
фiнансової стiйкостi страхових компанiй; систематизацiя – для виявлення
чинникiв забезпечення фiнансової стiйкостi страховикiв, їх детального аналiзу
та визначення їх взаємозв’язку фiнансової безпеки страховикiв та економiчної
безпеки держави; до наукової абстракцiї – з метою формування теоретичних
узагальнень i висновкiв.
Результати. Фiнансова стiйкiсть страхової компанiї – це такий стан
органiзацiї її грошових потокiв (вхiдних i вихiдних), при якому страхова
компанiя здатна своєчасно та в повному обсязi виконувати свої зобов’язання
(не тiльки поточнi, але й тi, що виникають за негативного впливу як зовнiшнiх,
так i внутрiшнiх чинникiв) вiдносно всiх суб’єктiв ринку протягом визначеного
часу за рахунок залучених i власних ресурсiв, забезпечувати вiдновлення
своїх фiнансових показникiв за будь-якого несприятливого впливу до бажаного
i/або оптимального рiвня, адаптуватися до постiйно змiнюваного економiчного
середовища, використовувати новi обставини, властивостi та вiдносини для
цiлеспрямованого i динамiчного розвитку страховика на основi зростання
прибутку й капiталу в даний час i в прогнозованiй перспективi [2].
В умовах посилення практики державного регулювання страхової справи
питання про управлiння фiнансовою стiйкiстю страховикiв є актуальним i для
самих страхових компанiй, i для ряду державних iнститутiв.
На сьогоднiшнiй день практичне управлiння фiнансовою стiйкiстю
страховикiв здiйснюється здебiльшого емпiрично, комплексне уявлення про
основнi параметри i очiкуванi результати є не завжди. Про це, зокрема,
свiдчить аналiз нормативних актiв в областi органiзацiї страхової справи.
Так, незважаючи на велике значення фiнансової стiйкостi страхових
компанiй, в основному правовому актi в галузi страхування – Законi України
«Про страхування» вiдсутнє будь-яке визначення сутностi фiнансової стiйкостi
страховикiв та умов її забезпечення, i лише в роздiлi III Закону України
«Про страхування», присвяченому питанню забезпечення платоспроможностi
страховика, зокрема в ст. 30, сформульованi основнi умови, яких повинна
дотримуватись страхова компанiя для забезпечення платоспроможностi, а
саме:
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- наявнiсть сплаченого статутного фонду для страховикiв-резидентiв або
гарантiйного депозиту для фiлiй страховикiв-нерезидентiв та наявностi
гарантiйного фонду страховика;
- створення

страхових

резервiв,

достатнiх

для

майбутнiх

виплат

страхових сум i страхових вiдшкодувань;
- перевищення фактичного запасу платоспроможностi страховика над
розрахунковим нормативним запасом платоспроможностi [1].
Варто все ж таки вiдзначити, що на державне регулювання також
покладений i ряд iнших завдань, таких як встановлення правил формування
i розмiщення страхових резервiв, створення умов для перестрахування,
створення органу, який контролює i регулює дiяльнiсть страховикiв в структурi
страхового ринку.
При

виконаннi

гарантiєю

страхувальниками,
органiзацiй

цих

виконання
стає

вимог

страховою

адже

фiнансова

забезпечення

стратегiчним

стiйкiсть

органiзацiєю

чинником

своїх

фiнансової
зростання

може

послужити

зобов’язань
стiйкостi
дiлової

перед

страхових
активностi,

полiпшення iнвестицiйного клiмату, розвитку модернiзацiйних процесiв. З
урахуванням зростання ролi страхування в суспiльному вiдтвореннi проблема
управлiння фiнансовою стiйкiстю страхових органiзацiй набуває прiоритетного
характеру.
Висновки. З огляду на те, що економiчна безпека держави базується
насамперед на ефективному господарюваннi кожного агенту ринку, на перший
план виходить робота по проведенню структурних перетворень в органiзацiї
та регулюваннi страхової дiяльностi. Оскiльки економiчна безпека входить в
компетенцiю держави, то i система страхування повинна регулюватися з боку
державних органiв влади, але це не означає, що для приватних компанiй дорога
в цю галузь буде закрита. Навпаки, взаємодiя державних i приватних структур
приведе до бiльш ефективного i плiдного викорiнення загроз, i український
страховий ринок зможе таким чином стати конкурентоспроможним.
Лiтература.
[1] Закон України «Про страхування» № 85/96-ВР вiд 07.03.1996 р..
– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/85/96-%D0%B2%D1%80.
[2] Ткаченко Н. В. Фiнансова стiйкiсть страхових компанiй: теоретичнi
пiдходи/ Н. В. Ткаченко // Фiнанси України. – 2009. – № 6. – С. 104–121.
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IННОВАЦIЙНА ПОЛIТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК
ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Бодiкова Ю. М.1
Важливою

складовою

нацiональної

безпеки

є

економiчна

безпека

пiдприємництва, яка впливає на розвиток всiєї країни в цiлому, адже вiд
стабiльного функцiонування, розвитку, гарантованого захисту матерiальних i
фiнансових ресурсiв окремого господарюючого суб’єкта залежить економiчна
безпека України. А для подолання негараздiв треба шукати можливi варiанти
вирiшення даної проблематики. На даному етапi розвитку України значнi
трансформацiйнi процеси нацiональної перебудови економiки вiдбуваються пiд
впливом iнновацiй.
Використовуючи вiтчизнянi науковi розробки [1] ми формулюємо що
ж таке iнновацiї в полiтицi перебудови економiки. Подiбнi iнновацiї –

це

складова взаємодiї державного регулювання та пiдприємництва, що направлена
на досягнення вiдповiдної цiлi.
Теоретичнi

напрацювання

стосовно

полiтики

перебудови

економiки

державою покликанi виявити та охарактеризувати чинник iнновацiї. До
нього вiдносимо: полiтику пiдтримки iнновацiй у країнi на нацiональному i
регiональному рiвнях; iнфраструктуру пiдтримки i розвитку iнновацiй; рiвень
пiдтримки iнновацiйних розробок господарюючими суб’єктами; iнтеграцiю
державних органiв; наукових i освiтнiх установ та пiдприємств в рамках
розробки та впровадження iнновацiй.
Вiдзначаємо

наявнiсть

низки

суттєвих

проблем

у

функцiонуваннi

механiзму iнновацiй, це: недостатнiсть правової бази розвитку iнновацiй в
країнi, декларативна пiдтримка iнновацiйної дiяльностi на рiвнi держави та
мiсцевих органiв влади, низький рiвень пiдтримки iнновацiйних розробок
господарюючими суб’єктами, не розвинута iнфраструктура пiдтримки i
розвитку iнновацiй в країнi та вiдсутнiсть джерел фiнансування iнновацiйних
розробок.
Особливу увагу потрiбно придiлити тому факту, що модернiзацiя
економiки України приводить до змiцнення i розвитку її на свiтових позицiях,
збiльшенню свiтової конкурентоспроможностi. Це все можливе тiльки при
активiзацiї iнновацiйної дiяльностi, що має охоплювати всi стадiї виробництва,
починаючи з проектування й закiнчуючи реалiзацiєю продукцiї. Iнновацiйнi
змiни, як механiзм державного регулювання iнституцiональних змiн, є
запорукою створення та реалiзацiї вiдповiдних переваг: оптимiзацiї товарного
1 Київський

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
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асортименту, скороченню витрат на виробництвi, покращанню якостi продукцiї
та iншi.
Вiд

механiзму

iнновацiй

залежать

позицiї

країни

на

сучасному

свiтовому рiвнi. При проведеннi аналiзу статистичних даних рiзних галузей
пiдприємництва країн з сильною економiкою М. Портер становить iдею
«нацiонального ромба» як пiдґрунтя iнновацiй. Вiн розкриває чотири
детермiнанти країни: параметр чинникiв виробництва, стратегiя пiдприємств
та характер конкуренцiї мiж ними, попит на продукцiю, та спорiдненi й
пiдтримуючi пiдприємництво галузi.
Вказанi властивостi формують середовище, в якому дiє пiдприємництво.
Слiд погодитися з тим, що його «ромб» характеризує механiзм iнновацiйностi
[2]. Таким чином виявлена найвагомiша причина успiхiв i невдач у
конкурентнiй боротьбi. Механiзм технологiчних iнновацiї – це дослiдження
та розробки, придбання машин i устаткування, нових технологiй, виробниче
проектування. До органiзацiйних iнновацiй – впровадження сучасних методiв
менеджменту за допомогою iнформацiйних технологiй, сертифiкацiї товарiв,
робiт,

послуг

та

iнше.

Маркетинговi

iнновацiї

включають

реалiзацiю

маркетингової стратегiї, орiєнтованої на розширення складу споживачiв або
ринкiв збуту, використання прогресивних прийомiв просування товарiв та iнше.
Iнновацiйнi можливостi пiдприємництва великою мiрою залежать вiд
iнновацiйної полiтики держави. Необхiдно визначення з боку керiвництва
країни прiоритетних напрямiв розвитку, формування iнфраструктури для
iнновацiйної дiяльностi, розроблення нових i перегляд чинних законодавчих
актiв, що сприяють активiзацiї iнновацiйного процесу – все це потребує
державної органiзацiї.
Для України питання пiдсилення механiзму державного регулювання
iнновацiйних змiн через пiдвищення конкурентоспроможностi пiдприємництва
на свiтовому ринку повинно стати основним, i базуватись базуватися на таких
найважливiших принципах:
- надання прiоритету моделi iнновацiйного розвитку;
- створення економiчних та правових механiзмiв, якi б забезпечували
перетворення iнновацiй на вагомий чинник економiчного зростання;
- активне

застосування

активiзацiї

iнновацiйної

дiяльностi

у

пiдприємництвi;
- реформування науково-технiчного потенцiалу вiдповiдно до цiлей
економiчної полiтики;
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- поєднання на оптимальному рiвнi iнтересiв розробникiв, виробникiв
продукцiї та iнвесторiв.
Реалiзацiя цих принципiв потребує вдосконалення механiзму iнновацiй
як одного з чинникiв державного регулювання економiчної безпеки. Позицiї
стимулювання iнновацiйної дiяльностi пiдвищать конкурентоспроможнiсть
вiтчизняної продукцiї в основних сферах пiдприємництва. Для пiдвищення
конкурентоспроможностi необхiднi державна пiдтримка та впровадження
ефективних механiзмiв державного регулювання, серед яких провiдну роль
може вiдiгравати iнновацiйнiсть, яка забезпечить вiтчизняному продукту
конкурентоспроможнiсть на свiтовому ринку.
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МАНIПУЛЯЦIЯ ТА «ВБИВСТВО» В ПОЛIТИЧНIЙ
КОМУНIКАЦIЇ: СОЦIОЛОГIЧНИЙ ПIДХIД
Бондаренко М. М.1
coltbond@i.ua
Вступ. У добу iнформатизацiї суспiльства полiтична сфера вiдкриває у
соцiумi новi «нiшi» для здiйснення манiпулятивних технологiй над масовою
свiдомiстю iндивiдiв. Постає нагальна потреба вивчення й дослiдження цих
манiпулятивних технiк та, що важливо, викриття їх на раннiх стадiях, щоб
попередити i не допустити небажаного латентного впливу на суспiльство. Такий
вплив може здiйснюватися завдяки формуванню цiльових образiв i трансляцiї
їх у соцiум. Рiзновидом такої технологiї є очорнювання репутацiї, що i пiдлягає
дослiдженню в данiй статтi. Тому, метою статтi є розкриття соцiологiчного
потенцiалу дослiдження й виявлення манiпулятивних технологiй в полiтичнiй
комунiкацiї (на прикладi концепту очорнення репутацiї).
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Матерiали i методи. На основi зiбраних лiтературних джерел, що
мають найбiльш повне охоплення дослiджуваних концептiв, та використання
бiографiчних методiв, методiв аналiзу документiв (джерел), та таких
загальнонаукових методiв пiзнання, як абстрагування, синтезу i пояснення було
видiлено iншу групу методiв, котрi необхiдно використовувати для подальшого
дослiдження поставленої проблеми.
Результати i обговорення. У боротьбi за владу з цiллю участi у
розподiлi коштовних ресурсiв, полiтичнi суб’єкти вдаються до рiзноманiтних
технологiй впливу на масову свiдомiсть, щоб мати пiдтримку своїм дiям.
Полiтичний вплив – один iз ключових факторiв у процесi захоплення,
використання

та

втримання

влади.

Спроможнiсть

суб’єктiв

полiтики

стимулювати процес змiн мотивiв та установок аудиторiй та iнших суб’єктiв
полiтики задля трансформацiї їх дiй та поведiнки в цiлому складає суть
полiтичного впливу, доволi ефективним iнструментом якого є манiулювання
[1]. Виконання цього специфiчного виду впливу, веде до прихованого
прийняття iншими намiрiв, що не спiвпадають з їх бажаннями.
Полiтичне

манiпулювання

(франц.

manipulation,

вiд

лат.

manipulus – жменя) – комплекс психологiчних, iдеологiчних та органiзацiйних
дiй, спрямованих на приховане корегування масової свiдомостi з метою
стимулювання суспiльної активностi у потрiбному манiпуляторовi напрямi
в боротьбi за полiтичну владу, її захоплення, використання, утримання [1].
Як приклад унiверсальної манiпулятивної технологiї, яка широко й активно
використовується в масових iнформацiйних процесах, може бути технологiя
формування й поширення образiв [2]. У данiй статтi увагу присвячено такiй
технологiї конструювання (зокрема негативних) образiв, як очорнювання
репутацiї.
Очорнювання репутацiї (англ., character assassination, досл. «вбивство
персонажа») – є «навмисним i сталим зусиллям, здiйснюваним iз метою
завдання шкоди репутацiї чи пiдриву довiри до iндивiда. Соцiальнi групи та
iнститути також можуть бути цiлями очорнювання репутацiї» [3]. «Вбивство
репутацiї» (character assassination) може прирiвнюватися до соцiальної смертi
iндивiда, оскiльки заподiяна моральна шкода, що веде за собою засудження
певних дiй, може бути невиправною, а в результатi кампанiї по очорненню,
окремi особи можуть перестати визнаватися їх професiйним спiвтовариством
або членами їх соцiального чи культурного середовища [4, с.115].
Наприклад, Ендрю Фелпс зазначає [5], що «по структурi, очорнення
репутацiї вимагає для своєї реалiзацiї наявностi трьох сторiн: агента
(«очорнювача»), громадськостi (аудиторiї), чия оцiнка має бути змiнена, а
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також цiлi (жертви)». Така структура частково нагадує комунiкацiйнi моделi
(що мiстять передавача, засiб, приймача/аудиторiю, ефект) [6], а також
наробки Iрвiна Гофмана, зокрема його «драматургiчний пiдхiд» [7], тим самим
даючи змогу розглядати очорнення репутацiї через можливiсть застосування
сумiжних пiдходiв до аналiзу концепту i в соцiологiї.
Драматургiчнiсть очорнювання репутацiї пiдтримується також тим
фактом, що пiдґрунтям очорнення репутацiї служить концепт «негативних
кампанiй» (подекуди, чорного PR), де розрiзняють два основних види
«реклами»: агресивну (нацiлену конкретно на пiдрив репутацiї жертви) та
контрастну (для виставлення агента/кандидата у вигiдному свiтлi на фонi
«ганьби» жертви) [8]. Це пiдтверджує подвiйнiсть маскування i драматичної
реалiзацiї розiгруваної «вистави», вказуючи на сплановану манiпуляцiю.
До того ж, очорнювання репутацiї реалiзується за допомогою «нападiв»
у виглядi вербальних i невербальних атак, включаючи мовнi образи, чутки,
оголошення, брошури, карикатури тощо, котрi можуть бути дослiдженi
соцiологiчними методами.
Таким чином, перспективи дослiдження очорнювання репутацiї в царинi
соцiологiї є значущими.
Висновки.
1. Арсенал соцiологiчних методiв аналiзу вiзуальної та невiзуальної
iнформацiї

дасть

змогу

ширше

охопити

цей

концепт

та

продемонструвати його соцiальний ефект не лише для конкретного
iндивiда чи його/її групи, а й можливi глобальнi наслiдки змiни
ставлення до конкретних публiчних персон, лiдерiв думок.
2. Саме продуманi соцiологiчнi методи дослiдження та розробленi
теоретичнi пiдходи дозволять всебiчно вивчати цей концепт на рiзних
рiвнях – вiд мiкро- до глобального, i зосередити увагу на соцiальному
впливi очорнення репутацiї та прогнозувати його наслiдки як для
суспiльства в цiлому, так i для його окремих складових.
3. Застосування соцiологiчних методiв здатне допомогти у попередженнi
i нiвелювання манiпулятивного впливу з боку полiтичних суб’єктiв на
масову свiдомiсть.
4. «Мiкс» соцiологiчного пiдходу та дослiджень, результатiв, iдей iз
царини полiтологiї, журналiстики та, зокрема, PR та iмiджмейкiнгу
дадуть додаткову ефективнiсть у розумiннi та аналiзi манiпулятивних
технологiй (в тому числi й очорнювання репутацiї).
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АДАПТИВНIСТЬ ПIДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК
ЖИВУЧОСТI В УМОВАХ НЕПЕРЕДБАЧУВАНОСТI
Говорунов О. Г.1
o.govorunov@roivix.com
Розповсюдженою темою наукових дослiджень вiтчизняних економiстiв
останнiм часом є поняття «сталого розвитку». Причому як на макро- – сталий
розвиток України – та мезорiвнi – сталий розвиток окремих регiонiв країни,
так i на мiкрорiвнi – в контекстi сталого розвитку окремих пiдприємств.
Беззаперечно, що концепцiя сталого розвитку, принаймнi – в тому сенсi, в
якому її розумiють з часiв «комiсiї Брундтланд» [1], тобто такий розвиток,
який є вiдтворюваним, самодостатнiм, таким, що не суперечить подальшому
iснуванню людства та його розвитку – не може не викликати зацiкавлення. Як
1 Аспiрант,
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i сучаснi законодавчi iнiцiативами в Українi, наприклад – схвалена Указом
Президента України вiд 12 сiчня 2015 року «Стратегiя сталого розвитку
«Україна – 2020» [2]. Однак реалiї сучасного економiчного середовища, в яких
як вiтчизнянi, так i закордоннi пiдприємства провадять свою дiяльнiсть, часто
змушують замислюватись не про сталий розвиток, а про виживання бiзнесу.
Невизначенiсть, яка ще з часiв Рiчарда Кантiльона (друга половина
XVI – перша половина XVII сторiччя) розумiється як невiд’ємна складова
пiдприємництва [3], i для роботи в умовах якої за сторiччя були напрацьованi
рiзноманiтнi методи прогнозування, управлiння ризиками тощо, поступається
мiсцем непередбачуваностi. Тобто такому рiвню невизначеностi, знизити який
пiдприємство доступними йому засобами не може [4]. Пол Сафо ще в
1999 роцi стверджував, що «звичайний бiзнес перетворився на незвичайний:
непередбачуваний, такий, що не можна планувати i, перш за все – некерований»
[5, с. xvii]. Отже, пiдприємства мають навчитись пристосовуватись до змiн,
передбачити якi, або ж запобiгти яким нездатнi.
Вiтчизнянi науковцi в якостi властивостi пiдприємства, що характеризує
його

здатнiсть

протистояти

змiнам,

застосовують

поняття

«стiйкiсть».

Розумiючи, при цьому, здебiльшого здатнiсть пiдприємства як системи
зберiгати свої ознаки при змiнi, пiд впливом якихось факторiв, параметрiв у
визначених межах. Однак за умов непередбачуваностi про визначенi межi вже
не йдеться: сама сутнiсть непередбачуваностi як раз i не дозволяє пiдприємству
визначити, який саме вплив на нього i коли спровокує середовище. Тож
пiдприємству замало бути стiйким. В роботi [6] автор обґрунтовує поняття
«живучiсть» як властивiсть, що характеризує саме здатнiсть продовжувати
та, згодом, розвивати свою дiяльнiсть (навiть за значної втрати прибутковостi,
зниження рiвня якостi дiяльностi тощо) або використовувати новi можливостi
(хоча б частково) пiсля, вiдповiдно, нищiвного або проривного впливу
непередбачуваних факторiв внутрiшньої та зовнiшньої для пiдприємства
природи, адаптуючись до змiнених умов дiяльностi за умови збереження при
цьому своєї iндивiдуальностi.
Вiдтак наперед виходить здатнiсть пiдприємства до адаптацiї. Можна
вважати, що, на вiдмiну вiд концепцiї сталостi, де пiдприємство розглядається
скорiше як мiцна система (в якiйсь мiрi – аналогiчно механiчним системам),
«живуче» пiдприємство – адаптивна система (тобто ближча до живих iстот).
Однiєю

з

найцiкавiших,

на

наш

погляд,

концепцiй

адаптивного

пiдприємства є висловлена О. Тоффлером ще в 1972 роцi iдея «адаптивної
корпорацiї». Вiн пояснює сутнiсть адаптивностi так: «Класична бюрократiя
епохи

iндустрiалiзму

має

пiрамiдальну

структуру

–

невелика

керiвна
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група угорi та багато постiйно дiючих функцiональних вiддiлiв внизу.
Суперiндустрiальна форма корпорацiї, ймовiрнiше за все, складатиметься
з невеликих, напiвпостiйних «конструкцiй», що доповнюються численними
невеличкими тимчасовими «модулями» . . . вони будуть рухатись, реагуючи
на змiни, що вiдбуваються. Їх можна лiквiдувати або перегрупувати у
вiдповiдностi iз зовнiшнiми змiнами» [7, с. 459]. Така органiзацiя, на думку
О. Тоффлера, є адхократiєю (вiд латинського ad hoc – для цього, саме для
цього випадку, для конкретного випадку) – поняття, яке було запропоновано
ним в роботi «Шок майбутнього» як такий пiдхiд, що має поступово витiснити
бюрократiю [8, с. 144].
Отже, щоб бути живучим в умовах непередбачуваностi, пiдприємство має
бути адаптивним. Якщо ще одне-два десятирiччя тому змiни в дiяльностi
пiдприємства сприймались як надскладна задача, при вирiшеннi якої важливо
було взагалi зберегти принаймнi той рiвень розвитку, що був до змiн
(заради створення бази для подальшого розвитку, наприклад) – сьогоднi
постiйнi змiни мають стати для пiдприємства повсякденним процесом. При
цьому прагнення оптимiзацiї та пiдвищення ефективностi, якi були чи не
найголовнiшим показником рiвня розвитку пiдприємств протягом останнього
сторiччя, поступаються мiсцем вмiнню пiдприємств якнайшвидше зреагувати
на змiни, навiть зробивши це цiною втрат.
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ЕТНОПОЛIТИКА ЯК ПРОВIДНИЙ ЧИННИК НАЦIОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ
Гресько В. В.1
tori.viktoriya@gmail.com
Етнiчнiсть рушiйний фактор державотворення та соцiального прогресу.
Процес державного самовизначення української нацiї вiдбувається суперечливо
так як Україна – полiетнiчна держава.Саме тому узгодження етнiчних iнтересiв
та досягнення мiжетнiчного, мiжнацiонального порозумiння –

запорука

нацiональної безпеки та суспiльного розвитку країни.
Етнополiтика – це система тактико-стратегiчних дiй, заходiв та програм в
галузi регулювання етнiчних взаємин народiв як мiж собою, так i з державою
для створення оптимальної, з точки зору нацiональних iнтересiв, системи
етнонацiональних вiдносин.
Етнополiтика

постає

провiдним

чинником

нацiональної

безпеки.

Консолiдацiя українського суспiльства можлива лише шляхом створення
української полiтичної нацiї сучасного типу. Тобто на перший план виступає
розбудова

державностi,

формування

засад

громадянського

суспiльства,

утвердження єдностi полiетнiчної спiльноти завдяки подоланню суперечностей
соцiокультурного, мiжрегiонального характеру.
Українi потрiбна така стратегiя етнонацiонального розвитку, яка б
враховувала, гармонiзувала i забезпечувала iнтереси як титульного етносу, так
i iнших етносiв та субетносiв, гарантувала рiвноправнiсть вiдносин, атмосферу
толерантностi, довiри й поваги у взаєминах мiж ними, усунення чинникiв
мiжетнiчної напруги та мiжетнiчних конфлiктiв, нацiональний мир i злагоду
[2].
Перед українським суспiльством постає проблема перетворення сукупностi
українських громадян на саморегульований суспiльний органiзм, здатний до
прогресу i самооновлення. Здiйснити це можна через створення достатнього
грунту для об’єднання в етнонацiональну спiльноту, що об’єднувала б
рiзнi соцiальнi, зокрема й етнiчнi, групи. Враховуючи, що свого часу
вiдбулося неприродне, силове деформування етнiчних iдентичностей в Українi,
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перспектива поновлення та розвитку iдентифiкацiйної самобутностi населення
залежить вiд повноцiнної участi у цьому процесi полiтичних i соцiальних
iнституцiй [3].
Основними

принципами

нацiональної

консолiдацiї

України

можна

вважати: створення атмосфери взаєморозумiння i довiри мiж титульною
нацiєю i етнiчними меншинами незалежно вiд соцiального стану; розвиток
полiетнiчного суспiльства на засадах толерантностi, дiалогу, нацiональної
спрямованостi, честi й гiдностi; створення сприятливих умов для збереження
етнонацiональної iдентичностi, спадкоємностi поколiнь; розвиток культурної
самобутностi українського етносу, всебiчне вiдродження мови, вдосконалення
правових основ регулювання нацiо-нальних вiдносин [1, c. 212].
Неоднорiднiсть iдентифiкацiї, яка проявляється в ментальних, мовних,
геополiтичних, iдеологiчних вiдмiнностях уповiльнюють процес консолiдацiї
українського населення, ускладню здiйснення ефективної внутрiшньої та
зовнiшньої полiтики та постає джерелом внутрiшньо суспiльного конфлiкту.
Етнополiтика має враховувати всi психологiчнi особливостi актуальних
державних процесiв та етнiчнi характеристики населення України за для
побудоби конструктивної психологiчно-зорiєнтованої iдеологiчної пiдтримки.
Етнополiтичний

процес

–

визначальний

фактор

державного

розвитку,

провiдним завданням якого постає подолання суперечностей у системi
iдентичностей всерединi українського суспiльства та здiйснення ефективної
держполiтики.
Висновок. Формування полiтичної нацiї вiдбувається на багатоетнiчному
ґрунтi, де нацiональна iдентичнiсть iснує на базi найбiльшої,т итульної
етнiчної групи- українцiв. Державна етнополiтика має сприяти збереженню та
розвитку етнiчної культури, титульного державотворчого етносу. Український
етнос, його мова та культура мають стати основою формування української
полiетнiчної нацiї, загальнодержавного простору. Україна створить мiцну
полiтичну нацiю та високий рiвень морально-полiтичної єдностi громадян
лише об’єднавшись всiм своїм багатонацiональним складом, на основi
територiального патрiотизму, в єдину державу.
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IМIДЖ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГIБРИДНОЇ ВIЙНИ:
ВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Гречка С. О.1
Stasgrechka95@gmail.com
Вступ.

Розвиток

iнформацiйному

технологiй,

суспiльствi,

еволюцiя

глобалiзацiя

масової

комунiкацiї

iнформацiйного

в

простору,

протiкання значного об’єму соцiальних iнтеракцiй у вiртуальному середовищi
є причиною того, що переважна бiльшiсть понять, категорiй, переконань
формуються у свiдомостi сучасної людини не емпiрично, а за допомогою
iнформацiї, отриманої iз засобiв масової комунiкацiї. Як справедливо зазначає
Г. Г. Почепцов, «ухвалюючи рiшення в умовах дефiциту iнформацiї, а у
рядi випадкiв через брак часу, а то й просто не маючи бажання думати,
ми замiнюємо процес побудови складного й поглибленого портрета людини
створенням його iмiджу – знакового замiнника, що вiдображає його основнi
риси. Це можуть бути й риси, якi хочуть на нас спроектувати» [1, с. 4].
Наведена думка дозволяє глибше зрозумiти важливу з точки зору своєї
соцiальної значущостi роль конструювання iмiджiв у свiдомостi людей з метою
манiпулювання ними.
Матерiали та методи. Дослiдження вербальних параметрiв формування
iмiджу України в умовах гiбридної вiйни базувалося на вивченнi медiатекстiв
Iнтернет-ЗМI
дослiдження

антиукраїнського
став

дискурс-аналiз,

дискурсу.
у

полi

Методологiчною
зору

якого

основою

лiнгвiстичнi

та

екстралiнгвiстичнi фактори цього феномену.
Результати. Потреба сучасної людини в готових «висновках», «резюме»,
якi з легкiстю надають мас-медiа, робить її мiшенню для трансляцiї
«правильних» iдей, образiв, соцiальних стереотипiв. Iмiдж – це «цiлiсний,
якiсно визначений образ певного об’єкту, що стiйко живе й вiдтворюється
в масовiй та/або iндивiдуальнiй свiдомостi. Iмiдж виникає й коригується в
результатi сприйняття й супутнього фiльтрування iнформацiї, що надходить
iз зовнiшнього середовища, про цей об’єкт крiзь мережу iснуючих стереотипiв.
Мати iмiдж може будь-який об’єкт навколишньої дiйсностi» [2].
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Iмiдж є стратегiчним ресурсом будь-якої держави, оскiльки вiн
опосередковано впливає як на мiжнароднi позицiї країни, на iнвестицiї,
партнерства, дипломатичнi стосунки, так i на внутрiшнi соцiальнi настрої.
Важливим є розумiння того, що iмiдж держави, так само як й iмiдж окремого
полiтика, моделюється й коригується цiлеспрямовано. Формування вигiдного
iмiджу є прiоритетним питанням.
Образ держави є багатоаспектним поняттям. В. Л. Бозаджиєв видiляє
ряд елементiв, якi формують структуру полiтичного iмiджу країни: 1) iмiдж
полiтичних iнститутiв; 2) iмiдж глави держави; 3) iмiдж збройних сил й iнших
силових структур; 4) iмiдж правлячої полiтичної елiти; 5) масова полiтична
свiдомiсть, полiтичний менталiтет; 6) характер полiтичної системи; 7) характер
внутрiшньої полiтики держави; 8) характер зовнiшньої полiтики, мiжнародний
статус держави; 9) нацiональна й мiжрегiональна полiтика держави; 10)
державна символiка [3].
До цiєї класифiкацiї можна додати також важливi неполiтичнi компоненти,
якi багато в чому визначають iмiдж держави: 1) iсторiя; 2) економiка; 3)
культура; 4) науковий потенцiал; 5) промисловий потенцiал; 6) менталiтет
населення; 7) сприйняття держави своїми ж громадянами; 8) сприйняття
держави iноземними громадянами; 9) соцiальнi умови (медицина, освiта); 10)
статус держави на свiтовiй аренi); 11) мовна ситуацiя; 12) неофiцiйнi символи;
13) дiловий iмiдж (iнвестицiї); 14) рiвень безпеки; 15) правова культура та iншi.
Вказанi критерiї унiверсальнi для формування як внутрiшньополiтичного, так
i зовнiшньополiтичного iмiджу.
Багато дослiдникiв одностайнi у тому, що iмiдж держави є потенцiйною
мiшенню iнформацiйних i консцiєнтальних воєн. В. I. Гурковський зазначає,
що «у зв’язку з тим, що образ (бренд) держави у суспiльних вiдносинах
розглядається як засiб, iнструмент управлiння суспiльними справами, його
визначають i як об’єкт цiлеспрямованих iнформацiйно-психологiчних атак для
певної мети: пiдриву чи покращення через конструктивну критику» [4].
Проаналiзованi

медiадексти

антиукраїнського

дискурсу

дозволяють

зробити певнi висновки щодо конкретних способiв деформацiї iмiджу України
в умовах гiбридної вiйни. Використання певних лексично-семантичних
одиниць обумовлене не лише iнформативним змiстом, але й прагматичним
значенням, яке виражає ставлення мовця до змiсту та до учасникiв
комунiкативної ситуацiї, а також можливiсть мовцю позицiонувати себе в
соцiумi. Прагматичний компонент дозволяє використати в якостi засобiв
дискредитацiї

i

прийоми,

оцiннi
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як

деформацiї

iмiджу

номiнацiї,

України

атрибути,

такi

лексико-семантичнi

експресивно-оцiнна

лексика,

iдеологiчно-модальна лексика, контекстуальнi (логiчнi) синонiми, антонiмiчнi
(семантичнi, контекстуальнi) протиставлення, сленгiзми, жаргонiзми, розмовнi
i просторiчнi слова, фразеологiзми, а також метафори.
Висновки. Таким чином, iмiдж держави є важливим iнструментом
захисту її нацiональних iнтересiв, але в той же час є однiєю з головних
мiшеней в ходi консцiєнтальної вiйни. Деформацiя або руйнування iмiджу
можуть завдати збитку державi. Вiйськовi операцiї можуть супроводжуватися
антиiмiджевими атаками, нацiленими на внутрiшньо- i зовнiшньополiтичний
iмiдж держави. Iнформацiйнi технологiї й консцiєнтальнi методи дозволяють
агресорам впливати на сприйняття людьми образу держави, щоб згодом
використати створений негативний образ для встановлення контролю над
певними регiонами. У складних умовах гiбридної вiйни питання iмiджу України
як нiколи актуальне й прiоритетне.
Лiтература.
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[2] Буйдина И. Ф. Антиномии имиджа, Человек как творец и творение
культуры: Сб. статей. – С.-Петербург. – 2009. – 540 с.
[3] Бозаджиев В. Л. Политическая психология. [Електронний ресурс] /
В. Л. Бозаджиев // Академия Естествознания. – 2015. – Режим доступу до
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iнформацiйної глобалiзацiї [Електронний ресурс] / В. I. Гурковський – Режим
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ГЛОБАЛЬНI ВИКЛИКИ НАЦIОНАЛЬНIЙ БЕЗПЕЦI КРАЇН У
2017 РОЦI
Дербеньова Я. В.1
yanaderbenova@ukr.net
Вступ. Сучаснi глобалiзацiйнi процеси породжують розвиток економiк i
їх iнтеграцiю,але вони також супроводжуються зростанням загроз i викликiв
нацiональнiй безпецi країн. В той час, як ринково-орiєнтованi демократичнi
країни прагнуть до спiльної розробки i впровадження норм мiжнародного
безпекового права, iншi країни вiдчувають загрози глобалiзацiї i протистоять
такiй спiвпрацi. Для того, щоб зменшити нерiвномiрнiсть впливу глобалiзацiї,
сучасна стратегiя нацiональної безпеки країн має сприяти нормам мирних
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перетворень, демократичному врядуванню та створенню iнститутiв спiльної
безпеки.
Матерiли i методи. При пiдготовцi матерiалiв були використанi
загальнонауковi та спецiальнi методи дослiдження, методи аналiзу та синтезу,
компаративний метод – при вивченнi позитивних та негативних впливiв
глобалiзацiї на нацiональну безпеку країн.
Виклад матерiалу. Глобалiзацiйнi процеси впливають на створення
мiждержавних

альянсiв,

релiгiйну

i

нацiональну

iдентичнiсть,

вплив

корпорацiй, енергетичну безпеку, перспективи розвитку регiонiв, добробут
населення та мiжнародну мiграцiю. Так, однiєю з важливих складових
нацiональної безпеки країн є рiвень життя населення, трудовi ресурси та стан
мiграцiйних процесiв в державi.
В 2015 роцi кiлькiсть примусово перемiщених людей досягла найвищого
рiвня, зареєстрованого ООН. Джерелом мiгрантiв були Афганiстан, Пiвденний
Судан, Сирiя, Ємен, а головними напрямом мiграцiя залишається Європа,
що стикається з проблемами забезпечення житлом, фiнансовою та лiкарською
пiдтримкою.
Основними чинниками глобального перемiщення є: конфлiкти, такi як в
Афганiстанi, Сомалi, Пiвденному Суданi та Сирiї; незахищенi кордони, такi як
в Лiвiї, якi розширили маршрут з Африки до Європи; порiвняно легкий доступ
до маршрутiв та iнформацiї; зовнiшня агресiя, наприклад, в частинi Бурундi,
Центральної Америки, Нiгерiї та Пакистану; переслiдування, наприклад в
Бiрмi [1].
За оцiнками ООН, в усьому свiтi було примусово виселено 65,3 мiльйона
чоловiк, у тому числi близько 21,3 мiльйонiв бiженцiв, 40,8 мiльйона
вимушених переселенцiв та 3,2 мiльйони шукачiв притулку. Згiдно з науковими
дослiдженнями, бiженцi, перемiщенi на п’ять або бiльше рокiв, бiльш схильнi
залишатись у своїх громадах, а не повернутися додому.
У 2016 роцi тисячi сирiйських, сомалiйских, суданських та афганських
бiженцiв, якi втекли з їхнiх країн за попереднi роки, були повернутi до країн
походження, якi все ще переживають iнтенсивнi конфлiкти. Цi репатрiанти
зараз перемiщуються в райони, якi ще перебувають у конфлiктi. Масштаб
витiснення i перемiщення населення в 2017 i 2018 роцi буде продовжувати
пiдривати спроможнiсть мiжнародного спiвтовариства реагувати на запити
про надання гуманiтарного фiнансування. Країни-реципiєнти мiгрантiв та
транзитнi країни намагатимуться розробити ефективну полiтику щодо
боротьби з тероризмом, особливо пiсля нападiв у 2016 i 2017 роцi iноземцями в
Бельгiї, Францiї, Нiмеччинi та Туреччинi.
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Вимушена мiграцiя i мiжнародний тероризм є лише частиною свiтових
загроз нацiональнiй безпецi країн. Розглянемо якi змiни в свiтовому
господарствi вже продемонстрували наслiдки, а також якi лише поширюють
свiй вплив на нацiональнi економiки та рiвень життя населення (Рис.1).

Рис. 1. Фактори глобального впливу на нацiональнi економiки країн свiту.
Джерело: складено автором за даними [2].
Висновки. Таким чином, країни свiту стикаються з глобальними
загрозами i впливами трансформацiї технологiчних процесiв, глобалiзацiї, змiн
демографiчних процесiв, що вимагає нового пiдходу до створення державних
та мiжнародних стратегiй розвитку громадянського суспiльства, верховенства
права, та забезпечення нацiональної безпеки.
Лiтература.
[1] Worldwide Threat Assessment [Electronic source]/ US Intelligence
Community. – Access mode: https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/
Testimonies/SSCI%20Unclassified%20SFR%20-%20Final.pdf
[2] Key challenges for the world in 2017 [Electronic source]/ World
Economic Forum. – Access mode: https://www.weforum.org/agenda/2017/01/
three-big-challenges-for-the-world-in-2017/
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МЕХАНIЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
IНСТИТУЦIОНАЛЬНИХ ЗМIН В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦIЇ
ЕКОНОМIКИ
Желiзко О. О.1
Нацiональна економiка будь-якої країни є досить гнучкою, що викликає її
трансформацiю пiд впливом зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв. Трансформацiя
економiки України у сучасних умовах викликана продовженням переходу вiд
командно-адмiнiстративної економiки до економiки ринкового типу, розвитком
елементiв економiки постiндустрiального типу та докорiнною змiною вектору
зовнiшньоекономiчного спiвробiтництва та євроiнтеграцiйними процесами та
iншими. Всi трансформацiйнi процеси в економiцi України супроводжуються
докорiнною змiною вiдповiдних нацiональних i регiональних iнститутiв, i
саме цей аспект є одним з головних при побудовi ефективної нацiональної
економiчної системи. При цьому, особлива увага повинна бути придiлена
механiзмам такого регулювання.
Погоджуємось з точкою зору О. С. Саєнко, що безсистемнiсть та
хаотичнiсть в iнституцiональних змiнах призвела до появи в Українi, так
званої «iнституцiйної пастки», коли функцiонування не ефективних i частково
застарiлих iнститутiв призводить до значних втрат економiчних суб’єктiв,
а з iншої сторони, докорiннi змiни iнститутiв потребують суттєвих витрат,
якi не хоче брати на себе нiхто з них i можуть порушити рiвновагу, що
вже склалась на ринках [1, с. 114]. Однiєю з головних причин наведеної
ситуацiї є неефективнiсть державного регулювання iнституцiональних змiн в
Українi. Країна потребує побудови ефективної iнституцiйної системи, що буде
регулюватися за допомогою вiдповiдних механiзмiв державного регулювання.
Таким чином, iнституцiональнi змiни – це кiлькiсна та якiсна трансформацiя
окремих iнститутiв або iнституцiональної системи країни в цiлому, що базується
на критерiї ефективностi регулювання державою iнституцiональних змiн. При
цьому, пiд державним регулюванням будемо розумiти сукупнiсть механiзмiв,
якi використовуються державними органами влади i завдяки яким вiдбувається
вплив на об’єкти управлiння з метою досягнення позитивних результатiв.
Використовуючи вiтчизнянi науковi розробки [2, 3], можемо сформулювати
визначення термiну «механiзм державного регулювання»: це базова складова
взаємодiї суб’єктiв та об’єктiв державного регулювання, що направлена
на досягнення вiдповiдної цiлi (цiлей)». Отже, можемо видiлити наступнi
механiзми державного регулювання iнституцiональних змiн в Українi:
1 Київський
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- правовий механiзм державного регулювання iнституцiональних змiн
представлений законами та iншими нормативними актами України;
- економiчний механiзм державного регулювання iнституцiональних
змiн включає: податкову полiтику, регулювання цiн, iнвестицiйне
середовище, «тiньову економiку», бюджетну полiтику, полiтику захисту
суб’єктiв господарювання;
- фiнансовий механiзм державного регулювання iнституцiональних змiн
направлений на формування ефективних фiнансових iнститутiв у
державi та включає: фiнансову полiтику, дiяльнiсть Нацiонального
банку України, грошову полiтику, валютну полiтику;
- дослiдження адмiнiстративного механiзму державного регулювання
iнституцiональних змiн вказує на поступовий вiдхiд вiд даного
механiзму у регулюваннi формування i функцiонування iнститутiв
в Українi та наявнiсть ряду суттєвих проблем: значна i застарiла
дозвiльна

система

в

країнi;

повiльне

реформування

системи

сертифiкацiї та лiцензування в умовах iнтеграцiї у європейську
економiчну систему;
- соцiальний механiзм державного регулювання iнституцiональних змiн
направлений на: формування кадрового потенцiалу, захист здоров’я
громадян, трансформацiю i розвиток соцiальної iнфраструктури,
формування та дотримання освiтнiх стандартiв, пiдвищення якостi
соцiального захисту населення країни;
- iнновацiйний механiзм державного регулювання iнституцiональних
змiн є досить новим та таким, що потребує найбiльшого удосконалення:
полiтика

пiдтримки

регiональному

рiвнях,

iнновацiй

у

країнi

iнфраструктура

на

нацiональному

пiдтримки

i

i

розвитку

iнновацiй, рiвень пiдтримки iнновацiйних розробок господарюючими
суб’єктами, iнтеграцiя державних органiв, наукових i освiтнiх установ
та пiдприємств в рамках розробки та впровадження iнновацiй;
- iнформацiйний механiзм державного регулювання iнституцiональних
змiн включає: програмнi продукти, електроннi бази даних, розвиток
електронних та iнтернет-технологiй.
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Пiдсумовуючи дослiдження, можемо вiдзначити: провiдну роль державного
регулювання i вiдповiдних механiзмiв такого регулювання у змiнi iнститутiв
та нацiональної iнституцiональної системи в рамках трансформацiї економiки
України; наявнiсть достатньої кiлькостi механiзмiв державного регулювання
iнституцiональних змiн в країнi для побудови i пiдтримки функцiонування
ефективних iнститутiв та iнституцiональної системи; значний вплив низки
проблем на ефективне функцiонування зазначених механiзмiв i необхiднiсть
їх подолання у короткостроковiй перспективi.
Подальшi дослiдження необхiдно зосередити на вирiшеннi низки питань,
а саме: дослiдженнi та використаннi iноземного досвiду у пiдвищеннi
ефективностi

функцiонування

механiзмiв

державного

регулювання

iнституцiональних змiн, розробцi комплексу заходiв усунення виявлених
проблем вiдповiдно до кожного з наведених у статтi механiзмiв державного
регулювання iнституцiональних змiн, бiльш детальному дослiдженнi окремих
механiзмiв державного регулювання iнституцiональних змiн та їх впливу
на ефективнiсть формування i функцiонування iнститутiв та нацiональної
iнституцiональної системи.
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СОЦIАЛЬНА РОЛЬ МОВИ В МАРКЕТИНГОВИХ
КОМУНIКАЦIЯХ
Клiщевська М. Є.1
maya.klishchevska@gmail.com
У всiх сферах життя ми послуговуємося мовою. Мова – це система систем.
Вона є найважливiшим, унiверсальним засобом спiлкування для органiзацiї
та координацiї всiх видiв суспiльної дiяльностi: рiзних галузей виробництва,
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обслуговування, побуту, освiти, науки, культури. У будь-якiй дiяльностi
досягнення покладених цiлей ґрунтується на спiлкуваннi. Спiлкування, як
динамiчний процес обмiну iнформацiєю, зумовлює забезпечення мовного
кодування та вербальне вiдображення комунiкативного процесу. Цi коди та
субкоди (системи i пiдсистеми) є компонентами соцiально-комунiкативної
системи. О. Швейцер у 1976 р. про комунiкативну систему говорив як про
«сукупностi мовних кодiв i субкодiв, що використовуються в одному мовному
осередку» [1, с. 76]. Комунiкацiя забезпечує взаємодiю суспiльних суб’єктiв
(особистостей, спiльнот, соцiальних груп, органiзацiй), у ходi якої вiдбувається
обмiн iнформацiєю, досвiдом, здiбностями i результатами дiяльностi за
допомогою загальної мовної системи. Тому для маркетологiв використання
комунiкативних технологiй у маркетингових комунiкацiях є запорукою успiху.
У мiждисциплiнарному аспектi соцiологiя та мовознавство породили
соцiолiнгвiстику, яка вивчає соцiальну природу мови, її суспiльнi функцiї,
вплив на неї соцiальних чинникiв i соцiальну роль мови в суспiльному життi.
Про це знаходимо чимало у дослiдженнях вiдомих американських вчених
Ф. Боаса, Е. Сепiра, у працях представникiв Празької лiнгвiстичної школи
В. Матезiуса, Б. Гавранка, Й. Вахка, якi довели зв’язок мови iз соцiальними
процесами та її соцiальну роль.
Отже, своєрiднiсть мови як суспiльного явища полягає, певно, в тому,
що: мова споконвiчна, i буде iснувати доти, доки iснує суспiльство; мова
обслуговує усi сфери людської дiяльностi, вона невiддiльна вiд будь-яких явищ
суспiльного життя; мова вiдображає суспiльну свiдомiсть – iдеологiю, полiтику,
економiку, право, мораль, мистецтво, релiгiю тощо. Роль мови в маркетингових
комунiкацiях, як i в людському суспiльствi, вiдображено у виконаннi функцiї
основного засобу спiлкування. Маркетинговими комунiкацiями є процес
передачi iнформацiї про пiдприємство та його товар, з метою впливу на
цiльову аудиторiю, та отримання зустрiчної iнформацiї про реакцiю аудиторiї
на здiйснений пiдприємством влив [2, с. 294].
Видатний український соцiолiнгвiст Л. Масенко вважає, що «мовна
ситуацiя впливає на стан розвитку самої країни» [3]. Розвиток країни звiсно
базується на розвитковi економiчних ринкiв [4]. Скажiмо, сьогоднi на ринку
пiдприємство має бути спроможним стратегiчно правильно органiзувати
взаємодiю багатьох iнструментiв маркетингових комунiкацiй iз визначенням
найдiєвiших i найефективнiших засобiв комунiкацiй у господарської дiяльностi
пiдприємства в цiлому [5, с. 130].
За матерiалами маркетингових Iнтернет-видань (business.ua, biz.nv.ua,
delo.ua, segodnya.ua i т.i.) бачимо, що значний рiвень невизначеностi полiтичної,
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ринкової та мiжнародної ситуацiї, обмеженiсть ресурсiв, пiдвищення рiвня
конкуренцiї призводить до виникненню кризових явищ на вiтчизняних
пiдприємствах,

якi

ускладнюють

процеси

управлiння.

За

таких

умов

значного iнтересу для вiтчизняних науковцiв i пiдприємцiв набуває сучасна
маркетингова концепцiя управлiння маркетинговими комунiкацiями.
Лiтература.
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РОЗРОБКА БIЗНЕС-ПЛАНУ СТАРТАП-КОМПАНIЇ
Крихiвська Л. В.1
lesya.kryhivska@aiesec.net
Вступ. Перш нiж пiдприємство, незалежно вiд сфери, розмiру чи
органiзацiйно-правових форм, почне свою дiяльнiсть, практично необхiдною
умовою в сучасному корпоративному свiтi є здiйснення детального аналiзу
ринкових умов та їх особливостей, в яких буде функцiонувати створений
проект, постановка основних цiлей, процесiв, органiзацiї та визначення
матерiальних i фiнансових ресурсiв, необхiдних для впровадження iдеї.
Саме бiзнес-планування виступає iнструментом такого аналiзу, що дозволяє
пiдсумувати можливостi та перспективи проекту, сформувати його систему
управлiння та реалiзацiї.
Бiзнес-план для компанiї-стартапу є не лише iнструментом здiйснення
стратегiчного планування при вiдкриттi або впровадженнi iнновацiй, але
й

способом
1 Київський
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залучення

фiнансування

iнвесторiв.

В

ринкових

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка

умовах,

коли при виборi об’єкта вкладання коштiв iнвестори здiйснюють вибiр
серед пiдприємницьких проектiв, бiзнес-план є документом, що прогнозує
прибутковiсть та економiчну вигоду бiзнес-iдеї.
Метою даної роботи є дослiдження теоретичних положень та визначення
особливостей розроблення бiзнес-плану для стартап-компанiї.
Матерiали i методи. Для дослiдження даного питання було використано
працi вiтчизняних та iноземних дослiдникiв та iнвесторiв. Методологiчною
базою є аналiз праць, систематизацiя та порiвняння.
Результати. Стартап – це широке поняття, що не має однакового
тлумачення серед дослiдникiв. Класичне визначення даного поняття надають
С. Бланк i Б. Дорф: стартап – це тимчасова структура, яка займається пошуком
вiдновлювальної, прибуткової i масштабованої бiзнес-моделi [2].
Е. Рiс зазначає, що стартап-компанiя – будь-яка новостворена органiзацiя,
призначена для розроблення нового продукту або послуги в умовах крайньої
невизначеностi [5].
До основних особливостей стартапiв можна визначити iнновацiйний
продукт,

творчу

пiдприємницьку

iдею,

стрiмкий

розвиток

проекту,

ризикованiсть пiдприємцiв в умовах ринкової невизначеностi, фiнансова
нестабiльнiсть та робота заради визначеної iдеї.
За однiєю з класифiкацiй за рiвнем наукоємностi стартапи подiляються
на високотехнологiчнi (перетворення наукових дослiджень у бiзнес, який є
i прибутковим i найбiльш капiталомiстким одночасно) та стартапи, якi не
потребують високих технологiй [3].
На думку пiдприємця та iнвестора М. Ньюлендса, першим, на що
звернеться погляд iнвестора, вiд якого ви хочете отримати фiнансування або
який шукає нову компанiю в свiй портфель, буде не що iнше як ваш бiзнес-план
[1].
Бiзнес-план – це письмовий документ, в якому викладено сутнiсть
пiдприємницької iдеї, шляхи й засоби її реалiзацiї та охарактеризовано ринковi,
виробничi, органiзацiйнi та фiнансовi аспекти майбутнього бiзнесу, а також
особливостi управлiння ним [4].
Бiзнес-план

на

пiдприємствi

виконує

роль

визначеня

перспективи

розвитку певного ринку збуту продукцiї i послуг, планування i оптимiзацiї
господарсько-виробничої

дiяльностi

пiдприємства,

фiнансово-економiчної

оцiнки використання ресурсiв, визначення можливих ризикiв та потенцiйну
прибутковiсть, а також показники, за якими проект буде вважатись успiшним.
Висновки. Бiзнес-план є iнструментом не лише здiйснення аналiзу ринку
та планування проекту, його затрати та очiкуванi результати, але й залучення
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iнвесторiв задля додаткового фiнансування. Бiзнес-планування є необхiдним
для пiдтримки конкурентоспроможностi пiдприємства в ринкових умовах.
Лiтература.
[1] Murray Newlands: Building a Business Plan: 5 Things Every Startup
Needs to Succeed [Electronic source] https://www.inc.com/murray-newlands/
building-a-business-plan-5-things-every-startup-needs-to-succeed.html
[2] Бланк С. Стартап: настольная книга основателя / С. Бланк,
Б. Дорф. – М. : Альпина Паблишер, 2013. – 616 с.
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КНЕУ, 1998. – 208 с. ISBN 996-574-046-5
[5] Рис Е. Бизнес с нуля. Метод LeanStartup для быстрого тестирования
идей и выбора бизнес-модели / Е. Рис. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 254 с.

СТРАХОВI ПОСЕРЕДНИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННI СТАЛОГО
РОЗВИТКУ ТА БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ
Кудрявська Н. В.1
natakudryavskaya@gmail.com
Вступ. Дослiдження ролi страхових посередникiв у забезпеченнi сталого
розвитку i безпеки страхового ринку – актуальна проблема, вiд дослiдження
якої залежить ефективнiсть роботи страхового ринку загалом. Стабiльний
i безпечний страховий ринок впливає на ефективнiсть економiчної сфери
держави.
Матерiали i методи. Окремi аспекти проблеми вивчалися у працях
В. Базилевича, О. Барановського, В. Гончарук, Е. Губарь, В. Даркова,
Н. Задерiй, О. Залетова, Р. Пiкус, Н. Приказюк, С. Осадець, I. Секрет,
С. Слесарука, В. Фурмана, В. Хенке, А. Чувакова, Я. Шумелди та iн.
Актуальним є вивчення специфiки ролi страхових посередникiв у забезпеченнi
стабiльного ринку страхування i його безпеки. Сталий i безпечний страховий
ринок – це ринок, у контекстi якого встановлено i дотримується баланс
мiж задоволенням сучасних потреб його учасникiв i захистом їхнiх позицiй
у майбутньому; керований, iз визначеною системою органiзацiї дiяльностi
учасникiв, дотриманнi ними правил iснуючого законодавства, захистi їх
1 Аспiрант
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iнтересiв i задоволеннi потреб, насамперед страхувальника. Для дослiдження
ролi страхових посередникiв у розвитку сталого i безпечного страхового
ринку використано науковi методи: аналiз, синтез, iндукцiя, дедукцiя. В
iнтегрованiй системi страхового ринку iснують такi типи посередникiв:
прямi посередники (страховi агенти, що дiють вiд iменi страхової компанiї;
страховi брокери, що працюють вiд свого iменi на пiдставi брокерської угоди
зi страхувальником; перестраховi брокери, якi дiють вiд свого iменi та на
пiдставi брокерської угоди зi страховиком, який потребує перестрахування);
непрямi посередники (професiйно оцiнюють страховi ризики, страховi збитки),
посередники, якi працюють на iнших напрямах, надаючи консультацiйнi,
iнформацiйнi,

рекламнi,

кредитно-банкiвськi,

аудиторськi,

нотарiальнi,

бiржовi та iншi послуги. Реальнi посередники – прямi (страховi (перестраховi)
брокери i страховi агенти), якi здiйснюють посередницьку дiяльнiсть як
основний (для брокера – єдиний) вид господарської дiяльностi. Прямi
посередники впливають на сталiсть i безпеку страхового ринку [1], працюючи
на зростання довiри населення до страхування як iнституту реального
й ефективного захисту майнових i соцiальних iнтересiв громадян. Це
зумовлює ще один аспект сталостi – збiльшення активiв страхових компанiй,
урiзноманiтнення
посередника

страхових

залежить

вiдшкодувань,

популяризацiя,

типiв

угод.

iнформування

Вiд

страхового

населення

про

можливостi страхування. Наявнiсть посередницького ринку мiж страховиками
i потенцiйними клiєнтами – реальна основа сталого i безпечного розвитку
страхового ринку. Останнiй залежить i вiд професiйної компетентностi
страхових посередникiв, що зумовлює довiру до них iз боку суспiльства.
Страховий посередник (страховий брокер, страховий агент) укладає договiр
страхування, вирiшує питання щодо врегулювання претензiй страхувальника.
Вiд ефективностi цiєї дiяльностi залежить ефективнiсть усього механiзму
надання страхових послуг i страхового ринку загалом. Цей фактор працює
за умови професiйностi посередника i наявностi сприятливих умов для
його роботи, зокрема законодавчих. У Рекомендацiї Комiсiї 92/48/ЄЕС
«Щодо страхових посередникiв» вiд 18 грудня 1991 р. визначається роль
страхових посередникiв у функцiонуваннi сталої та безпечної страхової мережi
держав-членiв ЄС. У Директивi 2002/92/ЄС «Про страхових посередникiв»
вiд 9 грудня 2002 р. визначаються правила органiзацiї, здiйснення страхової
посередницької дiяльностi фiзичними й юридичними особами, наголошується
на її ролi у забезпеченнi сталого i безпечного страхового ринку. Необхiдно
замiнювати

сучасну

модель

функцiонування

вiтчизняного

страхового

ринку, де прiоритетом є страховик, зорiєнтований на масове споживання
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стандартизованих страхових продуктiв, вiн iгнорує дiяльнiсть страхових
посередникiв (брокерiв i консультантiв). Треба запроваджувати нову, значно
ефективнiшу, орiєнтовану на клiєнта, модель, вiдповiдну потребам розвитку
реального страхування, орiєнтовану на iнтереси i попит клiєнтiв. Така модель
передбачає розвиток страхового посередництва, формування професiйної
iнфраструктури страхового ринку (зокрема iнституту страхових посередникiв)
[4, с. 135-136].
Результати. Суттєве значення має подальший розвиток iнфраструктури
страхового ринку, його правове i нормативне забезпечення, мережа iнформацiї,
стабiльна кредитно-фiнансова система, процес навчання i пiдготовки кадрiв,
наукове обслу-говування. Належний розвиток iнфраструктури страхового
ринку, приведення її до європейських i свiтових стандартiв здатне забезпечити
повну реалiзацiю економiчних iнтересiв страховикiв i страхувальникiв, а
також страхових посередникiв. Це сприятиме координацiї дiй усiх учасникiв
страхового ринку, належне забезпечення iнтересiв кожного з них. Звiдси
випливає його сталiсть i безпека. Сталiсть i безпека страхового ринку
залежить i вiд державного регулювання, спрямованого на забезпечення
формування i розвитку ринку страхових послуг; створення умов для дiяльностi
страховикiв; недопущення спекулятивних i фiктивних компанiй; дотримання
вимог законодавства. Страховi посередники посилюють свої позицiї шляхом
запровадження

iнновацiйних

пiдходiв

(Iнтернет-страхування

(он-лайн

i

офф-лайн), комп’ютерна телефонiя, органiзацiя продажу страхових продуктiв
в системi MLM). Важливими факторами стабiлiзацiї страхового ринку через
посилення ролi страхових посередникiв є вимога до страхових брокери
реєстрацiї у державному реєстрi Держфiнпослуг; отримання компенсацiй
клiєнтами за умови негативного виконання брокерами своїх зобов’язань;
розробка

чiткого

механiзму

надання

фiнансових

гарантiй

страховими

посередниками.
Висновки. Для стабiлiзацiї i безпеки страхового ринку з визначальною
роллю страхових посередникiв важливим є удосконалення ряду факторiв:
полiтики держави на основi достатньої кiлькостi нормативних документiв для
роз’яснення дiй брокера при суперечностях; посилення довiри страхувальникiв
до брокерiв; прийняти положення для регулювання стосункiв страхових
брокерiв i страхових компанiй; пiдвищення страхової культури населення. Для
посилення фiнансової надiйностi iнституту страхування, забезпечення рiвних
умов для всiх його учасникiв необхiдно удосконалити державне регулювання
i розширити сферу застосування страхових послуг, зокрема за рахунок
розвитку страхового посередництва. Сприятиме забезпеченню стабiлiзацiї
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страхового ринку й активне використання iнвестицiйного потенцiалу учасникiв
страхового ринку, визначення механiзму контролю та особливостей його
проведення, розвиток недержавного пенсiйного i медичного страхування,
iнфраструктури страхового ринку. Варто удосконалити чинне i розробити нове
нормативно-правове забезпечення страхової дiяльностi. Реалiзацiя цих завдань
посилить роль страхових посередникiв у забезпеченнi сталого i безпечного
страхового ринку.
Лiтература.
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/ М. В. Мних – К.: Знання України, 2006. – 284 с.
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КРЕАТИВНIСТЬ У ПIДВИЩЕННI РIВНЯ IННОВАЦIЙНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Кравченко Т. В.1 , Магомедова А. М.1 , Онисенко Т. С.1
tat-bel@ukr.net, alina_asp@ukr.net, tonysenko@i.ua
Вступ. Реалiї розвитку економiки України обумовлюються загостреними
проблемами в сферi економiчної безпеки. Змiна загальнополiтичних та
економiчних орiєнтирiв, знижена iнновацiйна активнiсть, недостатнiй рiвень
життя населення – все це призводить до вразливостi нацiональної економiки та
появi загроз для всiх складових її безпеки.
Глобалiзацiя сучасних економiчних вiдносин та наукової думки справляє
подвiйний вплив саме на iнновацiйний розвиток України загалом, та її окремих
суб’єктiв господарювання зокрема. З одного боку створюються реальнi умови
для впровадження вiтчизняними пiдприємствами передових технологiчних та
наукових досягнень, а з iншого боку, глобалiзацiя провокує реальнi загрози
iнновацiйнiй безпецi України, як однiй iз складових економiчної безпеки.
Прослiдковується вразливiсть iнновацiйної сфери України, яка спричинена
загрозами рiзного ступеня: втраченими можливостями мiжнародної взаємодiї
та агресивною мiждержавною конкуренцiєю.
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Методи i матерiали. Теоретико-методологiчну основу дослiдження
становить сукупнiсть наукових методiв, а саме: аналiзу та синтезу, порiвняння,
iндукцiї та дедукцiї, логiчного узагальнення.
Результати. Поняття iнновацiйної безпеки до недавнього часу не
дослiджувалось окремо вiд загального поняття «економiчна безпека». Чиннi
Методичнi рекомендацiї визначають iнновацiйну безпеку як стан економiчного
середовища у державi, що сприяє розвитку високотехнологiчного виробництва,
iнтеграцiї

науково-дослiдної

та

виробничої

сфери

з

метою

зростання

ефективностi, поглиблення спецiалiзацiї нацiональної економiки на створеннi
продукцiї з високою часткою доданої вартостi [2]. Iнновацiйну безпеку також
прийнято визначати, як процес створення, використання i поширення нових
знань i технологiй на основi поєднання науково-технологiчного потенцiалу
країни та можливостей мiжнародного кооперування, i створення тим самим
передумов ефективного функцiонування i розвитку економiчної системи країни
[1, с. 66-110].
Свiтовий досвiд створення умов для розвитку iнновацiйної безпеки країни,
все бiльше переконує в тому, що прогрес, в кiнцевому результатi, залежить вiд
творчої активностi самої людини, її бажання працювати з високою вiддачею
та ефективно, її прагнення до постiйного оновлення iснуючих знань та їхньої
реалiзацiї у виробничому процесi всiх галузей економiки. Креативнiсть стає
ключовим фактором досягнення успiху в рiзних сферах пiдприємницької
дiяльностi, а саме поняття креативностi залишається дещо розпливчастим та
неточним, що в свою чергу ускладнює можливостi до його використання в
практичнiй дiяльностi, направленiй на пiдвищення iнновацiйної безпеки країни,
загалом.
Креативнiсть – здатнiсть генерувати новi iдеї, альтернативи, можливостi
та

пiдходи

до

вирiшення

актуальних

питань

та

проблем.

Категорiя

«креативнiсть» знаходить своє вiдображення через призму трьох ключових
елементiв, а саме: процесу, який передбачає продукування iдей шляхом
поєднання традицiйних елементiв, але таким чином, що у результатi
з’являється абсолютно новий погляд, бачення, рiшення чи пiдхiд; iдеї, яка є
результуючим фактором креативностi i має потенцiйну цiннiсть; комбiнацiї
стандартних ресурсiв, але поєднання їх вiдбувається нетрадицiйним чином
та способом, що i забезпечує появу додаткового ефекту вiд їх використання.
Тлумачення креативностi знаходить своє вiдображення у працях значної
кiлькостi науковцiв. Вони по-рiзному iнтерпретують дане явище, однак єдинi
у поглядi щодо фундаментальних основ креативностi, а саме, щодо ключових
компонент, серед яких видiляють мотивацiю, навички творчого мислення та
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область професiйних компетенцiй.
Розвиток системи управлiння основними векторами пiдвищення рiвня
iнновацiйної безпеки України здiйснюється у тiсному та безпосередньому
взаємозв’язку з iмплементацiєю креативного пiдходу. Нами виокремлено
основнi
саме:

вектори

пiдвищення

законодавчий

рiвня

(правовий,

iнновацiйної

безпеки

нормативно-правовий),

України,

а

економiчний,

технiчно-технологiчний, iнституцiйний, аналiтичний, науковий, глобальний.
Для пiдвищення рiвня iнновацiйної безпеки в Українi прiоритетною є
комплексна

реалiзацiя

згаданих

вище

заходiв

у

контекстi

окреслених

ключових векторiв та на засадах креативностi.
Висновки. Таким чином, в умовах євроiнтеграцiї та глобалiзацiї
дедалi бiльшого значення для позицiонування країни на свiтовому ринку
високотехнологiчних товарiв i послуг та врахування в свiтових рейтингах з
iнновацiйної безпеки набуває мiжнародне партнерство, залучення зарубiжних
iнвесторiв до розвитку нацiональної iнновацiйної сфери та використання
можливостей мiжнародної спiвпрацi, в тому числi i в науковiй сферi.
Креативнiсть виступає джерелом формування iнновацiй, розвиток яких, у свою
чергу, змiцнює конкурентнi позицiї вiтчизняних суб’єктiв господарювання як
на мiкро- , так i макрорiвнях. Iнтеграцiя України у свiтовий iнновацiйний
простiр – одна зi стратегiчно важливих векторiв розвитку економiки держави.
Саме тому надзвичайно актуальним є визначення можливостей участi України
в iнновацiйних програмах, зокрема тих, що реалiзуються Європейським
Союзом. Участь у такого роду програмах дозволить пiдвищити рiвень
iнновацiйної безпеки України та застосувати досвiд європейських країн в
управлiння iнновацiйною дiяльнiстю країни.
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНОЇ НАУКИ В
ОРГАНIЗАЦIЯХ НАУКОВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Максимов М. С.1
newlevelcenter@gmail.com
Вступ. Сучасний розвиток науки, в тому числi в Українi, потребує
не тiльки якiсних дослiджень, але й органiзацiї наукових розробок та
впровадження результатiв наукової дiяльностi.
Однiєю iз форм, яка дозволяє, пiдняти практичну цiннiсть та рiвень
впровадження наукових дослiджень, створити якiснi умови для дослiджень
та дозволяє готувати управлiнськi кадри в сферi науки є органи наукового
самоврядування.
Важливим питанням є ефективнiсть органiзацiї наукової дiяльностi та
забезпечення вiдповiдного фiнансування даного напрямку дiяльностi. Цi
питання можуть бути предметом дослiдження економiчних наук. Найближчою
сферою до органiзацiї наукової дiяльностi бачиться пiдприємницька дiяльнiсть.
Дана сфера не тiльки дослiджена, але, й в нiй розробленi моделi i методики,
якими можуть користуватися (i користуються) пiдприємцi, серед яких
достатньо велика кiлькiсть не мають спецiалiзованої економiчної пiдготовки.
Моделi i методи. Застосування технологiй та методик пiдприємництва
бачиться як iнструмент, що дозволить вивести органiзацiю української науки
н новий якiсний рiвень.
Але, слiд зазначити, що переважна бiльшiсть наукових установ в Українi
є державними i напряму правила пiдприємництва в них працювати не можуть.
Теж саме можна сказати про органiзацiї наукового самоврядування, що також
не є суб’єктами пiдприємництва. Але певнi елементи в органiзацiї процесiв в
сферi державної науки мають вiдповiднi елементи в сферi пiдприємництва.
Для

видiлення

елементiв

суб’єкта

пiдприємництва,

що

можна

розглядати вiзьмемо за основу методику АСПiРиН [1], це структура
суб’єкта пiдприємництва, що емпiрично перевiрена на мiжнародних та
нацiонвльних стандвртах бiзнес плвнування.
Результати.

1.

Опис

iдеї

–

довiльний

опис.

2.

Аналiз

ситуацiї – SWOT-анализ [2], PEST-анализ [3]. 3. Миссiя – Визначення
мiсiї[4]. 4. Вiзiя – Визначення вiзiї [5, 6]. 5. Цiлi – Постановка цiлей по
SMART [7], Iнтелект-карти. 6. Стратегiчний план – Дiаграма Гантта [8]. 7.
Виробництво – BPMN [9], 8. Маркетинг – Воронка продажiв, AIDA [10].
9. Кадри – Поведiнковi компетенцiї, Иерархична теорiя потреб [11]. 10.
Фiнанси – фiнансовi коефцiєнти [12]. 11. Аналiз ризикiв – матриця ризикiв
1
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[13]. 12. Управлiння – Метод Канбан [14], метод сiтьового планування (CPM)
[15], Методика Scrum [16].

Малюнок 1. Структура суб’єкта пiдприємництва за методикою АСПiРиН
Для застосування методiв та методик, що iснують в пiдприємництвi до
роботи органiв наукового самоврядування слiд зазначити тi вiдмiнностi, якi є
в певних блоках:
Виробництво

–

вся

внутрiшня

дiяльнiсть

органiв

наукового

самоврядування.
Маркетинг – вся дiяльнiсть, що полягає на прийняття рiшення щодо
участi в заходах, або заключення договорiв.
Фiнанси

–

отримання

фiнансування

на

проведення

дiяльностi

самоврядування вiд вiдповiдної наукової органiзацiї.
Кадри – дiяльнiсть в самоврядуваннi безпосередньо не оплачується.
Всi

iншi

елементи

дiяльностi

наукового

самоврядування

можуть

використовувати методики, розробленi для пiдприємницької дiяльностi без
значних змiн.
Висновки: застосування пiдприємницьких методiв та методик в процесах
наукового

самоврядування

дозволить

пiдвищити

ефективнiсть

наукової

дiяльностi.
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РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФIНАНСIВ В УКРАЇНI В
НАПРЯМКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТIВ
Мєдвєдкова Н. С.1
nsmedvedkova@gmail.com
Вступ. Наближення законодавства України до acquis communautaire ЄС
визначенi Угодою про асоцiацiю з ЄС, тому здобуття нашою державою права
стати повноцiнним членом цього iнтеграцiйного об’єднання потребує здiйснення
реформ у сферi державних фiнансiв. Основними напрямами реформування
державних фiнансiв є розробка фiскальних правил, середньострокового
бюджетного планування, удосконалення державного фiнансового контролю.
1
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Методи

дослiдження.

З

метою

визначення

iнструментiв,

що

використовує держава у напрямку наближення до європейських стандартiв,
використано системний пiдхiд. Для характеристики напрямiв реформування
державних фiнансiв – метод групувань та узагальнюючих характеристик.
Результати. Серед крокiв, здiйснених урядом у вiдповiдностi до Угоди
про асоцiацiю мiж Україною та ЄС, варто зазначити наступнi:
1. Розвиток

системи

середньострокового

бюджетного

прогнозування/планування. Середньострокове бюджетне планування
є важливим iнструментом розвитку фiскальної полiтики, оскiльки дає
можливiсть розширити перiод оцiнки впливу рiшень на бiльш нiж один
бюджетний перiод. Аналiз середньострокового планування в країнах,
що приєдналися до Програми стабiлiзацiї та конвергенцiї, свiдчить, що
бiльшiсть країн ЄС зосереджуються на плануваннi видаткiв.
Мiнiстерство фiнансiв України впровадило модель середньострокового
бюджетного планування на основi кращої мiжнародної практики та
досвiду, враховуючи рекомендацiї МВФ та особливостi бюджетної
системи України. Ця модель розширить горизонти бюджетного
планування

вiд

одного

до

трьох

рокiв.

Ключовим

елементом

планування середньострокового бюджету буде Бюджетна декларацiя
на середньострокову перспективу, а Закон про державний бюджет
України залишатиметься щорiчним [2]. Перевагою моделi є змiна
фокусу бюджетного планування вiд пiдтримки бюджетних установ до
надання якiсних державних послуг.
2. Удосконалення програмно-цiльових пiдходiв у бюджетному процесi й
аналiзу ефективностi та результативностi виконання бюджетних
програм. Для оптимiзацiї видаткiв державного бюджету в Українi
буде здiйснено всеосяжну оцiнку ефективностi та доцiльностi видаткiв.
Метою цiєї оцiнки є виявлення неефективних витрат та пiдвищення
ефективностi галузевих полiтик. Варто зазначити, що новим пiдходом
до процесу реформування системи управлiння державними фiнансами в
Українi є гендерно-орiєнтоване бюджетування, що сприяє пiдвищенню
ефективностi використання бюджетних коштiв. Метою проекту є
забезпечення пiдготовки першого гендерно-орiєнтованого бюджету в
Українi на 2019 р.
Нова система бюджетного планування спрямована на досягнення
стратегiчних цiлей. Її особливiсть полягає у полiпшеннi якостi послуг,
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що надаються державним бюджетом. Аналiзуючи стiйкiсть державних
фiнансiв

в

Українi,

слiд

враховувати

нацiональнi

особливостi

економiчного, фiнансового та соцiального розвитку та ризики, якi
можуть спричинити несприятливi наслiдки.
3. Розвиток системи державного внутрiшнього фiнансового контролю
шляхом гармонiзацiї з мiжнародно визнаними стандартами. Деякi
кроки в цьому напрямку вже були зробленi; найбiльш успiшними
прикладами є проекти E-Data та ProZorro. До 2018 р. передбачено
забезпечити повний функцiонал Iнтегрованої iнформацiйно-аналiтичної
системи «Прозорий бюджет», що торкнеться змiн бюджетних процесiв
Мiнiстерства фiнансiв України, автоматизацiї систем Державної
фiскальної служби України та Державної казначейської служби
України, автоматизацiї систем облiку та звiтностi на мiсцевих рiвнях
[1].
4. Вдосконалення i розвиток податкової системи та податкових
органiв України, зокрема посилення потужностей збору i контролю,
з

окремим

уникнення

наголосом
накопичення

на

процедурах

вiдшкодування

заборгованостi.

Починаючи

ПДВ
з

2017

для
р.

механiзм вiдшкодування ПДВ був змiнений; тепер вiн включає в
себе впровадження електронного реєстру для повернення ПДВ [1].
Основними перевагами цього механiзму є єдиний автоматизований
реєстр, своєчасне вiдшкодування, прозоре вiдшкодування.
5. Посилення боротьби з податковим шахрайством та ухиленням вiд
сплати податкiв. 22 листопада 2016 року Мiнiстерство фiнансiв
України оголосило про приєднання України до Плану дiй по боротьбi з
мiнiмiзацiєю оподаткування та виведенням прибутку (OECD/G20 Base
Erosion and Profit Shifting Project [3]) з 1 сiчня 2017 року. Приєднання
України до BEPS означає, що Україна зобов’язана запровадити
мiнiмальнi стандарти BEPS, включаючи наступнi кроки:
- протидiя

податковим

зловживанням,

пов’язаними

з

використанням спецiальних режимiв оподаткування;
- розробка вимог до обов’язкового розкриття iнформацiї про угоди
з використанням схем агресивного податкового планування;
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- збiльшення ефективностi механiзмiв вирiшення спорiв щодо
застосування договорiв про уникнення подвiйного оподаткування
мiж країнами.
Висновки. Розглянутi заходи сприятимуть реформуванню державних
фiнансiв вiдповiдно до вимог ЄС, а саме переходу до середньострокового
планування, боротьбi з податковим шахрайством та ухиленням вiд сплати
податкiв. Крiм того, цi заходи сприятимуть покращенню показникiв державних
фiнансiв, що забезпечить створення сприятливих умов для залучення
iнвестицiй, активiзацiї пiдприємницької дiяльностi та пiдвищення мiжнародних
рейтингiв.
Лiтература.
[1] The official site of Ministry of Finance of Ukraine (2017), available at:
http://minfin.gov.ua
[2] Ukrainian Business Resource (2017), «The Ministry of Finance presented
a model of the medium-term budget planning elements of gender-based
budgeting», available at: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_
id=249596381
[3] Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, available at: https://www.
oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf

БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПIДРОЗДIЛIВ
ПIДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI
Михальська О. Л.1
Olena.mykhalska@gmail.com
Бюджетування є самим деталiзованим рiвнем планування i являє
собою процес пiдготовки окремих бюджетiв по структурних пiдроздiлах або
функцiональних сферах пiдприємства, розроблених на основi затверджених
керiвництвом програм. Цей термiн можна трактувати бiльш широко, як
цiлiсну систему вибору тактичних цiлей планування на рiвнi структурних
пiдроздiлiв «центрiв вiдповiдальностi» пiдприємства в рамках прийнятої
стратегiї, розробки планiв (кошторисiв витрат та доходiв) майбутнiх операцiй
та контролю виконання цих планiв, тобто по сутi як система внутрiшнього
фiнансового управлiння. Тому бюджетування є однiєю з прогресивних систем
оперативного планування на пiдприємствах.
1 Асистент
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Iнформацiйною основою бюджетування є бухгалтерський облiк, який,
крiм того, що надає необхiдну iнформацiю як для бюджетного планування,
контролю так i аналiзу виконання бюджету, є однiєю зi складових бюджетного
процесу.
Протягом року бюджети витрат можуть коригуватися з врахуванням
обставин, що змiнюються. Широко застосовуються безперервнi, або гнучкi
бюджети витрат. Сутнiсть їх полягає в тому, що в мiру завершення мiсяця
або кварталу до бюджету додається деталiзований бюджет, чим забезпечується
безперервне внутрiшньорiчне планування. В цiлому перiодичнiсть розробки
бюджетiв витрат визначається обсягом даних, що плануються та вимогами
певного пiдприємства.
Пiд

бюджетуванням

харчових

пiдприємств,

якi

за

технологiєю

є

передiлами виробництва, розумiється складання кошторисiв, облiк, контроль
та аналiз за цехами, що виступають «центрами вiдповiдальностi». Тобто це
система, яка вимiрює (оцiнює) вiдповiднiсть досягнутих результатiв певного
бюджетного цеху-передiлу.
Завдяки специфiцi повноважень та «вбудованим» в систему бюджетування
механiзмам (облiку, контролю, аналiзу) будь-якi вiдхилення вiд планових
показникiв фiксуються не тiльки по вiдповiдальнiй особi кожного «центру
вiдповiдальностi», але й з деталiзацiєю по «центрах витрат» – машинах,
апаратах, агрегатах та «мiсцях виникнення витрат».
Отже, бюджет являє собою кошторис про бажанi результати. Ретельно
пiдготований бюджет є найкращим стандартом, з яким порiвнюють фактично
досягнутi результати, тому що вiн поєднує оцiнку ефекту всiх змiнних, що
прогнозувалися пiд час його розробки.
Порiвняння фактичних даних з їх бюджетними значеннями акцентує увагу
над проблемними дiлянками, тобто вказує на дiлянки, на якi в першу чергу
слiд звернути увагу керiвникiв та на що спрямовувати вiдповiднi управлiнськi
рiшення. Аналiз оптимiзацiї виявлення вiдхилень мiж фактично досягнутими
результатами та даними бюджету дозволяє:
• допомогти iдентифiкувати проблемну дiлянку витрат, яка вимагає
першочергової уваги;
• показати, що першопочатковий бюджет витрат певною мiрою був
нереальним;
• виявити новi можливостi економiї витрат, якi непередбаченi в процесi
розробки бюджету.
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ПРАВОВОЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГIЧНОЇ СКЛАДОВОЇ
НАЦIОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Мiлюкова Н. О.1
natik-mika@i.ua
Вступ. Екологiчна безпека проявляється на глобальному i на мiсцевому
рiвнях

життєдiяльностi

нацiональної

безпеки,

людини.

екологiчна

Будучи
безпека

найважливiшою
переплiтається

з

складовою
особистою

безпекою людини. Статтею 7 «Загрози нацiональним iнтересам i нацiональнiй
безпецi України» Закону визначено основнi реальнi та потенцiйнi загрози
нацiональнiй безпецi України у екологiчнiй сферi: нерацiональне використання
мiнерально-сировинних природних ресурсiв невiдновлюваних i вiдновлюваних;
неподоланнiсть негативних соцiально-екологiчних наслiдкiв Чорнобильської
катастрофи; погiршення екологiчного стану водних басейнiв, загострення
проблеми транскордонних забруднень та зниження якостi води; застарiлiсть
та недостатня ефективнiсть комплексiв з утилiзацiї токсичних i екологiчно
небезпечних вiдходiв [1].
Матерiали i методи. У статтi використано матерiали законодавчих актiв
у галузi державного управлiння, нацiональної безпеки та екологiї. Застосованi
методи системного аналiзу, iндукцiї, аналiтичний.
Результати. В екологiчному законодавствi України як окремi блоки
видiляють конституцiйне, еколого-правове i мiжнародне нормативно-правове
регулювання. Категорiя «екологiчна безпека» з’явилась в українському
законодавствi з прийняттям Декларацiї про державний суверенiтет України
вiд 16 липня 1990 р. Забезпеченню державного управлiння природоохоронної
сфери сприяло прийняття у 1996 р. Конституцiї України. На конституцiйному
рiвнi закрiпленi обов’язки держави щодо охорони навколишнього природного
середовища i забезпечення екологiчної безпеки (ст. 16). Законом «Про
охорону

навколишнього

природного

середовища»

вiд

25

червня

1991

р. визначенi правовi, економiчнi, соцiальнi основи органiзацiї охорони
навколишнього природного середовища; регулюються вiдносини у галузi
охорони, використання i вiдтворення природних ресурсiв, забезпечується
екологiчна безпека у галузi збереження природних ресурсiв, генетичного фонду
живої природи, ландшафтiв та iнших природних комплексiв. Головна мета
Закону «Про екологiчну експертизу» є оцiнка ступеня екологiчної небезпеки
господарської дiяльностi та екологiчної ситуацiї на окремих територiях та
об’єктах; визначення ступеня екологiчного ризику та безпеки запланованої чи
здiйснюваної дiяльностi. Закон «Про екологiчну мережу» регулює суспiльнi
1
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вiдносини у сферi формування, збереження та рацiонального невиснажливого
використання. Вiдносини, пов’язанi з утворенням, збиранням, перевезенням,
зберiганням, обробленням, утилiзацiєю, видаленням, знешкодженням та
захороненням вiдходiв, що утворюються в Українi, перевозяться через її
територiю, ввозяться на територiю України чи вивозяться з неї регулюються
Законом України «Про вiдходи» вiд 5 березня 1998 р. Визначення правових
основ органiзацiї, охорони, ефективного використання природно-заповiдного
фонду, вiдтворення його природних комплексiв та об’єктiв вiдображає
Закон «Про природно-заповiдний фонд України». Законом «Про охорону
атмосферного

повiтря»

установлюються

єдинi

для

України

нормативи

екологiчної безпеки атмосферного повiтря, до яких вiдносяться гранично
припустимi концентрацiї забруднюючих речовин в атмосферному повiтрi
i гранично припустимi рiвнi акустичного, електромагнiтного,iонiзуючого й
iншого видiв шкiдливого фiзичного i бiологiчного впливу на атмосферне
повiтря. Законом «Про тваринний свiт» вiд 13 грудня 2001 р. регулюються
вiдносини у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту та
тварин, якi перебувають у станi природної волi, неволi чи напiввiльних умовах,
на сушi, у водi, ґрунтi чи повiтрi. Вiдносини у сферi охорони, використання
та вiдтворення дикорослих та iнших несiльськогосподарського призначення
судинних рослин, мохоподiбних, водоростей, лишайникiв, а також грибiв, їх
угруповань i мiсцезростань регулює Закон «Про рослинний свiт» вiд 9 квiтня
1999 р., також Закон «Про охорону, використання та вiдтворення бiологiчних
ресурсiв».
Спiвпраця мiж Україною та ЄС вiдiграла значну роль в реформi
екологiчного врядування, а саме iмплементацiя 29 директив та регламентiв
у

8

тематичних

сферах.

З

2010

р.

Законом

«Про

Основнi

засади

(стратегiю) державної екологiчної полiтики України на перiод до 2020 року»
визначено напрями стабiлiзацiї i полiпшення стану навколишнього природного
середовища шляхом iнтеграцiї екологiчної полiтики до соцiально-економiчного
розвитку.
1 липня 2015 р. був ратифiкований Протокол про стратегiчну екологiчну
оцiнку (СЕО) до Конвенцiї Еспо. З метою виконання мiжнародних зобов’язань
та транспозицiї Директив ЄС з СЕО та ОВД у Верховнiй Радi України було
зареєстровано проект Закону «Про оцiнку впливу на довкiлля» (ОВД) (реєстр.
№2009 а-д) та проект Закону «Про стратегiчну екологiчну оцiнку» (СЕО)
(реєстр. №6106), за допомогою яких екологiзацiя України буде вiдбуватися у
європейському напрямку. Основним вiдповiдальним органом за iмплементацiю
екологiчної складової Угоди про асоцiацiю мiж Україною та ЄС є Мiнiстерство

58

екологiї та природних ресурсiв України. 12 вересня 2017 р. Мiнiстром екологiї
була запропонована нова Стратегiя екологiчної полiтики до 2030 року [2],
цiллю якої є полiпшення стану навколишнього середовища до бiльш безпечного
з урахуванням європейських стандартiв якостi навколишнього природного
середовища. Необхiдна також взаємодiя з iншими органами центральної влади,
якi зазначенi як спiввиконавцi тої чи iншої директиви, такими як Урядовий
офiс з питань європейської та євроатлантичної iнтеграцiї.
Висновки. Проблеми екологiчного забезпечення протягом довгих рокiв
ускладнювались вiдсутнiстю узгодженої концепцiї державної екологiчної
полiтики. Державна полiтика застарiла та не вiдповiдає сучасним екологiчним
викликам i природно-техногенним ризикам. Тому потрiбно докорiнно мiняти
правове забезпечення екологiчної безпеки України. Одним iз варiантiв
посилення виконання екологiчних зобов’язань України можна розглядати тиск
з боку ЄС, iншим – спiльна громадська дiяльнiсть.
Лiтература.
[1] Закон України Про основи нацiональної безпеки України (Вiдомостi
Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст.351). [Електронний ресурс]
// zakon.rada.gov.ua. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
964-15
[2] Наближення екологiчного законодавства до права ЄС [Електронний
ресурс] // Мiнекологiї. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/files/docs/
news/Broshure_2.pdf

ПРIОРИТИЗАЦIЯ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЕКТIВ НА РIВНI
ДЕРЖАВИ
Овсянникова Я. О.1
Yana.ovs@gmail.com
На сьогоднi прiоритеним напрямом розвитку України є транспортна
iнфраструктура. Уряд активно реалiзовує значну кiльскiсть iнвестицiйних
проектiв по всiй країнi, а також планує збiльшити кiлькiсть iнвестицiй в
транспортнi проекти. З огдяду на це, слiд закцентувати увагу на доцiльнiсть
реалiзацiї обраних в майбутноьому проектiв з точки зору нацiональної безпеки,
а саме: економiчнi, соцiальнi та правовi наслiдки їх реалiзацiї. Крiм того,
еффективнiсть використання коштiв на iнфраструктурнi проекти повина
враховуватись при залученi коштiв державни, регiональних та мiсцевих
бюджетiв. Адже транспортна iнфраструктура має зноз бiльше 50%, обсяги
1
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здiйнених iнвестицiй не достатньо, фiнансовi ресрси обмеженi, а кiлькiсть
об’єктiв транспортного сектору, що потребує модернiзацiї, тисячi. Таким
чином, виникає потреба у розробцi та впровадження методики прiоритизацiї
проектiв на державному та регiональному рiвнi, тобто проводення аналiзу
альтернативних проектiв з метою їхньої прiоритизацiї та формування
короткого списку проектiв для розгляду Мiнiстертсвом iнфраструктури щодо
їхньої подальшої реалiзацiї.
У свiтовiй практицi широко використовується багатокритерiальний аналiз
(Multi Criterial Analysis) – набiр алгоритмiв, що використовуються для вибору
альтернатив за рiзними критерiями та вiдносними вагами серед великої
кiлькостi запропонованих проектiв. MCA є iнструментом для вирiшення цiлого
ряду рiзних цiлей, якi не можуть бути об’єднанi. MCA застосовують для
впровадження програм розвитку, одночасно виконуючи рiзнi цiлi полiтики
через реалiзацiю пов’язаних проектiв.
Алгоритм проведення MCA альтернативних проектiв:
• Визанчається кiлькiсне значення вiдповiдно кожного встановленого
критерiю.
• Встановлюється граничнi межi для кожного з критерiїв, нижче яких
модель не працює.
• Проводиться порiвняння альтернатив один з одним за кожним
критерiєм i обчислюється сума переваг по рейтингу.
• На основi отриманних рейтингiв приймається рiшення щодо подальшої
реалiзацiї найбiльш прийнятних проектiв.
МСА забезпечить проведення бiльш якiсного та об’єктивного аналiзу
альтернативних проектiв з метою їхньої прiоритизацiї, визначення найбiльш
доцiльних для України проектiв та ефективного прийняття рiшень щодо
подальшої реалiзацiї проектiв, що мають найвищiй прiоритет.
З метою бiльш об’єктивного та повного багатокритерiального аналiзу
запропонованих альтернатив пропонується застосовувати наступнi критерiї:
- Вiдповiднiсть проекту прiоритетам Нацiональної транспортної стратегiї
2030.
- Частка iнвестицiй у вже iснуючi об’єкти.
- Релевантнiсть проекту до TEN-T.
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- Землекористування та володiння земельними дiлянками.
- Ступiнь розробки проекту (зрiлiсть проекту).
- Спецiальнi проектнi дослiдження.
- Економiчнi показники.
- Фiнансовi показники.
- Ключовi показники проекту.
- Органiзацiйна структура.
- Ризики проекту.
Iз застосуванням даних критерiїв можна визначити найбiльш доцiльнi та
еконмоiчно обгрунтованi проекти для країни, реалiзацiя яких буде сприяти
розвитку транспортного сектору, економiки країни та держави в цiлому.
Бiльш того, розвиток транспотного сектору як складова нацiональної безпеки
держави буде змiцнювати та пiдтримувати її рiвень.

КРЕАТИВНIСТЬ В СИСТЕМI УПРАВЛIННЯ
IНВЕСТИЦIЙНОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВА
Онисенко Т. С.1 , Карасьова Н. В.1
tonysenko@i.ua
Вступ. В сучасних соцiально-економiчних умовах розвитку свiтового
ринку, українськi пiдприємства потребують нових парадигм розвитку. Так,
питання управлiння iнвестицiйною дiяльнiстю вiтчизняних пiдприємств
потребую додаткового вивчення та дослiдження.
Матерiали i методи. Теоретико-методологiчну основу дослiдження
становить сукупнiсть наукових методiв, а саме: аналiзу та синтезу, порiвняння,
iндукцiї та дедукцiї, логiчного узагальнення.
Результати. Загальновiдомо, що ефективна iнвестицiйна дiяльнiсть
сприяє досягненню надзвичайно високих темпiв розвитку i зростанню
конкурентоспроможностi. Обсяг залучених iнвестицiй є важливим показником
1
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ефективної дiяльностi пiдприємства, проте, без ефективного та рацiонального
процесу управлiння, вони втрачають свою значимiсть.
Так, Закон України «Про iнвестицiйну дiяльнiсть» визначає поняття
iнвестицiї як всi види майнових та iнтелектуальних цiнностей, що вкладаються
в об’єкти пiдприємницької та iнших видiв дiяльностi, в результатi якої
створюється прибуток (доход) та/або досягається соцiальний та екологiчний
ефект [2, I ст. 1].
Iнвестицiйну дiяльнiсть же, визначають як послiдовну, цiлеспрямовану
дiяльнiсть, що полягає у капiталiзацiї об’єктiв власностi, у формуваннi та
використаннi iнвестицiйних ресурсiв, регулюваннi процесiв iнвестування i
мiжнародного руху iнвестицiй та iнвестицiйних товарiв, створеннi вiдповiдного
iнвестицiйного клiмату i має за мету одержання прибутку чи певного
соцiального ефекту [3]. Згiдно Закону України це сукупнiсть практичних
дiй громадян, юридичних осiб i держави щодо реалiзацiї iнвестицiй [2].
Мiнiстерство фiнансiв та Правлiння нацiонального банку України визначають
iнвестицiйну дiяльнiсть як придбання або продаж (реалiзацiю) активiв, а також
iнших (фiнансових) iнвестицiй, якi не є еквiвалентами грошових коштiв.
Варто зауважити, що управлiння iнвестицiйною дiяльнiстю починається
з прогнозування та планування, де дослiджуються макроекономiчнi умови,
формуються цiлi i завдання а також стратегiя розвитку пiдприємства. таким
чином, креативнiсть, як економiчне явище пронизує процеси управлiння
iнвестицiйною

дiяльнiстю.

Адже,

креативнiсть

в

системi

управлiння

iнвестицiйною дiяльнiстю визначають, як творчу думку в традицiйних
процесах

управлiння,

але

в

незвичайнiй

формi.

Секрет

креативностi

при управлiння iнвестицiйною дiяльнiстю полягає в самiй методологiї
творчостi – дiяльностi, яка створює якiсно новi механiзми управлiння такого
роду дiяльнiстю, що вiдрiзняється неповторнiстю та оригiнальнiстю.
Отже, креативнiсть повинна бут присутньою на всiх етапах управлiння
iнвестицiйною дiяльнiстю, а саме:
• на етапi формування iнвестицiйного портфеля, де розроблюється та
оцiнюються iнвестицiйнi проекти;
• на етапi прогнозування ефективностi iнвестицiйної програми;
• на етапi реалiзацiї iнвестицiйної програми, де проводиться оперативне
управлiнням iнвестицiйними проектами.
Висновки. Будь-яка iнвестицiйна дiяльнiсть є ризиковою, тому кожне
пiдприємство обирає свiй шлях реалiзацiї власної стратегiї: «Або залишати
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все без змiн, сподiваючись, що перiод вiдносної стабiльностi збережеться на
максимально можливий термiн або переходити до випереджальної стратегiї
в iнновацiйно-iнвестицiйнiй дiяльностi» [1]. Тобто кожен керiвник обирає чи
управляти такого роду дiяльнiстю за допомогою креативного мислення, чи
пiдкоритися течiї.
Лiтература.
[1] Денисенко М. Iнформацiйне забезпечення iнновацiйно-iнвестицiйної
дiяльностi пiдприємства / М. Денисенко, Т. Голубєва, I. Колос [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/
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Закон

України

«Про

iнвестицiйну

дiяльнiсть»

[Електронний

ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
[3] Теорiї iнвестицiй: навч. пос. / Н. О. Татаренко, А. М. Поручник. – К .:
КНЕУ, 2000. – 159 с.

ПIДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI
УКРАЇНСЬКИХ МАЛИХ ТА СЕРЕДНIХ ПIДПРИЄМСТВ ЯК
ЧИННИК НАЦIОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Пащук Л. В.1 , Кузнецова Ю. В.2
lidia_paschuk@yahoo.com; julia7kuznetsova@gmail.com
Вступ. Проведено дослiдження функцiонування малих та середнiх
пiдприємств

(МСП)

визначених

прiоритетних

напрямiв

та

процеси

їх

взаємодiї iз основними стейкхолдерами. На базi дослiдження розроблено
рекомендацiї щодо розвитку прiоритетних напрямiв МСП, визначено рiвень
конкурентоспроможностi МСП по галузям, виявлено основнi конкурентнi
переваги та сформовано пропозицiї щодо оптимiзацiї комунiкацiй пiдприємств
з стейкхолдерами. Результати можуть бути використанi органами мiсцевого
самоврядування та бiзнес-асоцiацiями для поглиблення взаємодiї бiзнесу й
влади з метою покращення пiдприємницького клiмату в Українi.
Матерiали i методи. Дослiдження проводилось на основi збору, аналiзу
та обробки первинної (опитування та фокус-група) та вторинної iнформацiї
(кабiнетне дослiдження). Для кожної галузi результати узагальненi та мiстять
змiстовнi компоненти, як характеристика галузi, особливостi взаємодiї з
ключовими задiяними сторонами, конкурентнi переваги та основнi проблеми.
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Результати. Мале i середнє пiдприємництво є рушiйною силою розвитку
держави в цiлому, запорукою добробуту громадян та створення перспектив
розвитку кожної окремо взятої громади, а вiдтак i є вагомим чинником
формування та пiдтримання нацiональної безпеки. В рамках дослiдження увагу
було сфокусовано на визначених прiоритетних галузях, до числа прiоритетних
напрямiв МСП увiйшли такi: сфера iнформацiйних технологiй, сфера туризму;
медичнi послуги; соцiальне пiдприємництво; побутовi послуги для населення;
харчова та швейна промисловiсть.
В

результатi

проведення

дослiдження

конкурентоспроможностi

прiоритетних галузей МСП було виявлено, що рiвень розвитку галузей
є нерiвномiрним, проте є певнi спiльнi для галузей проблеми та потреби,
серед яких: недостатнiй рiвень комунiкацiй iз мiсцевою владою, велика
частка «тiньових» гравцiв, що перешкоджає легальнiй дiяльностi, вiдсутнiсть
достатнього

спектру

iнструментiв

залучення

фiнансування

для

МСП,

хоча держава i вирiшує це питання через партнерство Ощадбанку та
Нiмецько-Українського Фонду, програму пiдтримки малого бiзнесу «Будуй
своє»; недостатнiй рiвень обiзнаностi українських пiдприємцiв, хоча вже
реалiзується програма #StartBusinessChallenge [2], а також – проблема
зi збутовою дiяльнiстю та пошуками ринкiв збуту на рiзних рiвнях, що
обумовлено вiдсутнiстю досвiду з налагодження зв’язкiв з потенцiйними
iноземними партнерами. Зi специфiчних факторiв по галузям: галузь
iнформацiйних технологiй є однiєю iз найбiльш перспективних та постiйно
розвивається, але протягом останнiх рокiв виникла тенденцiя до трудової
мiграцiї розробникiв до країн ЄС, що обумовлено незадовiльними для
пiдприємцiв умовами ведення бiзнесу. Негативно впливають податковий
тиск, питання валютного регулювання. На думку пiдприємцiв, у мiсцевої та
центральної влади немає програми, не залучає пiдприємства до дiалогу i нiчого
не робить для пiдтримки та розвитку галузi. В роботi iз постачальниками
послуг та обладнання є проблеми у процесi розмитнення при ввезеннi
обладнання iз закордону, тому не завжди це вiдбувається офiцiйно. МСП
не мають достатньо знань для роботи iз iноземними замовниками. Стосовно
медичної галузi варто зазначити сприйняття української медицини споживачем
як такої, що має низьку якiсть. З приводу соцiального пiдприємництва – це
iнновацiйна для України дiяльнiсть, що стає дiєвим iнструментом досягнення
сталого розвитку суспiльства в сучасних економiчних умовах, спрямована на
вирiшення соцiальних проблем, працевлаштування та допомогу незахищених
осiб, але проблеми спiвпрацi з владою обумовленi недосконалiстю законодавчої
бази – значнi труднощi обумовленi тим, що лише люди з iнвалiднiстю I
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групи не сплачують ЄСВ, а II та III сплачують ЄСВ на загальних пiдставах.
Потрiбно займатись їх освiтою, щоб змiнити їх сприйняття роботи на бiзнесову
направленiсть, вони наразi хочуть лише фiнансову пiдтримку, але не знань.
Проблемним питанням для прiоритетних галузей є оренда землi, оскiльки
пiдприємства сфери послуг мають досить енергоємний та ресурсоємний процес,
тому пiдприємцям цiєї сфери потрiбнi особливi умови оплати комунальних
послуг та оренди землi. Необхiдним є повноцiнний масштабний експорт,
експортувати продукти з максимально глибоким рiвнем переробки.
На основi проведеного аналiзу сформованi такi рекомендацiї: розвиток
валютно-фiскального
функцiонування

сприяння,

створення

та

пiдтримка

належного

комунiкацiйних

платформ

«влада-бiзнес»,

органiзацiя

«банку» знань для українських пiдприємцiв з алгоритмами та нюансами
вирiшення

юридичних

питань;

виховання

громади

як

вiдповiдального

споживача, який буде користуватись продукцiєю виключно легального
походження з метою детiнiзацiї галузей; розвиток та сприяння експорту
через галузевi агенцiї сприяння експорту, а також створення «майданчику»
для пошуку потенцiйних iноземних споживачiв (i галузевих майданчикiв),
допомога з пiдготовки продукцiї до мiжнародних вимог; сприяти збуту
продукцiї

на

внутрiшньому

ринку,

використовуючи

державнi

ресурси

просування нацiонального продукту, а також державнi закупiвлi фокусувати
на нацiональних виробниках; пiдприємствам необхiдно брати участь у
мiжнародних

виставках;

популяризувати

процеси

створення

галузевих

бiзнес-об’єднань, нетворкiнгу, створення «хабiв». Такого роду проекти можуть
бути впровадженi в спiвпрацi з бiзнес-спiльнотою, а також на базi iнституцiй
розвитку бiзнесу, платформ для комунiкацiї МСП та влади, центрiв освiтньої,
консультацiйної, просвiтницької роботи.
Висновки. Запропонованi рекомендацiї мають прискорити економiчний
розвиток шляхом пiдвищення конкурентоспроможностi українського сектору
МСП, створюючи сприятливе бiзнес-середовище для їх розвитку, пiдтримуючи
процес децентралiзацiї та iнтегрованого планування розвитку на мiсцевому,
регiональному та нацiональному рiвнях, вiдтак – формування та пiдвищення
рiвня нацiональної безпеки. Ефективне вирiшення питань комунiкацiї та
спiвробiтництва з стейкхолдерами має стати джерелом подолання труднощiв
дiяльностi МСП.
Лiтература.
[1] Державний комiтет статистики України [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/
[2] Платформа ефективного регулювання [Електронний ресурс] – Режим
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доступу до ресурсу: http://regulation.gov.ua/
[3]

FORBIZ:

створення

кращого

бiзнес-середовища

[Електронний

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://forbiz.org.ua/uk

НЕОБХIДНIСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ
НОВIТНЬОГО ЗРАЗКА ВIТЧИЗНЯНИМИ ПIДПРИЄМСТВАМИ
Плоскiна Т. В.1
tania.ploskina@ukr.net
Вступ. З погляду економiчної науки та вiдповiдно до П(С)БО №7:
«Основнi засоби – це матерiальнi активи, якi пiдприємство отримує з метою
використання в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг,
здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i
соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання
(експлуатацiї) яких становить бiльше одного року (або операцiйного циклу,
якщо вiн тривалiший за рiк)». [1]
На сьогоднiшнiй день, в умовах НТП, новiтнє та ефективне обладнання
та устаткування мають значну роль у дiяльностi пiдприємства та досягнення
ним успiшних результатiв. Та в реальному секторi економiки далеко не всi
пiдприємства можуть собi дозволити йти «в ногу з часом». Використання
застарiлої технiки значно знижує результативнiсть i стримує потенцiал
виробництва. Саме тому необхiдно зосередити увагу на впровадженнi основних
засобiв новiтнього зразка на вiтчизняних пiдприємствах.
Матерiали i методи. Теоретико-методологiчну основу дослiдження
становить сукупнiсть наукових методiв, а саме: аналiзу та синтезу, порiвняння,
iндукцiї та дедукцiї, логiчного узагальнення.
Результати. На сьогоднiшнiй день Україна переживає значний занепад як
окремих складових економiчного сектору, так i всього комплексу нацiональної
промисловостi. Характерними ознаками є:
• низький рiвень iнновацiйної iнфраструктури,
• несприятлива кредитна полiтика країни,
• занедбана

науково-технiчна

база

по

всiх

можливих

напрямках

дiяльностi,
• низький рiвень стимулювання розвитку промислових сфер країни з
боку держави,
1
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• вiдсутнiсть програм державного значення для розвитку технiчної бази
вiтчизняних пiдприємств, внаслiдок чого спостерiгається диспропорцiя
у сферi оновлення матерiально-технiчної бази промисловостi,
• високий рiвень затрат на виробництво продукцiї, наслiдки чого
проявляються у цiнi на дану продукцiю тощо [2, с. 518].
Усе це свiдчить про неготовнiсть країни витримувати конкуренцiю не лише
на мiжнародному, але i на власному, внутрiшньому ринку, про значнi проблеми
оновлення та модернiзацiї основних засобiв.
Для покращення даного становища необхiдно привернути увагу держави
на дане становище вiтчизняних пiдприємств. Розробка програм державної
пiдтримки, розiграш грандiв на фiнансування закупiвлi обладнання новiтнього
зразка допоможе спочатку декiльком, а потiм i бiльшостi пiдприємств
оновити застарiлу матерiально-технiчну базу, збiльшити виробничi потужнiсть,
забезпечити створення нових робочих мiсць, що матиме, крiм того, й
позитивний соцiальний ефект. Використання новiтнiх технологiй сприятимуть
покращенню екологiчної ситуацiї не лише в межах окремого пiдприємства, а й
країни в цiлому [2, с. 41]
Висновки. На сьогоднiшнiй день Україна має значнi складнощi у
сферi технiчного розвитку по всiх галузях. Iснують проблеми фiнансування
розширеного оновлення основних засобiв на вiтчизняних пiдприємствах,
недостатня пiдтримка та залученiсть з боку держави, застарiлi технологiї.
Проте, ретельно продумана та прорахована тактика дiй як з боку держави, так
i з боку промислової сфери, значно допоможуть вийти iз даного глухого кута,
сприятимуть подальшому динамiчному зросту та розвитку науково-технiчного
потенцiалу пiдприємств України та його конкурентоспроможностi на свiтовому
рiвнi.
Лiтература.
[1] Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського облiку
7 «Основнi засоби», Мiнфiн України; Наказ, Положення вiд 27.04.2000 №
92 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/z0288-00
[2] Могилевська О. Ю. , Слободяник А. М., Штанько О. I. Сучасна
парадигма розвитку науково-технiчного потенцiалу пiдприємств промислового
комплексу України. – № 9 – 2017 – с. 517 – 520.
[3] Gurt A. M., Tereshchenko V. M. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi
National University Сurrent status of scientific and technical potential аnd future
development in Ukraine – 2016 – p. 40 – 41.
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ДЕРЖАВНА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЯК ЗАГРОЗА ФIНАНСОВIЙ
БЕЗПЕЦI КРАЇН СВIТУ
Плющ Д. С.1
d.pliushch@gmail.com
Вступ. Мiжнародна заборгованiсть на сьогоднi є гострою проблемою
свiтової економiки. Щороку збiльшуються обсяги зовнiшнього фiнансування
країн свiту внаслiдок необхiдностi покриття державного боргу, фiнансування
пiдприємницького сектору, виконання боргових зобов’язань, проведення
реформ. Накопичення боргових зобов’язань призводить до виникнення
боргових криз, таких як Латиноамериканська криза 70-х рокiв чи боргова криза
ЄС в 2011 р., тому збереження фiнансової безпеки є прiоритетним завданням
для бiльшостi країн свiту.
Матерiали i методи. Державний борг є одним з головних чинникiв
дестабiлiзацiї фiнансової безпеки країни. Заборгованiсть великих економiк
свiту з кожним роком зростає, в 2016 р. країнами з найбiльшим державним
боргом були: Японiя – 239,2% вiд ВВП, Грецiя – 181,3% вiд ВВП,
Iталiя – 132,6%, Сiнгапур – 112%. До країн з найнижчим державним боргом
вiдносяться: Гонконг – 0,1% вiд ВВП, Афганiстан – 8,3%, Естонiя – 9,5%,
Узбекистан – 11,6% [1].
В абсолютному вiдношеннi найбiльшi обсяги державного боргу в 2016 р.
припадають на США (19,5 трлн дол.), Японiю (12 трлн дол.) та Китай (3
трлн дол.), що становить 60% вiд загального свiтового боргу. Рiст державного
боргу США пов’язаний з високими витратами на розвиток приватного сектора,
наслiдком чого є зростання державного боргу на 10 трлн. дол. протягом
останнiх 10 р. Крiм того, стрiмко збiльшуються показники державного боргу
таких країн як Iспанiя, Iталiя, Португалiя, Великобританiя i Францiя. Країни
Єврозони до 2011 р., що вiдзначився початком боргової кризи в ЄС, нарощували
обсяги державного боргу за рахунок фiнансування приватного сектора [2].
Сукупний борг всiх країн свiту становить 170 трлн дол., що говорить
про збiльшення боргу на 60 трлн. дол. за 10 рокiв. Державний борг країн
свiту станом на кiнець 2016 р. становить 59 трлн. дол., що показує рiст на
24 трлн. дол. протягом останнiх 10 р. Наявнiсть високого державного боргу
властива всiм розвиненим країнам. Країни, що розвиваються, мають невисокi
показники державного боргу. Це пов’язано в першу чергу з дефiцитом довiри
з боку мiжнародних iнвесторiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй через
стан внутрiшньої фiнансової системи i загальну нерозвиненiсть боргового ринку
країн, що розвиваються.
1
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При наближеннi показникiв державного боргу до показника, що перевищує
обсяг ВВП, темпи зростання боргу рiзко сповiльнюються за рiдкiсними
винятками. В той же час, ризики боргових проблем рiзко зростають, а загальна
боргова стiйкiсть країни знижується, тобто виникають проблеми з залученням
фiнансових ресурсiв з вiдкритого ринку.
Одним з поширених шляхiв вирiшення проблеми заборгованостi є
реструктуризацiя боргу шляхом укладання угод з Паризьким та Лондонським
клубом, що об’єднує iнтереси країн-кредиторiв. Втiм, позики МВФ, ЄБРР та
Свiтового банку не пiдлягають реструктуризацiї.
В останнi роки основними типами операцiй з комерцiйними боргами країн,
що розвиваються, стали ринковi свопи i достроковi викупи за планом Брейдi
[3].
Результати. Таким чином, зростання обсягiв державного боргу держав
тiсно пов’язано з наступними процесами:
- посилення демократичних настроїв i лiбералiзацiї економiки призводить
до пiдвищення обсягiв державного боргу;
- економiчний

розвиток

країни

повнiстю

вiдповiдає

зростанню

заборгованостi: розвиненi країни мають бiльшi обсяги державного
боргу.
Висновки. Таким чином, програми реструктуризацiї i фiнансування
державного боргу є ефективним способом боротьби з фiнансовими кризами,
що дозволяє країнам не тiльки вийти з кризи а й пiдняти рiвень економiчної
ситуацiї та створити умови для стабiльного розвитку. Вивчення мiжнародного
досвiду побудови системи колективної фiнансової безпеки та розвитку
кредитних вiдносин має велике значення для забезпечення економiчної безпеки
країн свiту.
Лiтература.
[1] Organisation for Economic Co-operation and Development [Електронний
ресурс] – Режим доступу до ресурсу: www.oecd.org
[2] International Monetary Fund [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: http://www.imf.org
[3] International Bank for Reconstruction and Development [Електронний
ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.worldbank.org
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THE CONCEPT OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING IN
UKRAINE
Pohribna N. V.1
natalydrozd@hotmail.com
Environmental accounting involves the formation of financial and non-financial
information. The first is a set of data on quality of environment and its impact
on socio-economic indicators: population incidence in certain territory, mortality,
productivity.
Purely financial information is generated at the enterprise level and should
display the data on business transactions related to the impact of all activities of
the entity on the environment and the economic consequences of such exposure. It
is used to justify the administrative processes and reporting. This data is formed at
the company in the accounting system of environmental activities.
Environmental measures in the entity can be measured and recorded only
using a specially developed method of accounting. Currently, there are a number
of developments on the formation of the accounting system, able to meet the
needs of management systems and external users, providing quality information
on environmental aspects of business operation. So, in 1998 the Conference on
Trade and Development of the UN had presented the guidelines on accounting
of environmental costs and liabilities. This document provides guidance on the
organization of accounting of environmental costs and liabilities, which are designed
in accordance with IFRS. The recommendations presented an interpretation of
environmental costs as costs of enterprises related to the management of its
environmental impact. It is also noted that future benefits of such costs are
not always of economic nature. In addition, the recommendation addresses the
environmental analysis and audit, proposes indicators reflecting eco-effectiveness
of an entity.
The concept of environmental accounting as an important means of ensuring
consistent policy during the interaction of economic agents with the environment
at the international level was first launched in 1992 at the UN Conference (Summit
«Planet Earth» in Rio de Janeiro). In 2004, PACE adopted a “«Recommendation
1653 (2004) on environmental accounting as a tool for sustainable development»
which recommended the Committee of Ministers to prepare an appeal to the
Member States with implementation of the recommendations of environmental
accounting. In 2012, the European Commission, Food and Agriculture Organization
of the UN, the International Monetary Fund, the Organization for Economic
1
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Cooperation and Development, the United Nations and the World Bank prepared
a Guide «System of environmental-economic accounting».
In the Ukrainian legal framework there is no regulatory-defined concept which
would be used to determine the process of generating and displaying information
about the environment. In the scientific and reference literature there is also no unity
on identification of this category because different terms are used: environmental
accounting, accounting of environmental activities, book-keeping environmental
accounting.
Thus, scientists using the term «environmental accounting», consider it as a
process of identification, evaluation and transmission of environmental information,
which serves as the basis of competent decision-making and the formulation
of judgments [1, p. 225-226]. Others use the term «environmental accounting
in the company», interpreting it through the process of identifying, measuring,
recording, accumulating, generalizing, storage, handling and preparation of relevant
information about the environmental activities of the entity that is needed to make
better management decisions [2, p. 91]. However, this term is controversial because
from its interpretation it is clear that we are talking about business operations,
reflecting the impact of enterprise on the environment, and only in terms of the
formation of information of financial nature about indicators of such impact, and as
we know, such information on financial figures is shown in the accounting system.
Some use a definition of environmental accounting, but seeing it as a separate
field of accounting, which is designed to enhance the environmental activities of
businesses [3]. The same point of view that environmental accounting is a separate
area of accounting and its widespread adoption will become a prerequisite to
enhance environmental performance of the companies. However, we should stress
that it contradicts the proposals of the International Federation of Accountants,
under which environmental accounting is to be considered in the context of
both management and financial accounting. A number of researchers consider
environmental accounting in the light of displaying the environmental aspects
of the company in the way, that environmental accounting is a part of before
mentioned types of accounting [4, 5]. The accumulation and reporting on activities of
environmental management is considered as a task of accounting at the enterprise,
so the term «accounting of environmental activity» is often used, which is quite
logically justified [6].
Summarizing all the above, we can determine that the term «environmental
accounting» is somewhat broader than «accounting of environmental activity», and
depends on the type of information that is generated. So overall, the environmental
accounting can be defined as a process of accumulation, systematization and
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transmission of environmental information that enables users making informed
decisions and forming competent judgments.
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Introduction. The university business collaboration, a key factor in the rise
of the development countries as a technological power has been a long tradition
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of close ties and frequent collaboration between companies and a network of
first-rate universities, as many research studies have demonstrated. Underlying the
success of innovation clusters such as Silicon Valley, Boston’s Route 128, and the
Research Triangle of North Carolina are local universities with a longstanding
mission of spurring economic development by developing technology with and
transferring technology to local industry and stimulating the creation of new
businesses in university-centered incubators and science parks. Technology-intensive
companies commonly locate their operations near the best universities in particular
fields of science and engineering in order to enable their internal research
departments to work with «star» scientists and to recruit promising students [1]. The
significant role for a formation of innovation system provides a research university,
whose main functions are predominantly three-fold: education establishments,
generation of knowledge and transfer technology. Innovation is critical for the global
economy, given the fragile recovery to the crisis and the complexity of current
economic, environmental and social challenges. Research – university, public and
private – plays a central role in discovering new knowledge which translates into
innovation [2]. Entrepreneurship is widely recognized as one of the core driving
forces of contemporary innovation development.
Materials and Methods. This research based critical analysis and synthesis,
generalization logical methods, the method of structured comparison based on the
literature review with the interpretative approach. This study based on a careful
analysis the development of scientific thought in the field of research universities.
This study had been carried out through logical generalization and abstraction
refined conceptual apparatus of investigation and formulated conclusions.
Results. In the current context of grooving global competition and integrated
international production, universities are increasingly expected to engage in
innovation activities to contribute to the development of the economy and the
society. Policy-makers are developing measures to determine the extent to which
universities contribute to innovation and innovation growth. Measures already in
place tend to put most emphasize on the second mission of HEIs by focusing
on elements of R&D [4]. The entrepreneurial university integrates economic
development with the university as an academic function along with teaching
and research. It is this “capitalization of knowledge” that is the heart of a new
mission for the university, linking universities to users of knowledge more tightly
and establishing the university as an economic actor in its own right [3, p. 195 – 203].
Global trends indicates a continuous increase in the role of research universities as
the main source of innovation development. Success in this field can best be achieved
through research undertaken on a collaborative basis between research universities,
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other research institutions and industry.
The most important distinguishing features of research universities are the
ability to generate knowledge and transfer them effectively to the economy,
conducting research on a wide range of directions. In the models, concept by
Freeman [5], Adams [6], Lundvall [7] and Nelson [8], universities are considered as
relevant and distinctive actors, contributing to the innovative potential of societies.
This holds particularly for basic research, which is characterized by high levels of
technological and market uncertainties and long lead times.
Conclusions. The results of research enabled to summarize, that to support
the development and technology transfer of research universities is to create an
advanced research laboratories, support for public research companies, professional
organizations, guarantees innovative projects. Private investors tend to refrain
from basic research, leaving universities and public research institutes uniquely
positioned to produce science-based knowledge upon which the development of
new products, processes and services can build. Nowadays, industry and businesses
need interdisciplinary research approaches to societal challenges such as energy,
climate change, food and water supply – which are key to new markets for
products and services. Universities are the main source for new knowledge,
innovative thinking and skill development on such societal needs. Industry knows
this and universities in turn know that the prime concern of industry and business
focuses on commercial application. Aligning interests – mutual interests and shared
experience – is the challenge, as is maintaining the independence of fundamental
science and new knowledge creation which is, in fact, equally highly valued by both
sides of the partnerships. Universities are central to the research and innovation
«eco-system» and industry and business recognize the high value of this local
proximity of expertise. Increasingly too the partner universities’ research networks
with their international links are privileged pools for the «people-sourcing» that
industry and businesses conduct on a local and global basis [9]. Issue updated
continuously-operating sources of new knowledge, because active innovation at
national level will be achieved only when the market innovations will be continuously
updated.
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ПРАВОВI ОСНОВИ СОЦIАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТI
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГIДНОГО РIВНЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ I
СУСПIЛЬСТВА
Сахарук I. С.1
sakharuk.ira@gmail.com
Соцiальна безпека, зокрема, як частина нацiональної безпеки держави,
в сучасний перiод стає об’єктом значної кiлькостi наукових дослiджень,
однак, не отримала належного нормативного закрiплення у нацiональному
законодавствi. Так, у Конституцiї України застосовуються поняття «безпека
людини» (ст. 3), «екологiчна безпека» (ст.ст. 6, 92), «економiчна безпека»,
«iнформацiйна безпека», «державна безпека» (ст. 17), «нацiональна безпека»
(ст.ст. 34, 36 та iн.). Не регламентовано питання соцiальної безпеки i в базовому
з питань полiтики в галузi безпеки Законi «Про основи нацiональної безпеки
України» вiд 19.06.2003 року.
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Вiдповiдно до тлумачного словника, безпека означає стан, коли кому-,
чому-небудь нiщо не загрожує [1]. В науковiй лiтературi вiдсутнiй єдиний пiдхiд
щодо розумiння сутностi та змiсту поняття «соцiальна безпека». Водночас,
як слушно зауважує Б. I. Сташкiв, соцiальну безпеку можна розглядати
1) у широкому смислi як стан захищеностi суспiльства чи людства, i тодi
вона ототожнюється з безпекою у цiлому i нацiональною безпекою зокрема;
2) у вузькому смислi, як гарантування i забезпечення державою реалiзацiї
людиною її соцiальних прав [2, с. 33]. Автор визначає соцiальну безпеку як стан
захищеностi правовими, економiчними i полiтичними засобами соцiальних прав
людини, що забезпечує їх стабiльнiсть, реальне використання та гiдний рiвень
життя членiв суспiльства [2, с. 34].
Стаття 1 Закону України «Про основи нацiональної безпеки України»
здiйснює тлумачення поняття «нацiональна безпека», що, зокрема, в соцiальнiй
сферi означає захищенiсть життєво важливих iнтересiв людини i громадянина,
суспiльства i держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспiльства,
своєчасне виявлення, запобiгання i нейтралiзацiя реальних та потенцiйних
загроз нацiональним iнтересам у сферах соцiальної полiтики та пенсiйного
забезпечення. Згiдно з Методичними рекомендацiями щодо розрахунку рiвня
економiчної безпеки України 2013 року «соцiальна безпека – це стан розвитку
держави, за якого держава здатна забезпечити гiдний i якiсний рiвень життя
населення незалежно вiд вiку, статi, рiвня доходiв, сприяти розвитку людського
капiталу як найважливiшої складової економiчного потенцiалу країни».
Отже,

в

загальному

змiст

соцiальної

безпеки

означає

соцiальну

захищенiсть людини i суспiльства, створення умов для ефективної реалiзацiї
соцiальних прав з метою покращення якостi життя, забезпечення його гiдного
рiвня. Забезпечення соцiальної безпеки є важливим напрямом соцiальної
полiтики держави.
Незважаючи на те, що Конституцiя не закрiплює соцiальну безпеку
як правову категорiю, однак, регламентує правовi механiзми встановлення
соцiальної безпеки, зокрема, визначаючи змiст та гарантiї реалiзацiї соцiальних
прав людини i громадянина. Крiм того, ст. 3 Основного Закону визначає
правовi засади встановлення безпеки людини (в тому числi соцiальної) як
ключового напрямку державної полiтики: «Людина, її життя i здоров’я, честь i
гiднiсть, недоторканнiсть i безпека визнаються в Українi найвищою соцiальною
цiннiстю».
Хоча у Законi України «Про основи нацiональної безпеки України» термiн
«соцiальна безпека» вiдсутнiй, проте, зазначаються загрози нацiональним
iнтересам та нацiональнiй безпецi у соцiальнiй сферi, а також основнi
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напрями державної полiтики з питань нацiональної безпеки у соцiальнiй сферi.
Натомiсть, «Стратегiя нацiональної безпеки України», затверджена Указом
Президента України вiд 26.05.2015 року серед основних напрямiв державної
полiтики нацiональної безпеки України визначає забезпечення економiчної,
енергетичної, iнформацiйної, екологiчної безпеки та кiбербезпеки. При цьому, п.
4.9. Стратегiї визначає «основним змiстом економiчних реформ створення умов
для подолання бiдностi i надмiрного майнового розшарування в суспiльствi,
наближення соцiальних стандартiв до рiвня держав членiв ЄС, досягнення
економiчних критерiїв, необхiдних для набуття Україною членства в ЄС»,
тобто, фактично, соцiальна безпека визначається як частина економiчної
безпеки.
Звичайно, економiчна та соцiальна безпека тiсно пов’язанi мiж собою,
зокрема, встановлення високого рiвня соцiальної захищеностi та гiдних умов
життя неможливе без належного стану економiчного розвитку держави. Проте,
визначати соцiальну безпеку частиною економiчної вважаємо необґрунтованим.
Тим бiльше, серед визначених Стратегiєю шляхiв забезпечення економiчної
безпеки до напрямiв, якi пов’язанi iз соцiальною безпекою, можна вiднести
лише

протидiю

тiнiзацiї

економiки.

При

цьому,

попередня

Стратегiя

нацiональної безпеки України «Україна у свiтi, що змiнюється» 2007 року
передбачала значний комплекс завдань полiтики нацiональної безпеки у
соцiальнiй сферi, в тому числi створення високоякiсної та ефективної системи
медичної допомоги, зниження рiвня соцiального та майнового розшарування
населення, пiдвищення ефективностi соцiальних гарантiй для найбiльш
уразливих верств населення тощо.
Зi змiсту правового поняття «соцiальна безпека» випливає, що її
встановлення, зокрема, передбачає забезпечення гiдних умов життя людини та
суспiльства. Так, серед прiоритетiв нацiональних iнтересiв України ст. 6 Закону
«Про основи нацiональної безпеки України» визначає, зокрема, гарантування
конституцiйних прав i свобод людини i громадянина (в тому числi, соцiальних
прав); змiцнення соцiальної стабiльностi в суспiльствi; забезпечення постiйного
зростання рiвня життя i добробуту населення. З огляду на це, реалiзацiя
концептуальних засад гiдної працi є важливою передумовою встановлення
високого рiвня соцiальної безпеки.
У доповiдi Генерального директора МОП «Гiдна праця» зазначено, що
мiсiя Органiзацiї полягає в покращеннi становища людей у сферi працi, що
зумовлює необхiднiсть знайти сталi (стiйкi) можливостi для гiдної працi. МОП
повинна активiзувати можливостi для жiнок i чоловiкiв отримувати гiдну
i продуктивну роботу в умовах свободи, справедливостi, безпеки i гiдностi
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[3]. Отже, навiть у змiстi гiдної працi, вiдповiдно до тлумачення МОП,
наголошено, в тому числi, на необхiднiсть забезпечення безпеки людини. У цiй
же доповiдi сформульовано чотири стратегiчних завдання в рамках реалiзацiї
гiдної працi: сприяння дотриманню прав на роботi, зайнятiсть, соцiальний
захист та соцiальний дiалог.
Соцiальна захищенiсть людини i суспiльства, створення умов для
ефективної реалiзацiї соцiальних прав з метою забезпечення гiдного рiвня
життя людини i суспiльства як основа соцiальної безпеки значною мiрою
залежить вiд ефективностi правового регулювання трудових вiдносин, в
тому числi, його вiдповiднiсть загальноприйнятим мiжнародним трудовим
стандартам. Покращеннi становища людей у сферi працi, згiдно iз позицiєю
Мiжнародної органiзацiї працi, зумовлює необхiднiсть знайти сталi можливостi
для гiдної працi. В цьому контекстi першочергового значення потребує
вдосконалення

проекту

Трудового

кодексу,

врахування

при

цьому

як

мiжнародних трудових стандартiв, що стосуються гiдної працi, так i напрямкiв
вдосконалення трудового законодавства, вiдображених в Програмi гiдної працi
МОП для України на 2016-2019 роки.
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ЕКОНОМIЧНА БЕЗПЕКА ПIДПРИЄМСТВА: IНВЕСТИЦIЙНИЙ
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Вступ. Ефективний розвиток нацiонального господарства значною мiрою
залежить вiд рiвня забезпеченостi його економiчної безпеки, оскiльки лише
за такої умови може проводитись незалежна зовнiшня i внутрiшня полiтика,
яка вiдповiдає нацiональним iнтересам. Економiчна безпека держави є
складною багаторiвневою системою, яка неодмiнно потребує захисту всiх
її компонент на рiзних рiвнях iєрархiї управлiння економiкою: держави,
регiону, галузi, сектора економiки, окремого пiдприємства, особи та у всiх
сферах життєдiяльностi, зокрема: фiнансовiй, виробничiй, збутовiй, кадровiй,
iнформацiйнiй, iнвестицiйнiй.
Iнвестицiйна складова економiчної безпеки пiдприємства здатна не лише
акумулювати, залучати i ефективно використовувати iнвестицiйнi ресурси,
а й гарантувати вiдповiдний рiвень конкурентоспроможностi. Саме тому
актуальнiсть дослiдження iнвестицiйної складової в системi економiчної
безпеки постає у рядi найбiльш нагальних на сьогоднiшнiй день.
Матерiали i методи. Категорiя «економiчна безпека» та її структурнi,
функцiональнi компоненти, в тому числi за рiвнями iєрархiї управлiння, почали
вивчатися в Українi вiдносно недавно – з початку 90-х роках минулого столiття,
що певною мiрою пов’язано iз здобуттям Україною незалежностi, формуванням
державностi, становленням нацiональних, в тому числi економiчних iнтересiв.
Узагальнюючи дослiдженi та наведенi сутнiснi характеристики дефiнiцiї
«економiчна безпека», слiд наголосити на наступних аспектах:
- економiчна безпека пiдприємства – це характеристика стабiльного
фiнансово-економiчного функцiонування пiдприємства, при якому
вплив

факторiв

зумовлюють

зовнiшнього

виникнення

та

внутрiшнього

негативних

тенденцiй

середовища
у

не

оптимальному

спiввiдношеннi ресурси-виробництво-прибуток;
- при

своєчасному

механiзмiв

i

системному

управлiння,

загроз,

визначеннi
методiв

та

цiлей,

принципiв

засобiв

та

забезпечення

економiчної безпеки пiдприємства можливе адекватне формування
програми дiй, а саме: стратегiї стабiльного фiнансово-економiчного
функцiонування пiдприємства.
1
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У системi забезпечення економiчної безпеки пiдприємства достатньо
вагомою є iнвестицiйна складова, зокрема iнвестицiйна безпека. Необхiдно
зауважити,

що

«iнвестицiйна

вiтчизняними

безпека»

мiкроекономiчному
актуалiзуються

науковцями

достатньо

рiвнях,

питання

проте
щодо

дефiнiцiя

вагомо
у

дослiджена

сучасних

забезпечення

сутностi
на

поняття

макро-

економiчних
iнвестицiйної

та

умовах
безпеки

безпосередньо iнвесторiв.
Оскiльки для реалiзування iнвестицiйних проектiв необхiднi значнi
капiталовкладення вiтчизнянi пiдприємства не можуть самостiйно здiйснювати
фiнансування цих процесiв за допомогою власних ресурсiв, а тому залучаються
запозиченi кошти вiд вiтчизняних та iноземних iнвесторiв. Вiдтак для зовнiшнiх
iнвесторiв актуальним є проведення комплексної оцiнки iнвестицiйної безпеки
пiдприємства, при якiй необхiдно врахувати її наступнi характернi ознаки:
- довгостроковий характер;
- об’єктом

iнвестицiйної

довгострокових

безпеки

економiчних

пiдприємства

iнтересiв

є

пiдприємства

узгодження
як

суб’єкта

iнвестицiйної дiяльностi з iнтересами суб’єктiв зовнiшнього середовища;
- основний

iндикатор

узгодження

економiчних

iнтересiв

мiж

суб’єктами – це додатковий грошовий потiк вiд реалiзацiї iнвестицiйних
проектiв;
- кризовий фiнансово-економiчний стан пiдприємства iдентифiкується
як iнвестицiйна небезпека, яка характеризується збитками великого
масштабу, втратою конкурентоспроможностi, порушенням нормального
режиму господарської дiяльностi;
- диференцiацiя за стратегiчними зонами господарювання (СЗГ) та
iнвестицiйними проектами кожної СЗГ;
- при вiдсутностi iнвестицiйних проектiв у певнiй СЗГ, iнвестицiйна
безпека в нiй визначається, з огляду на ситуацiю «без проекту».
Результати. Таким чином, на основi проведеного дослiдження доцiльно
запропонувати концептуальну модель оцiнювання iнвестицiйної безпеки
пiдприємства (IБП), яка мiститиме пiдходи до оцiнювання IБП; напрями
iдентифiкацiї внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв впливу на систему IБП;
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етапи оцiнювання IБП; можливi загрози IБП; формування програмно-цiльових
заходiв, спрямованих на лiквiдацiю, нейтралiзацiю та усунення загроз IБП.
Висновки. Отже, для забезпечення економiчної та iнвестицiйної безпеки
пiдприємства необхiдно формувати вiдповiднi програмно-цiльовi заходи, якi
становитимуть певну стратегiю, що ґрунтуватиметься на: характеристицi
зовнiшнiх i внутрiшнiх загроз; визначеннi i монiторингу чинникiв, якi негативно
впливають на стiйкiсть його соцiально-економiчного стану на короткострокову
i середньострокову перспективу; визначеннi критерiїв i параметрiв показникiв,
що характеризують iнтереси пiдприємства i вiдповiдають вимогам його
iнвестицiйної безпеки; розробленнi iнвестицiйної полiтики; напрямах дiяльностi
пiдприємства вiдносно реалiзацiї стратегiї.
Лiтература.
[1] Про затвердження Методики розрахунку рiвня економiчної безпеки
України № 60 [Електронний ресурс] : наказ Мiнiстерства економiки України
вiд 02.03.2007. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/
[2] Економiчна безпека суб’єктiв господарської дiяльностi в умовах
глобальної фiнансової кризи [Текст]: монографiя / [О. А. Кириченко,
М. П. Денисенко, В. С. Сiдак, та iн. ]; заг. ред. Кириченко О. А. – К. : IМБ
Унiверситету «КРОК», 2010. – 412 с.
[3]
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РЕКЛАМА У МIЖДИСЦИПЛIНАРНОМУ ТРАКТУВАННI
Соболєва М. В.1
hellogoodbye@ukr.net
Трансформацiя економiчних та господарських структур у напрямi
становлення цiлiсної та єдиної свiтової геоекономiчної реальностi визначила
прiоритети у рекламних технологiях та вiдповiдно у стратегiях рекламної
дiяльностi сучасних фiрм. Сутнiсть реклами у глобальнiй економiцi передбачає,
що соцiальнi, економiчнi, полiтичнi та iншi вiдносини отримують свiтовий
характер за рахунок мереж сучасних комунiкацiй та нових iнформацiйних
технологiй. Однак в умовах глобалiзацiї спостерiгається протирiччя з
класичним пiдходом до реклами, як такої, що забезпечує задоволення
1
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споживачiв цiльовою iнформацiєю про товар, у нових умовах – реклама
забезпечує пристосування споживача до нового бренду.
В умовах сучасного свiтового ринку реклама набуває найбiльшого
значення з точки зору соцiально впливових та майнових характеристик
iснування суспiльства, що практично у всiх промислово розвинутих країнах
призводить до розширення сфери рекламної дiяльностi та включення в неї
суб’єктивно-психологiчних параметрiв життєдiяльностi. З точки зору розвитку
економiки в сучасних умовах реклама є показником стабiльного розвитку,
ефективностi, прибутковостi й актуальностi того чи iншого виду дiяльностi.
О. Стельмашенко зазначає [1, с. 8]: «. . . це пiдтверджується постiйним
зростанням витрат на рекламування продукцiї практично усiма великими
корпорацiями в межах свiтового ринку. При цьому, саме засоби реклами є
найбiльш дiєвим iнструментом проникнення на закордоннi ринки, змiцнення на
них позицiй ТНК та можливостi протидiї державним обмеженням проникнення
на внутрiшнiй ринок країни». Разом з тим реклама –

це, перш за все,

фактор впливу на попит. Так, Г. Стiглер [2] показав, що якщо споживач не
має достатню iнформацiю про цiни, що призначаються рiзними продавцями
на конкретний товар, то у цiй ситуацiї продавцi будуть у цiлому призначати
бiльш високi цiни, нiж в умовах повної iнформованостi про них споживача.
Крiм того, чим бiльшi витрати чекають споживача, тим бiльше часу вiн буде
витрачати на пошук товару (продавця) з найнижчою цiною. I чим бiльше часу
споживач у цiлому витрачає на пошук товару, тим менше розкид цiн у рiзних
продавцiв. Виходячи з цього, реклама скорочує витрати пошуку товару, а отже,
трансакцiйнi витрати. Скорочуючи iнформацiйну асиметрiю, реклама також
зменшує розкид цiн на товар одного продуктового класу.
Сучасний перiод характеризується процесом переходу вiд матерiального
суспiльства

до

iнформацiйного.

пiдпорядковувався

«споживчому

Споживач,
стандарту»,

який

наприкiнцi

дотримувався

XX

ст.

«зовнiшнiх,

заданих тоталiтарним ринком та адекватних цьому ринку правил поведiнки»,
з розвитком у XXI ст. iнформацiйних технологiй починає повною мiрою
усвiдомлювати масштаб наданих йому повноважень у сферi отримання
iнформацiї про наявнi на ринках варiанти вибору, особливостi конкурентного
середовища, що впливає на змiщення мотивiв поведiнки споживача. Це
обумовлює зростання сили споживача на ринку. Споживач стає «знаючим
споживачем», ним стає складнiше управляти, вiн перестає реагувати на
символи i знаки, якi є базовими елементами дослiджуваної теорiї (це, зокрема,
пiдтверджується щорiчним збiльшенням бюджетiв компанiй на рекламу).
Серед виробникiв простежується тенденцiя посилення впливу глобальних
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гравцiв,

створення

монополiзацiю

великих

сучасних

«мережевих

ресурсiв

органiзацiй»,

розвитку,

здiйснення

якi

нацiленi

контролю

на
над

глобальними iнститутами i використання механiзмiв та iнститутiв полiтичного
гегемонiзму. Такого типу компанiї мають конкурентну перевагу у досягненнi
високого рiвня довiри у споживачiв майбутнього, яке полягає у можливостi
отримання, обробки, аналiзу та iнтерпретацiї кращої iнформацiї про ринок, яка
буде використовуватися не просто для вiдстеження змiн на ринку i реагування
на них, а для розширення поля сприйняття компанiї, для впливу на ринок
з метою його перетворення. Слiдом за змiною поведiнки суб’єктiв ринку сам
ринок починає трансформуватися, переходячи вiд принципу «продавати все
бiльше та швидше» до принципу задоволення iндивiдуальних потреб.
Вiдсутнiсть в Українi власних традицiй реклами зумовлює нав’язування
споживачевi чужих цiннiсних орiєнтацiй, формування системи мотивацiйних
установок на вiддавання переваг продукцiї зарубiжних фiрм. Рекламний
простiр України перенасичений iноземними рекламними продуктами i для
нацiонального виробника часто не залишається мiсця у цьому рекламному
просторi [174]. Iноземнi рекламнi продукти надто слабо адаптованi до умов
культурного та ментального середовища в Українi.
У сучасних українських засобах масової iнформацiї також проявляється
глобальний пiдхiд до реклами свiтових брендiв: нацiональна реклама копiює
пiдходи свiтової, однак зi збереженням традицiйних цiнностей. Iз ростом
об’ємiв та якостi споживання рекламної iнформацiї вiдбувається формування
свiтового рекламного ринку за рахунок глобалiзацiї та iнтелектуалiзацiї бiзнесу,
iнтеграцiї нацiональних ЗМI у свiтовий простiр, зростання необхiдностi у
iнформатизацiї суспiльства.
Отже, сучасна реклама – невiд’ємний наслiдок i метод нецiнової
конкуренцiї. Вона є не лише засобом донесення iнформацiї до споживача, а
й виконує низку економiчних функцiй, здатна впливати на стан ринкового
середовища, обсяги виробництва i доходи, на ринкову владу.
Лiтература.
[1] Стельмашенко О. О. Реклама як iнструмент опосередкованого
державного впливу на функцiонування ринку пива в Українi. Державне
управлiння: удосконалення та розвиток. – 2012. – с. 8.
[2] Stigler G. J. The Economics of Information / G. J. Stigler // Journal of
Political Economy. – 1961. – Vol. 69, pp. 213 – 225.
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СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНI, ВIЙСЬКОВI ТА ЕКОНОМIЧНI
АСПЕКТИ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
Соляник М. Л.1
ml.tsyganok@gmail.com
Вступ. Не виникає сумнiву, що питання євроатлантичної iнтеграцiї було
i все ще залишається актуальним для українського суспiльства. Сам факт
наявностi дискусiй довкола вступу України до НАТО є пiдтвердженням його
важливостi для суспiльно-полiтичних орiєнтирiв нашої держави та суспiльства
в цiлому. А європейська та євроатлантична iнтеграцiя є вже не просто
напрямком зовнiшньої полiтики нашої держави, а й – орiєнтиром внутрiшнiх
трансформацiй суспiльства.
Матерiали i методи. Для написання були використанi працi дослiдникiв,
якi займаються вивченням суспiльних, полiтичних, вiйськових та економiчних
передумов та аспектiв євроатлантичної iнтеграцiї України як актуального
напрямку у зовнiшнiй полiтицi України. Також були застосованi наступнi
методи: критичний аналiз наукової та довiдкової лiтератури, синтез та
узагальнення.
Результати. Україна знаходиться в оточеннi потужних країн та
угрупувань. Iнтереси деяких з цих держав вiдрiзняються вiд нацiональних
iнтересiв України. Проблеми, що зараз iснують у нашiй державi, однозначно
не сприяють становленню України як самостiйного центру сили, що може
диктувати в односторонньому порядку правила гри у регiонi. Також,
враховуючи сучасне геополiтичне становище України, через анексiю Криму
Росiйською Федерацiєю та ведення вiйськових дiй проти самопроголошених
республiк на сходi країни, стало очевидно, що наша держава не має реальних
можливостей самостiйно забезпечити свою безпеку.
У даному контекстi, у травнi 2015 року була прийнята «Стратегiя
нацiональної безпеки України», яка розрахована на термiн до 2020 р.
Основними її цiлями є: мiнiмiзацiя загроз державному суверенiтету та
створення умов для вiдновлення територiальної цiлiсностi України у межах
мiжнародно-визнаного державного кордону; вiдновлення мирного розвитку
держави; набуття нової якостi економiчного та гуманiтарного розвитку,
забезпечення iнтеграцiї України до ЄС та її майбутнього як демократичної,
правової, соцiальної держави [1].
Основними загрозами нацiональнiй безпецi України у Стратегiї вказанi:
агресивна полiтика Росiйської Федерацiї; неефективнiсть системи забезпечення
нацiональної безпеки України; корупцiя та неефективна система державного
1
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управлiння; економiчна криза, виснаження фiнансових ресурсiв держави,
зниження рiвня життя населення; загрози енергетичнiй, iнформацiйнiй,
екологiчнiй i техногеннiй безпецi [1].
Також у Стратегiї визначенi наступнi ключовi завдання, а саме:
• модернiзацiя та випереджаючий розвиток оборонно-промислового
комплексу (далi – ОПК), нарощування його виробничих потужностей,
вироблення конкурентоспроможних на свiтовому ринку озброєнь i
вiйськової технiки;
• поглиблення

оборонно-промислового

та

вiйськово-технiчного

спiвробiтництва з iншими державами, насамперед з державами-членами
НАТО та ЄС, досягнення повної незалежностi вiд Росiї у питаннях
виробництва озброєнь та вiйськової технiки;
• спрямування

двосторонньої

та

багатосторонньої

спiвпрацi

з

державами-партнерами на забезпечення обороноздатностi України,
отримання

сучасних

зразкiв

озброєння

та

вiйськової

технiки,

сприяння зняттю штучних обмежень у сферi вiйськово-технiчного
спiвробiтництва та iн. [2].
У зв’язку з чим, для України пiдвищилася роль курсу на євроатлантичну
iнтеграцiю. До того ж, євроатлантична iнтеграцiя є невiд’ємною складовою
iнтеграцiї нашої держави до ЄС.
Членство в НАТО вiдповiдає геостратегiчним iнтересам нашої держави,
оскiльки полiтична вага i вiйськова мiць Пiвнiчноатлантичного альянсу
можуть гарантувати її незалежнiсть i територiальну цiлiснiсть краще, нiж
статус «позаблокової» держави. Враховуючи ситуацiю, яка склалася на
сьогоднiшнiй день, головною геополiтичною цiллю приєднання України до
Пiвнiчноатлантичного альянсу має стати забезпечення миру, територiальної
цiлiсностi i соцiальної та полiтичної стабiльностi в нашiй державi, як
невiд’ємнiй частинi всiєї Європи.
Безперечно
аспектiв
реалiзацiї

вступу

слiд

зазначити,

України

до

суспiльно-полiтичних,

що

крiм

Альянсу,

що

вiйськових

вищезазначених
створять
та

позитивних

передумови

економiчних

для

iнтересiв,

можливим є виникнення i певних геополiтичних, внутрiшньополiтичних,
соцiально-економiчних

та

вiйськово-полiтичних

ризикiв

та

загроз

для

нацiональної безпеки [3]. З одного боку, вступ до НАТО вiдкриє новi
можливостi на напрямки економiчної спiвпрацi насамперед з країнами-членами
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Альянсу. Але з iншого боку, зi вступом до Альянсу може виникнути низка
проблем в економiчнiй сферi, якi має враховувати Україна, а саме: необхiднiсть
структурної перебудови ОПК i пов’язанi з цим надмiрнi витрати на усунення
диспропорцiй в ОПК та економiцi в цiлому; вихiд на ринок озброєння i
вiйськової технiки; необхiднiсть додаткових фiнансових витрат iз Державного
бюджету для пiдготовки України до членства в НАТО [4].
Висновки. Оскiльки Україна орiєнтується на європейську модель
розвитку та позицiонує себе як європейську державу, що подiляє європейськi
цiнностi та прагне зробити вагомий внесок у розбудову європейської
економiчної, полiтичної та безпекової систем, євроатлантична iнтеграцiя має
стати головною геополiтичною цiллю нашої держави. Звичайно ж, ми не
можемо бути застрахованими вiд певних негативних наслiдкiв, що можуть
супроводжувати цей процес, але ми сподiваємось, що тi новi можливостi, якi
отримає Україна, допоможуть реалiзувати усi її геостратегiчнi цiлi.
Лiтература.
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК IНСТРУМЕНТ
УПРАВЛIННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНIЗАЦIЇ
Страхонюк Н. О.1
natastrahoniuk@gmail.com
Вступ. В сучасних умовах розвитку нацiонального ринку, зi збiльшенням
кiлькостi
управлiння

пiдприємств
дiяльнiстю

та

посиленням

органiзацiї

конкуренцiї,

втрачають

свою

стандартнi

методи

ефективнiсть.

Для

забезпечення високих позицiй на ринку, органiзацiї значну увагу придiляють
сферi управлiння персоналом. Одним iз головних iнструментiв впливу у
здiйсненнi даного виду дiяльностi є впровадження корпоративної культури та
її пiдтримка. Сутнiсть впливу корпоративної культури на персонал полягає
в тому, що працiвники можуть спрогнозувати розвиток ситуацiї, в межах
якої вони формують, оцiнюють та корегують власний стиль поведiнки [1,
с. 32]. Для формування ефективної моделi управлiння персоналом органiзацiї,
необхiдним постає створення такої корпоративної культури, яка б враховувала
усi особливостi як керiвника, так i його пiдлеглих, а також цiлi створення
культури.
Матерiали

i

методи. Представлене дослiдження сформовано на

основi використання загальнонаукових i спецiальних методiв дослiдження з
урахуванням мiждисциплiнарного характеру. У процесi дослiдження поєднано
аналiз та синтез, методи логiчного узагальнення й абстрагування, методи
структурованого порiвняння на основi критичного огляду наукових джерел.
Результати. В сучасних умовах тематика корпоративної культури
органiзацiї дедалi бiльше привертає увагу вчених та практикiв. Вiдтак, iснує
цiла низка типологiй корпоративної культури. За традицiйною типологiєю
виокремлюють: праксiологiчну, в якiй створення корпоративної культури
розглядається як засiб збiльшення прибутку; пiдприємницьку, що спрямована
на розвиток органiзацiї; опiкунську, яка є основним засобом досягнення
консенсусу та бюрократичну, що пiдтримується з допомогою формальних
процедур [2, с. 571]. Таким чином, враховуючи особистi якостi кожного з
працiвникiв, а також найголовнiшi для них мотиватори, можна визначити той
тип корпоративної культури, який є найбiльш прийнятним для вiдповiдної
органiзацiї. Водночас корпоративна культура, як важливий iнструмент
управлiння персоналом, має враховувати морально-психологiчний клiмат
органiзацiї.
1
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Заслуговує на увагу типологiя корпоративної культури з урахуванням
чинникiв соцiальної психологiї, яку запропонували канадськi вченi К. де
Врiє та Д. Мiллер. Вченi виокремили такi основнi типи: драматична (де
кожен iз працiвникiв демонструє бурхливу дiяльнiсть), депресивна (має
авторитарно-бюрократичний характер), шизоїдна (зорiєнтованiсть працiвникiв
лише на окремiй особистостi), параноїдальна (страх перед контролем, бажання
«пiдстрахуватись»), примусова (характеризується спрямованiстю зусиль на
уникнення помилок) [3]. На стадiї формування корпоративної культури
важливо звернути увагу на психологiчний клiмат колективу та на характер
виконання роботи кожним iз працiвникiв. При її впровадженнi менеджер має
зрозумiти її тип для того, аби визначити та сформувати для себе перелiк тих
iнструментiв, якi б максимально ефективно впливали на дiяльнiсть персоналу.
Якщо на початкових стадiях iснування корпоративної культури можна
вiдзначити її позитивний ефект, важливою є її пiдтримка. Iснують рiзнi заходи
для пiдтримки корпоративної культури, якi також пiдбираються в залежностi
вiд її типу. Наприклад, для драматичної культури впливовими можуть бути
регулярнi виступи керiвництва з промовами та спiльне виконання гiмну,
для параноїдальної – щоденний контроль, можливо навiть iз застосуванням
внутрiшнiх камер, оскiльки у даному випадку страх пiдвищить продуктивнiсть
працi.
Коли корпоративна культура знаходиться на пiку свого розвитку,
її особливостi можна ефективно використовувати i при залученнi нових
працiвникiв до компанiї. Компанiя з яскраво вираженою корпоративною
культурою має бiльшi шанси на те, аби залучити висококвалiфiкованих
працiвникiв, оскiльки i бажаючих зайняти вакантнi посади буде бiльше,
вiдповiдно розширюється коло тих, з кого обиратимуть, адже переважна
бiльшiсть

претендентiв

на

вакантнi

посади

звертають

увагу

саме

на

корпоративну культуру i обирають для себе найбiльш цiкаву та прийнятну.
На етапi вiдбору персоналу HR-менеджер, дослiдивши особистi та професiйнi
якостi кандидата, може сформулювати чiтке уявлення про те, як новий
працiвник «впишеться» в колектив з його корпоративною культурою.
Iнструменти мотивацiї персоналу також багато в чому залежать вiд типу
корпоративної культури. Наприклад, у шизоїднiй культурi створення дружньої
атмосфери не буде ефективним, оскiльки кожен iз працiвникiв дiє у своїх
iнтересах. Бiльш дiєвим iнструментом мотивацiї можна вважати впровадження
винагороди за виконання роботи.
На нашу думку, позитивними ефектами, якими володiє корпоративна
культура у сферi управлiння персоналом, можна вважати: пiдвищення
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згуртованостi колективу шляхом цiлiсного розумiння кожним з працiвникiв
цiнностей органiзацiї; спрощення процедури пiдбору, вiдбору, найму та
адаптацiї персоналу; створення ефективної системи мотивацiї; створення
позитивного iмiджу органiзацiї у конкурентному середовищi.
Висновки. Створення корпоративної культури є необхiдним елементом
здiйснення дiяльностi у сферi управлiння персоналом, оскiльки пiд час її
формування вiдбувається краще пiзнання працiвникiв органiзацiї шляхом
аналiзу їх поведiнки та особистих якостей. Також корпоративна культура
дозволяє пiдбирати та коригувати iншi iнструменти менеджменту персоналу.
Лiтература.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНIЗАЦIЙНО-IНСТИТУЦIОНАЛЬНОЇ
СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО ФIНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В
УКРАЇНI
Стрекаль О. О.1
oleg.strekal@gmail.com
Вступ. Державний фiнансовий контроль призначений для реалiзацiї
фiнансової полiтики держави й в умовах ринкових трансформацiй, що
вiдбуваються в Українi, проблемна сфера використання його механiзмiв та
вiдповiдного iнструментарiю повинна все бiльше змiнюватись вiд контролю
фiнансових результатiв у бiк контролю з метою запобiгання виникнення
проблем.
Матерiали i методи. Методологiчну базу склали: дiалектичний метод
наукового пiзнання i системний пiдхiд до вивчення сучасних концепцiй
фiнансового менеджменту, державного управлiння. Використовувався метод
порiвняльного аналiзу при узагальненнi досвiду розвинених європейських країн
щодо побудови системи державного фiнансового контролю.
1
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Результати. На думку сучасних дослiдникiв, чинна система державного
фiнансового контролю в Українi не забезпечує повноцiнної реалiзацiї завдання
запобiгання фiнансовим правопорушенням, а також практично не впливає на
процес прийняття рiшень пiсля завершення контрольно-перевiрних заходiв [3,
c. 12].
Деякi сучаснi науковцi вiдзначають, що чинна система державного
фiнансового контролю в Українi найбiльш схожа з побудовою системи органiв
державного фiнансового контролю у Францiї, найперше тому, що структура
цих органiв i виконуваних ними функцiй контролю практично iдентична
вiтчизнянiй (Табл. 1).
У Францiї державний фiнансовий контроль подiляється на внутрiшнiй i
зовнiшнiй. Аналогiчно в Українi, в органiзацiйному планi державний аудит
у вiдповiдностi стандартiв INTOSAI має здiйснюватися в двох самостiйних
формах: незалежний вiд органiв виконавчої влади зовнiшнiй аудит (Рахункова
палата) i внутрiшнiй урядовий аудит (Державна аудиторська служба України).
Провiдну роль у такiй системi вiдiграє саме Рахункова палата як вищий
нацiональний орган аудиту [2, с. 199]. Однак, у вiтчизнянiй практицi
виникає змiшування функцiй, адже урядовий аудит в органах виконавчої
влади виконується самостiйно, поза прямого втручання Рахункової палати.
Остання враховує результати внутрiшнього аудиту при здiйсненнi власних
перевiрок, аналiзує дiяльнiсть Державної аудиторської служби України як
урядової установи, не втручаючись в її внутрiшнiй розпорядок. У сферу
компетенцiї Державної аудиторської служби України мають входити й органи
внутрiшнього вiдомчого аудиту, на засадах професiйного нагляду, а не прямого
пiдпорядкування.
Не дивлячись, на схожiсть структури державного фiнансового контролю
у Францiї та Українi, все ж вони ґрунтуються на рiзних принципах
[2, c. 31]. По-перше, за визначенням INTOSAI державний внутрiшнiй
контроль є самостiйним системним видом фахової дiяльностi, який має певну
структурованiсть та цiлi. Вiтчизняна ж практика – це похiдна дiяльнiсть,
пiдпорядкована цiлям державного фiнансового контролю.
По-друге, у європейських стандартах побудови системи державного
внутрiшнього

фiнансового

контролю

не

визначено

суб’єкт

здiйснення

публiчного аудиту, проте акцентується на його вiдповiднiсть ретельно
розробленим i закрiпленим критерiям. Вiтчизняне ж законодавство не
один раз оновлювалось, а пiдзаконнi нормативнi акти пройшли процес
гармонiзацiї

з

європейськими

стандартами,

однак

положення

чинного

законодавства залишаються здебiльшого декларативними й конкретних
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критерiїв правильностi та достовiрностi не визначено.
Францiя

Україна

Цiлi

та

завдання

органiв

державного фiнансового контролю
Мiнiстерство

Мiнiстерство

Органiзацiя

й

фiнансiв,

фiнансiв

державного

фiнансового

побудова

системи

промисловостi

України

визначення його суб’єктiв

Рахункова

Рахункова

Провадження

палата

палата

зовнiшнього

України

(аудиту)

Генеральна

Державна

Реалiзує

iнспекцiя

аудиторська

контроль через здiйснення: державного

фiнансiв

служба

фiнансового

України

державних закупiвель; iнспектування

контролю,

та економiки

(ревiзiї);

заходiв

державного

фiнансового
державний

контролю
фiнансовий

аудиту;

монiторингу

перевiрки
закупiвель

у

пiдконтрольних установах i за судовим
рiшенням щодо суб’єктiв господарської,
якi не вiднесенi до пiдконтрольних
установ
Казначейство

Державна

Контроль процесу касового виконання

казначейська

Державного та мiсцевих бюджетiв

служба
України
Таблиця 1. Порiвняльна таблиця побудови iнституцiйно-правової системи
державного фiнансового контролю у Францiї та Українi. Джерело: складено
автором на основi [4, c. 345].
У

нормативних

документах

INTOSAI

належну

увагу

придiлено

об’єктивностi та доказовостi аудиторських звiтiв. Тодi як, у вiтчизняному
законодавствi щодо здiйснення державного фiнансового контролю принцип
об’єктивностi не знайшов своє вiдображення. Лише в Законi України «Про
Рахункову палату» [1], дiяльнiсть якої ґрунтується на принципах законностi,
незалежностi, об’єктивностi, безсторонностi, гласностi та неупередженостi.
Однак Рахункова палата – це скорiше суб’єкт здiйснення державного
зовнiшнього контролю.
По-третє, результати державного фiнансового контролю в європейських
країнах

мають

бути

оприлюдненi

шляхом

повiдомлення

результатiв

зацiкавленим особам (кредиторам, iнвесторам, представникам громадськостi)
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[2, c. 32]. У вiтчизняному законодавствi йдеться лише про необхiднiсть
пiдготовки кiнцевого звiту за результатами аудиту, а також публiкацiя
звiтностi деяких пiдприємства. Лише у випадку пiдприємств корпоративного
типу – це є обов’язкова вимога. Хоча, це є базовою умовою пiдвищення
прозоростi державних пiдприємств, успiшного реформування галузей та
протидiї корупцiї. Наразi, не всi нацiональнi нафтогазовi корпорацiї є
достатньо прозорими, що породжує умови для формування корупцiйної
складової в дiяльностi та знижує ефективнiсть державного фiнансового
контролю.
Висновки.
законодавства

Надзвичайно
з

метою

важливим

уникнення

завданням

дублювання

є

вдосконалення

певних

функцiй

та

неузгодженими оцiнками для одних i тих самих проблем. Подальша
гармонiзацiя вiтчизняного законодавства до європейських стандартiв щодо
здiйснення державного фiнансового контролю сприятиме також полiпшенню
його органiзацiйно-iнституцiональної структури, а також пiдвищенню ролi в
реалiзацiї фiнансової полiтики держави.
Лiтература.
[1] Про Рахункову палату : Верховна Рада України; Закон вiд 02.07.2015
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напрями

його
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до

України

/

Л.

М.

Iвашова,

М. Ф. Iвашов // Вiсник Академiї митної служби України. Серiя : Державне
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Економiчний

ГРОМАДЯНСТВО ЯК ПРАВОВИЙ ТА СИМВОЛIЧНИЙ
ЗВ’ЯЗОК ЕМIГРАНТIВ З КРАЇНОЮ ПОХОДЖЕННЯ
Фiтiсова А. В.1
fitisowa@gmail.com
Серед мiгрантiв з України, якi набули громадянство в iнших країнах,
значна частина перебуває в громадянствi України. На графiку нижче
зображене спiввiдношення кiлькостi українцiв, якi набули громадянства в
основних країнах призначення та кiлькостi українцiв, якi при цьому вийшли
з громадянства України2 . В середньому, за 2012-2015 роки, не бiльше 12,5%
українцiв, якi набули громадянства iнших держав, вийшли з громадянства
України. Отже, переважна бiльшiсть українцiв, якi набувають громадянства
в iнших країнах, не виходять з громадянства України.

Бiльшiсть авторiв, якi займаються питанням подвiйного громадянства,
розглядають його з позицiї державних iнтересiв та полiтики громадянства в
контекстi iммiграцiї. Досить мало дослiджень присвяченi наслiдками набуття
громадянства для iндивiдiв та можливостей, що ним вiдкриваються. Iснуюча
1

Аспiрант факультету соцiологiї, Київський нацiональний унiверситет iменi

Тараса Шевченка
2 Джерелами

даних, що наведено на графiку, є Мiнiстерство закордонних

справ України, Мiнiстерство внутрiшнiх справ Росiйської Федерацiї, офiси
статистики Канади та США, Євростат.
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лiтература щодо подвiйного громадянства переважно зосереджується на таких
кейсах: iммiгранти в Пiвнiчнiй Америцi та Захiднiй Європi, якi пройшли
натуралiзацiю, не виходячи при цьому з попереднього громадянства. Ця
лiтература дослiджує як фактори, що приводять iммiгрантiв на Захiд, так i
вплив громадянства на їх соцiальну та полiтичну iнтеграцiю [1].
Що стосується громадянства країни походження, то зазвичай йдеться про
те, що набуваючи громадянство країни проживання, попереднє громадянство
зберiгається в силу того, що це не вимагає додаткових дiй. Данi свiдчать,
що основними країнами тих, хто вийшов з громадянства України, є
Нiмеччина, Росiя, Австрiя та Нiдерланди. Не рахуючи Росiю, де в останнi
роки натуралiзується найбiльша кiлькiсть українцiв, Нiмеччина, Австрiя та
Нiдерланди – це країни, де пiд час набуття громадянства майже неможливо
обiйти процедуру виходу з попереднього громадянства. В iнших країнах,
де набуття громадянства не вимагає або не передбачає строго визначеної
процедури, українцi не виходять з громадянства країни походження.
Дослiдження подвiйного громадянства показують, що для iммiгрантiв на
Заходi, громадянство країни походження має низьку практичну значимiсть.
Згiдно Портеc, Гарнiзо i Галлер, лише 5% iммiгрантiв використовують
громадянство країни походження для ведення бiзнесу [2]. Враховуючи те, що
в основних країнах проживання мiгрантiв з України кращi умови життя,
українцi швидше за все не мають iнтересу користуватися соцiальними правами
(освiта, медичне обслуговування, соцiальний захист) в Українi. Що стосується
безвiзового перетину кордону, то для громадян бiльшостi країн проживання
українських мiгрантiв, тобто країн ЄС, країн СНД, Канади, США, Бразилiї,
Аргентини дiє безвiзовий в’їзд в Україну.
Дослiдження дiаспори показують, що громадянство країни походження
може мати символiчну цiннiсть. В деяких традицiйних країнах походження
мiгрантiв (наприклад: Iндiя, Туреччина), де дiаспора пiд час натуралiзацiї
в iншiй країнi змушена виходити з громадянства країни походження, були
створенi полiтики «часткового громадянства». Ця полiтика є iнструментом
правової та емоцiйної компенсацiї дiаспорi за втрату громадянства. Часткове
громадянство може надавати особi майже весь спектр громадянських прав,
окрiм полiтичних. Подiбна полiтика є також в Українi – статус закордонного
українця, орiєнтований на етнiчних українцiв, якi мешкають в iнших країнах
та не мають громадянства України.
Отже, статистичний аналiз показує, що бiльшiсть українцiв, якi пройшли
натуралiзацiю в iнших країнах, продовжують перебувати в громадянствi
України. Аналiз лiтератури та правил в’їзду iноземцiв в Україну дозволяє
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зробити

гiпотезу,

що

українське

громадянство

має

низьку

практичну

значимiсть для мiгрантiв з України, якi є одночасно громадянами iнших
країн. Разом з тим, дослiдження дiаспори показують, що громадянство країни
походження може мати символiчну цiннiсть для емiгрантiв.
Лiтература.
[1] Harpaz Y. Ancestry into Opportunity: How Global Inequality Drives
Demand for Non-Resident European Union Citizenship / Y. Harpaz. // Journal
of Ethnic and Migration Studies. – 2015. – pp. 2081 – 2014.
[2] Portes A. Transnational Entrepreneurs: An Alternative Form of Immigrant
Economic Adaptation / A. Portes, L. Guarnizo, W. Haller. // American Sociological
Review. – 2002. – pp. 278 – 329.

РОЗВИТОК МАЛИХ IННОВАЦIЙНИХ ПIДПРИЄМСТВ ЯК
ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГIЧНИХ ЗМIН В
УКРАЇНI
Харiна О. О.1
o_kharina@ukr.net
Вступ. Виклики XXI столiття та реалiї розвитку вiтчизняної економiки
вимагають мiждисциплiнарного пiдходу та скоординованих дiй щодо їх
вирiшення. Iнновацiйна модель розвитку економiки є одним iз стратегiчних
напрямiв реалiзацiї технологiчних змiн у країнi, що дозволить не тiльки
пiдвищити рiвень її конкурентоспроможностi в свiтовому масштабi, подолати
наслiдки фiнансово-економiчної кризи, посилити мiжнародне спiвробiтництво,
а й допоможе забезпечити стабiльний розвиток економiки на майбутнє.
Особливого

значення

у

формуваннi

iнновацiйних

процесiв

в

умовах

трансформацiйностi вiдiграють малi iнновацiйнi пiдприємства. Так, розвиток
малого пiдприємництва є необхiдною умовою переходу всiєї економiки на
ринковi засади господарювання, ефективної реструктуризацiї виробництва
та пiдприємств, розв’язання проблем зайнятостi, зростання рiвня життя
населення тощо.
Методи i матерiали. Теоретико-методологiчну основу дослiдження
становить сукупнiсть наукових методiв, а саме: аналiзу та синтезу, порiвняння,
iндукцiї та дедукцiї, логiчного узагальнення.
Результати. Дослiдженню iнновацiйних аспектiв розвитку малого бiзнесу,
а також вивченню рiзнобiчних питань комерцiалiзацiї науково-технiчної
дiяльностi присвятили чимало наукових праць такi вiтчизнянi та зарубiжнi
1
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вченi: М. Бутко, О. Бутнiк-Сiверський, В. Геєць, О. Жилiнська, Дж. Гелбрейт,
К. Ковтуненко, Ф. Хайєк, К. Хайтер, А. Чухно та iн. Однак, незважаючи
на те, що питання iснування та дiяльнiсть малих iнновацiйних пiдприємств
не є принципово новими, в науцi та практицi залишається ще багато
недостатньо дослiджених моментiв, зокрема: питання законодавчої активiзацiї
науково-технiчної

та

iнновацiйної

дiяльностi,

забезпечення

фiнансової

пiдтримки малого бiзнесу державою тощо.
Поняття «мале iнновацiйне пiдприємство» не є новим для вiтчизняної
економiки. Як правило, це пiдприємства, заснованi вченими, iнженерами,
винахiдниками на власнi заощадження або iз залученням ризикового чи
iнвестицiйного капiталу (на перiод їх старту, зростання та подальшого
розширення), в яких середня кiлькiсть працiвникiв за рiк не перевищує 50
осiб, а рiчний дохiд вiд будь-якої дiяльностi не перевищує суму, еквiвалентну
10 мiльйонам євро. Основними ознаками дiяльностi таких фiрм є: розробка
та просування на ринки нових продуктiв i передових технологiй; висока
частка НДДКР для створення нових конкурентоздатних продуктiв i послуг;
масштабний вплив iнновацiй, нових виробiв i передових технологiй на їх
прибуток; висока частка iнвестицiй в науково-дослiдний сектор та пов’язане з
ним оновлення виробництва; значна частка науковцiв у загальнiй чисельностi
персоналу фiрми; значна частка наукового, лабораторного та випробувального
обладнання в основних фондах; високий рiвень ризику, пов’язаного iз
здiйсненням iнновацiйних проектiв та iн.
Принципове значення для дiяльностi малих iнновацiйних фiрм має їх
приналежнiсть до категорiї малих, адже, завдяки цьому вони отримують
деякi податковi пiльги. Доведено, що саме малi iнновацiйнi пiдприємства
можуть рацiонально поєднувати гнучкiсть та швидкiсть пристосування
до нових умов ринку, оперативнi в опануваннi нової технiки, можуть
забезпечувати початкову стадiю iнновацiйного циклу, залишаючи великим
компанiям бiльш капiталомiсткi стадiї впровадження та масового виробництва.
Такi пiдприємства можуть мати рiзнi органiзацiйно-правовi форми, вибiр
яких

залежить

вiд

характеру

масштабiв,

науково-технiчних

напрямiв

та iнших особливостей здiйснюваної ними iнновацiйної дiяльностi. Так,
в

залежностi

вiд

характеру

поєднання

науки

та

виробництва

малi

iнновацiйнi фiрми можна роздiлити на наукового (розробка нових виробiв
i

технологiй),

виробничого

(освоєння

нових

виробiв

i

технологiй)

та

змiшаного (науково-виробничого) профiлю. Серед малих iнновацiйних фiрм,
якi направленi на iнтенсифiкацiю iнновацiйного процесу, важливе значення
належить венчурним, iнжинiринговим та впроваджувальним пiдприємствам.
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Як показує практика, iнновацiйна дiяльнiсть крупних i малих пiдприємств
взаємопов’язана. Крупнi iнновацiйнi пiдприємства створюють передумови для
розвитку малих. Досить часто нововведення, якi використовують крупнi
пiдприємства, є результатом iнновацiйної дiяльностi малих, але наступне
впровадження здiйснюється пiдприємствами, якi мають для цього кращi
фiнансовi та матерiальнi ресурси, розвинуту матерiально-технiчну базу i
вiдповiднi кадри. Таким чином, найбiльш ефективний шлях впровадження
науково-технологiчних розробок пролягає через розгалужену мережу малих
iнновацiйних пiдприємств, здатних швидко та з мiнiмальними витратами
розробляти конкурентоздатну наукомiстку продукцiю.
Нинi, на жаль, в Українi суттєво зменшилася кiлькiсть промислових
пiдприємств, що займаються iнновацiйною дiяльнiстю. Так, у 2016 р.
формально iнновацiйною дiяльнiстю займалося лише 18,9% промислових
пiдприємств у яких середня кiлькiсть працiвникiв була 50 осiб. Згiдно з
офiцiйною статистикою на iнновацiї вони витратили 23,2 млрд грн. або
860,33 млн. дол. (0,9% ВВП), зокрема на придбання машин, обладнання
та програмного забезпечення – 19,8 млрд грн., на внутрiшнi та зовнiшнi
науково-дослiднi розробки – 2,4 млрд грн, на придбання iснуючих знань
вiд iнших пiдприємств або органiзацiй – 0,1 млрд грн та 0,9 млрд.
грн – на iншу iнновацiйну дiяльнiсть (включаючи проектування, навчання,
маркетинг та iншу вiдповiдну дiяльнiсть (iншi витрати). Основним джерелом
фiнансування iнновацiйних витрат, як i в попереднiх роках, були власнi
кошти пiдприємств – 22036,0 млн. грн (або 94,9% загального обсягу витрат
на iнновацiї). Обсяг залученого держбюджетного внеску становив – 178,9 млн
грн, iноземних iнвестицiй 23,3 млн грн. При цьому iнновацiйної продукцiї вони
реалiзували тiльки на 23,1 млрд грн., причому за межами України лише на
10,8 млрд грн. [2]. Згiдно теперiшнього курсу валют (27 грн/1 дол) це близько
4 млрд дол, що становить 8,4% вiд загального обсягу експортованих нашою
країною товарiв i послуг у 2016 р.
Низька

iнновацiйна

активнiсть

не

сприяє

пiдвищенню

конкурентоспроможностi України на свiтовому рiвнi, гальмується процес
формування економiки iнновацiйного типу, суттєво знижуються можливостi
обороноздатностi та темпи європейського вектору розвитку.
Висновки. Проведений аналiз свiдчить, що для того, щоб активiзувати
здiйснення ефективних технологiчних змiн у вiтчизняну економiку, потрiбно,
перш за все, забезпечити якiсну фiнансову пiдтримку малому бiзнесу, по-друге,
врегулювати законодавчу базу, яка дозволить йому бiльш тiсно спiвпрацювати
з науковими установами, вищими навчальними закладами й сприятиме
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зацiкавленостi комерцiалiзацiї наукових розробок. Подальшого розвитку, на
нашу думку, потребує дослiдження та запозичення досвiду Сполучених Штатiв
Америки щодо пiдтримки малого бiзнесу та розвитку iнновацiйного потенцiалу
країни. Так, ще у 60-х роках XX столiття, ця країна взяла курс на
поступову передачу прав власностi на НДДКР вiд державного до приватного
сектору; розробила та запровадила в життя державну програму «Компанiя
з iнвестицiй у малий бiзнес», в рамках якої iнновацiйнi малi пiдприємства
отримують кошти через iнвестицiйнi фiрми; створила агентство «Адмiнiстрацiя
малого бiзнесу», яке є незалежним федеральним агентством, найбiльшим
фiнансовим спонсором малого бiзнесу та через яке здiйснюються практично всi
програми пiдтримки малого бiзнесу, зокрема: надається акцiонерний капiтал,
довгостроковi позики, облiгацiйнi позики, а також послуги з фiнансового
менеджменту. Нинi, США є не тiльки свiтовим лiдером у сферi iнновацiй
(за даними Всесвiтньої органiзацiї iнтелектуальної власностi, Корнельського
унiверситету та мiжнародної бiзнес-школи «Insead» у 2016 р.), а й вiдзначається
високим рiвнем економiчного розвитку.
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РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСIЙНОГО СТРАХУВАННЯ
ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
Хемiй А. С.1
anna.hem@ukr.net
Вступ. В умовах пiдвищеної уваги країн свiту загалом та України
зокрема

до

проблеми

пенсiйного

захисту

власного

населення,

постає

питання платоспроможностi сучасної пенсiйної системи України. Забезпечення
економiчної безпеки країни пов’язане з пошуком нових джерел фiнансування
видаткiв населенню похилого вiку пiд час здiйснення пенсiйної реформи у
сучасних умовах.
Результати. Пенсiйна система України складається з трьох рiвнiв:
солiдарна, обов’язкова накопичувальна та система недержавного пенсiйного
1
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забезпечення [1]. Розбудова недержавного рiвня розпочалася в 2004 року, пiсля
набрання чинностi Закону України «Про недержавне пенсiйне забезпечення».
Вiн створений з метою формування додаткових пенсiйних накопичень за
рахунок добровiльних внескiв фiзичних осiб i роботодавцiв. Вiдповiдно до
українського законодавства на сьогоднi iснують три суб’єкта, якi мають
право здiйснювати дiяльнiсть в цьому сегментi ринку: 1) недержавнi пенсiйнi
фонди (НПФ) шляхом укладення пенсiйних контрактiв мiж адмiнiстраторами
пенсiйних фондiв та вкладниками таких фондiв; 2) страховими органiзацiями
шляхом укладення договорiв страхування довiчної пенсiї з учасниками
фонду, страхування ризику настання iнвалiдностi або смертi учасника фонду;
3) банкiвськими установами шляхом укладення договорiв про вiдкриття
пенсiйних депозитних рахункiв для накопичення пенсiйних заощаджень у
межах суми, визначеної для вiдшкодування вкладiв Фондом гарантування
вкладiв фiзичних осiб [2].
Станом на 30.06.2017 в Державному реєстрi фiнансових установ мiстилася
iнформацiя про 64 недержавних пенсiйних фонди та 22 адмiнiстратори НПФ
. Найбiльша кiлькiсть НПФ зосереджена в м. Києвi – 46. На сьогоднi
пенсiйнi виплати з НПФ отримують 83,2 тис. громадян України, що складає
9,9% вiд загальної кiлькостi учасникiв ринку НПФ. Загальний обсяг активiв,
залучених до дiючих НПФ складає 2248,7 млн.грн, i протягом останнiх рокiв
спостерiгається зростаюча тенденцiя [3].
Отже,

фактичний

рiвень

активностi

НПФ

на

ринку

пенсiйного

страхування залишається на низькому рiвнi, що свiдчить про наявнiсть
невикористаного резерву пiдвищення обсягiв залучення фiнансових ресурсiв
до НПФ.
Щодо дiяльностi страхових компанiй, на сьогоднi в Українi роздiлилася
думка щодо їх ролi та мiсця у системi недержавного пенсiйного забезпечення
(НПЗ). З одного боку звертається увага на збiльшенi ризики при використаннi
«визначених виплат» та вiдсутнiсть Фонду гарантування виплат за договорами
страхування життя, з iншого боку надається перевага страховим компанiям
над НПФ як бiльш надiйним, платоспроможним iнститутам з вищим ступенем
довiри з боку населення. На вiдмiну вiд банкiв та НПФ, якi також надають
можливiсть накопичення додаткової пенсiї в Українi, страховик забезпечує
клiєнтам не тiльки накопичення коштiв, а й захист вiд ряду ризикiв. Це означає,
що в разi смертi чи iнвалiдностi годувальника його родина не залишиться без
коштiв – що саме по собi також є вирiшенням проблем соцiальної безпеки.
Станом на 30.06.2017 року кiлькiсть страхових компанiй страхування
життя в Українi становила 36 [3], однак накопичувальним страхуванням життя
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активно займаються близько 10. Вiдповiдно до українського законодавства,
можливостi лайфових страховикiв як iнвесторiв обмеженi, тому у боротьбi
за клiєнта багато компанiй роблять ставку на якiсть послуг та своє iм’я.
Не випадково з 10 лiдерiв ринку накопичувального страхування життя шiсть
компанiй контролюють iноземцi.
Важливою причиною низького зростання розвитку системи недержавного
пенсiйного забезпечення в Українi є малий рiвень обiзнаностi населення про
дiяльнiсть НПФ та страхових компанiй, а також недовiра до такого методу
заощадження коштiв.
Окрiм державного солiдарного i недержавного пенсiйного страхування,
яке iснує сьогоднi в Українi, велику нiшу може зайняти ще не запроваджене
сьогоднi обов’язкове накопичувальне страхування, яке реалiзується як другий
рiвень пенсiйної системи. Його впровадження дозволить:
- збiльшити пенсiйнi виплати майбутнiх перiодiв, не збiльшуючи
бюджетного тягаря;
- створити зв’язок мiж необхiдними пенсiйними платежами i отриманими
пенсiйними

виплатами,

тим

самим

пiдвищуючи

зацiкавленiсть

працюючих осiб у детiнiзацiї заробiтних плат.
Висновок. Запровадження другого рiвня пенсiйної системи в Українi
можливо i доцiльно здiйснювати на основi недержавних пенсiйних фондiв
та обслуговуючих компанiй, якi демонструють надiйну роботу починаючи
з 2004 р. Державний накопичувальний фонд для цього не потрiбен, та
й не повинен створюватися ПФУ за рахунок коштiв платникiв податкiв.
Модель другого рiвня потребує доопрацювання в питаннях, що стосуються
джерел фiнансування внескiв, взаємодiї суб’єктiв другого рiвня, iнформування
населення, критерiїв допуску та вибору НПФ i обслуговуючих компанiй,
державного регулювання i нагляду, розробки та впровадження надiйних
iнвестицiйних iнструментiв, вдосконалення системи покарання за шахрайство
з пенсiйними активами.
В

свою

чергу,

розвиток

недержавного

пенсiйного

страхування

в

Українi потребує подальших реформ, що сприятиме збiльшенню акумуляцiї
вiльних грошових коштiв i призведе до покращення iнвестицiйного клiмату
в

країнi,

розвитку

нацiонального

фiнансового

ринку

та

пiдвищенню

пенсiйного

страхування

конкурентоспроможностi нацiонального господарства.
Адже

в

усьому

свiтi

недержавнi

фонди

акумулюють найбiльший фiнансовий ресурс i забезпечують розвиток економiк
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країн, де знаходяться, своєю iнвестицiйною дiяльнiстю, тим самим гарантуючи
її економiчну безпеку.
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НЕДЕРЖАВНI ПЕНСIЙНI ФОНДИ ЯК ЧАСТИНА
СОЦIАЛЬНО-ЕКОНОМIЧНОГО АСПЕКТУ НАЦIОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ
Цибульник М. О.1
masha.tsybulnyk@gmail.com
Вступ.

Реформування

економiчної

системи

України

неможливе

без полiпшення якостi життя її громадян. Пенсiйнi системи бiльшостi
країн знаходяться пiд постiйним наглядом, що обумовлено поточними
демографiчними трендами, а також пiдвищенням вимог до прозоростi
системи

облiку

пенсiйних

зобов’язань.

Поступове

старiння

населення

в розвинених країнах поряд iз низькими або вiд’ємними показниками
народжуваностi

вимагає

вiд

уповноважених

органiв

держави

шукати

шляхи для зменшення навантаження на пенсiйну систему. Це вимагає
пiдвищення пенсiйного вiку, адже за оцiнками ООН до 2050 року частка
людей пенсiйного вiку буде перевищувати можливостi пенсiйної системи
забезпечувати їм виплати [4]. Наразi, для стабiлiзацiї економiки та для
пiдвищення соцiальних стандартiв, Уряд проводить пенсiйну реформу,
основною частиною якої є розвиток недержавного пенсiйного забезпечення.
Окремо наголошується, що накопичувальна система має бути обов’язковою
i громадяни повиннi самi обирати недержавний пенсiйний фонд, адже
стабiльнiсть пенсiйного забезпечення є однiєю з найважливiших складових
нацiональної безпеки. Тому, дослiдження недержавних пенсiйних фондiв
1
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як частини соцiально-економiчного аспекту нацiональної безпеки набуло
першочергового значення.
Матерiали i методи. Методологiчну основу дослiдження становлять
сукупнiсть загальнонаукових та спецiальних методiв наукового пiзнання,
а саме: порiвняння, аналiзу та синтезу, iндукцiї та дедукцiї, аналогiї,
розвитку
системного

вiд

абстрактного

пiдходу,

до

конкретного,

дiалектичного,

методiв

iсторичного
порiвнянь,

та

логiчного

узагальнень

та

наукової абстракцiї. Iнформацiйною базою дослiдження стали науковi працi
вiтчизняних та зарубiжних вчених з питань розвитку та функцiонування
недержавних пенсiйних фондiв, матерiали Уряду, Мiнiстерства фiнансiв
України, Мiнiстерства соцiальної полiтики, Державної служби статистики
України, нормативно-правовi документи.
Результати

проведеного

дослiдження.

Система

пенсiйного

забезпечення в Українi складається з трьох рiвнiв: солiдарна система
загальнообов’язкового державного пенсiйного страхування, накопичувальна
система загальнообов’язкового державного пенсiйного страхування та система
недержавного пенсiйного забезпечення. З 1 сiчня 2004 р. набрав чинностi
Закон України [1], яким запроваджено третiй рiвень пенсiйної системи та
започатковано створення системи добровiльного недержавного пенсiйного
забезпечення. Недержавний пенсiйний фонд – це юридична особа, яка має
статус неприбуткової органiзацiї (непiдприємницького товариства), функцiонує
та провадить дiяльнiсть виключно з метою накопичення пенсiйних внескiв на
користь учасникiв пенсiйного фонду з подальшим управлiнням пенсiйними
активами, а також здiйснює пенсiйнi виплати учасникам зазначеного фонду
[1].
В економiчно розвинених країнах недержавнi пенсiйнi фонди є активними
учасниками фiнансового ринку. Вони, як i iншi колективнi iнвестори,
акумулюють кошти iндивiдуальних вкладникiв для подальших портфельних
iнвестицiй. Але їх мiсце i роль на ринку цiнних паперiв вiдрiзняються вiд
ролi i мiсця, скажiмо, iнвестицiйних фондiв тим, що першi здiйснюють
консервативнiшi iнвестицiї, оскiльки їх основне завдання – збереження i
збiльшення пенсiйних заощаджень населення, i отже, мiнiмiзацiя ризику для
вкладникiв та учасникiв недержавних пенсiйних фондiв. Свiтовий досвiд
з розвиненою сферою недержавного пенсiйного забезпечення показує, що
виплати з недержавних пенсiйних фондiв завжди значно перевищують
державнi пенсiї, i бiльше того, поступово витiсняють солiдарну систему
загальнообов’язкового державного пенсiйного страхування. Тому, питання
частки виплат недержавних пенсiйних фондiв у загальнiй сумi виплачених
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пенсiй залежатиме вiд кiлькостi осiб, якi виявлять бажання взяти участь
у системi недержавного пенсiйного забезпечення, зокрема, скористатися
послугами недержавних пенсiйних фондiв [2, 3].
Здiйснюючи розвиток системи недержавного пенсiйного забезпечення,
потрiбно потурбуватися про бажання населення страхувати своє майбутнє.
Необхiдно забезпечити пiдвищення доходiв громадян, стабiльнiсть в країнi.
Потрiбне розроблення методики отримання бiльшого доходу вiд операцiй,
i турботи про надiйнiсть фондiв. Адже одна з найголовнiших проблем
забезпечення додаткової пенсiї – саме надiйнiсть фонду. Необхiдно формувати
такий клiмат в країнi, щоб фонди прагнули мати якнайкращу репутацiю i
постiйних клiєнтiв, а клiєнти знали, що вкладенi кошти нiкуди не дiнуться i
дохiд по них буде стабiльним i гарантованим за будь-яких умов. Також потрiбно
створювати чiткий контроль над дiяльнiстю i прозорiсть операцiй недержавних
пенсiйних фондiв.
Висновки. Система недержавного пенсiйного забезпечення в Українi
протягом останнiх рокiв демонструє поступальний розвиток, проте, у
спiввiдношеннi до активiв свiтових недержавних пенсiйних фондiв активи
вiтчизняних
недержавного

не

досягають

пенсiйного

навiть

одного

забезпечення

в

вiдсотку.
Українi

Через

потребує

це

система

подальшого

розвитку з вирiшенням вище зазначених проблемних питань, а розвиток ринку
недержавних пенсiйних фондiв в Українi має стати одним зi стратегiчних
iнвестицiйних джерел, спрямованих на пiдтримку соцiально-економiчного
аспекту нацiональної безпеки.
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ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА ИНСТИТУТА СЕМЬИ УКРАИНЫ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Щебет Э. И.1
ausserwelt1995@gmail.com
Введение. Глобализация в современном мире становится всё более
значимым процессом, который затрагивает все аспекты жизни [1]. Происходят
изменения

отношений

во

всех

сферах

жизнедеятельности

человека

в

условиях становления глобального информационного пространства. В данном
отношении, эти преобразования отражаются на положении всех социальных
институтов.
Институт семьи представляет собою одну из основ общества. Именно
он является связующим звеном между индивидом и обществом, где каждая
семья представляет собою микрообщество с характерными индивидуальными
особенностями. Современный институт семьи Украины характеризуется
кризисным состоянием, ростом противоречий и усилением деструктивных
процессов. Данное состояние института семьи представляет существенную
угрозу для общества Украины, что ставит вопрос его будущего существования.
Материалы и методы. В исследовании использованы следующие
методы: системный, историографический, литературный, компаративный,
синтеза и анализа, дедукции, обобщения, статистический.
Результаты. Актуальными процессами трансформации института семьи
в Украине являются увеличение распространения разводов, неполных семей,
внебрачной рождаемости, сиротства, увеличение возраста вступления в брак,
снижение уровня рождаемости и количества детей в семьях [2]. Анализ этих
данных выявил региональную неоднородность, а также стойкую негативную
динамику по всем параметрам на протяжении всего времени независимости
Украины. Было выявлено, что наиболее острая ситуация наблюдается в
центральных, южных и восточных регионах, особенно в Днепропетровской
области. Наиболее благоприятная ситуация сложилась в западных регионах,
что были присоединены в 1939 и 1945 годах. Наиболее позитивная ситуация
сложилась в Закарпатье [2].
При этом необходимо отметить, что процесс деградации института семьи
активнее всего происходит в западных регионах. Таким образом, наблюдается
уменьшение региональных отличий в отношении состояния института семьи
1
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в направление его ликвидации. Здесь необходимо подчеркнуть, что в
региональном срезе выражается отличие между городской и сельской средой.
В городах, как правило, семейные отношения имеют большую формальность
и в целом институт семьи характеризуется более острым кризисом с
большим выражением ряда социальных проблем, чем в сельской местности.
Главное отличие заключается в различных ценностях, в мировоззрении. Для
сельской местности характерна традиционность, когда для города более
свойственна новационность и большая восприимчивость к новым веяниям,
а также более анонимным образом жизни [3]. Согласно с проведёнными
исследованиями ценности семьи, посредством анализа социальных сетей на
примере «Вконтакте», было подтверждена данная интерпретация [4], где
ценность семьи имеет наибольшую силу в наиболее удалённых от больших
городов и их влияния местах.
Важно отметить, что для постмодерного общество характерны разрыв
общественных ценностей [5], формирование глобальной цивилизации [6], отказ
от субъекта и принятия хаоса как формы бытия [7]. Становление этих новых
ценностей невозможно без соответствующего информационного влияния на
сознание. Информационный фактор, к которому относятся СМИ, Интернет,
реклама лежит в основе трансформации общества и института семьи в
частности [8]. В Украине это происходит в условиях фактического отсутствия
информационной безопасности и культивировании ценностей деструктивного
характера [9]. Информационное влияние в большей мере выражено в городах,
где кризис института семьи более всего выражен [3]. Таким образом,
информационное воздействие является ведущим фактором трансформации
института семьи в направлении его ликвидации.
Учитывая, что семья сама в себе обладает определённой независимостью
и способностью сохранять ценности, культуру и традиции, то для построения
глобального общества семья представляет определённую преграду. В этом
отношении, семья не допускает слияние индивида с политическою властью
в единое целое. Философия, формирующая идею глобального общества,
выступает

против

существования

института

семьи

как

манифестации

индивидуальности. Примерами этому есть марксизм [10] и современный
гуманизм,

отстаивающий

коллективные

ценности

[11],

идеи

Фихте

и

Гегеля. Подобные идеи высказывают ведущие идеологи ООН – авангарда
глобализации. Так, Брок Чишолм заявил, что «для создания мирового
правительства необходимо удалить из мышления людей их индивидуальность,
а также приверженность семейным традициям, национальному патриотизму и
религиозным учениям» [12, c. 8]. Его дополнил Роберт Мюллер: «Направляйте
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ваших детей к мировому глобальному гражданству, к верованиям, что
сконцентрированы на земле, к социалистическим ценностям, коллективному
мышлению, которое станет необходимым для 21 века» [13, c. 85 – 86].
Выводы. Особенностями кризиса института семьи Украины является
региональная неоднородность его состояния, а также хроническая негативная
динамика в направление его ликвидации. В этом отношении, наблюдается
определённое

стирание

отличия

в

состоянии

института

семьи

между

городской и сельской местностью, а также между регионами страны
в контексте глобализации, главным образом, посредством деструктивного
информационного

влияния.

Важно

отметить,

что

процесс

разрушения

института семьи соответствует сущности постмодерна и необходим для
создания мирового единства на основах глобального коллективизма.
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ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ XBRL У ЗВIТНОСТI
ОРГАНIЗАЦIЙ УКРАЇНИ
Юхименко В. М.1
yukhumenko@gmail.com
Вступ.

Сучасний

етап

подання

фiнансової

звiтностi

органiзацiй,

пов’язаний з глобальним розвитком Iнтернету, що дозволяє швидко та
зрозумiло отримати основну фiнансову iнформацiю. Враховуючи те, що
бiльшiсть фiнансових операцiй здiйснюються в цифровому форматi, а всi
потоки даних вiдбуваються всерединi баз даних органiзацiй, вiд однiєї
комп’ютерної системи до iншої тощо. В кiнцi кiнцiв, фiнансовi операцiї
агрегуються у звiтах, якi використовуються для внутрiшнiх або зовнiшнiх
цiлей. Звiти зазвичай формуються в рiзних цифрових форматах або в
паперових копiях. Рiзнi цифровi формати є частково унiфiкованими або
стандартизованими, i без використання належного програмного забезпечення
вони

не

можуть

бути

прочитанi.

Незважаючи

на

iснуючi

стандарти

електронного обмiну даними, виникають проблеми комунiкацiї один з
одним. Для унiфiкацiї стандартiв та доступностi всiх фiнансових даних для
читання, свiтовою спiльнотою було запропоновано використовувати в якостi
загальноприйнятого стандарту розширеної мови дiлової звiтностi – XBRL
(англ. Extensible Business Reporting Language).
Матерiали i методи. В рамках Директиви Solvency II, Європейський
Союз почав використовувати XBRL в якостi єдиного стандарту обов’язкової
фiнансової звiтностi, та вже кiлька рокiв застосовується в практицi страхових
органiзацiй. XBRL є глибшою та бiльш адаптованою версiєю мови XML, яка
спецiально розроблена для задоволення складних потреб бiзнесу та фiнансової
звiтностi [1]. Найважливiшим є те, що стандарт XBRL дуже легко пристосувати
до конкретних потреб, тобто рiзнi органiзацiї можуть налаштовувати стандарт
вiдповiдно до своїх вимог [2].
Результати.

Стандарт

XBRL

використовується

провiдними

країнами-членами ЄС для рiзних цiлей. Наприклад, Нацiональний банк
Бельгiї використовує XBRL для проведення статистичного аналiзу зiбраних
1

Аспiрант, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
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щорiчних фiнансових даних бiльше 400 000 компанiй. У Нiдерландах завдяки
впровадженню стандарту XBRL кiлькiсть фiнансових елементiв даних,
необхiдних вiд компанiй рiзними державними органами, було скорочено з 200
тис. до 4,5 тис. Первинно це дозволяло економити 350 млн. євро на рiк, але
далi економiя зросте до 750 млн. євро на рiк.
З моменту свого створення i до сьогоднiшнього дня, XBRL безперервно
розвивається у всьому свiтi не лише за рахунок створення великої кiлькостi
юрисдикцiй (зараз налiчується 22 активнi юрисдикцiї) та зацiкавленiстю
постiйно зростаючого числа органiзацiй, а й за рахунок розширення проектiв,
що стосуються рiзних аспектiв бiзнес-звiтностi, якi вже реалiзованi або ще
реалiзуються на рiзних рiвнях.
Висновки. На жаль, впровадження цiєї технологiї в Українi не
має активної пiдтримки, а тому можна видiлити наступнi чинники, що
перешкоджають впровадженню електронного звiтування, а саме:
- ринковi (неузгодженiсть українських форматiв електронної звiтностi зi
свiтовими);
- нормативнi («сира» нормативно-правова база щодо електронного
документообiгу);
- технiчнi (вимоги подавати паперову звiтнiсть додатково до електронної;
велика вартiсть та низька якiсть Iнтернет - послуг; не так багато
спецiалiстiв, якi володiють знаннями та навичками роботи з XBRL).
Проте, переваг вiд впровадження новiтньої технологiї XBRL у процес
електронного звiтування значно бiльше, нiж недолiкiв, а тому використання
такої технологiї буде ставати все бiльш актуальним в Українi.
Лiтература.
[1] Stergiaki E., Stavropoulos A., Lalou T. (2013). «Acceptance and usage
of extensible business reporting language: An empirical review», Journal of Social
Sciences, Vol. 9, No. 2, pp. 1 – 14.
[2] Lampathaki F., Mouzakitis S., Gionis G., Charalabidis Y., Askounis D.
(2009). «Business to business interoperability: A current review of XML data
integration standards», Computer Standards & Interfaces, Vol. 31, No. 6,
pp. 1045 – 1055.
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Секцiя 2. Новiтнi
матерiали та технологiї
для потреб суспiльства

ВИЗНАЧЕННЯ ВМIСТУ АРСЕНУ В БЕНЗИНI МЕТОДОМ
ЕТА-ААС
Бондар Д. К.1 ,
bondardk@gmail.com
Вступ. Арсен – це мiкроелемент (у земнiй корi становить приблизно
0,0005%), який має величезний вплив на людське здоров’я. До людського
органiзму Арсен може потрапляти з води, ґрунтiв, їжi та повiтря [1,2].
Навiть при низьких концентрацiях, As та його сполуки можуть призвести до
багатьох хвороб, зокрема, серйозних розладiв центральної нервової системи,
захворювань серцево-судинної системи та периферичних судин, раку шкiри
[3], проте його важко визначити в мiкрокiлькостях. В нафтопереробнiй
промисловостi Арсен є важливим навiть в слiдових кiлькостях оскiльки
викликає отруєння каталiзаторiв [4,5]. Даний метод був використаний для
визначення вмiсту Арсену в прямогонному бензинi. Вiн охоплює дiапазон
Арсену в дослiджуванiй пробi вiд 0 до 100 мкг/л.
Матерiали i методи. Для визначення вмiсту Арсену в методом
атомно-абсорбцiйної
атомiзаторi

спектрометрiї

(ЕТА-ААС)

в

електротермiчному

використовувались

графiтовi

графiтовому
кювети

з

пiн-платформою. Дослiдження проводили на приладi ContrAA 700 фiрми
«Analytical Jena» з графiтовим атомiзатором з джерелом опромiнення
безперервного спектру (ксеноновою лампою) та монохроматором високого
роздiлення. Прилад пiд’єднаний до персонального комп’ютера. Для стабiлiзацiї
довжини хвилi в приладi виконується безперервне коригування по лiнiї неону.
Коригування фону здiйснюється автоматично за допомогою програмного
1

ВЦ ПАТ «Укртатнафта»

забезпечення. Вмiст Арсену визначається вимiрюванням iнтегральної площi
пiку поглинання при 193,7 нм. Як газ-носiй був застосований аргон чистотою
99,996%. Правильнiсть методики оцiнена порiвнянням результатiв аналiзу
проб бензину методом гiдридної приставки у водному розчинi.
Приготування

робочих

стандартних

розчинiв.

Пiд

час

аналiзу

використовувались реактиви марки Ч.Д.А. Iз основного стандартного розчину
Арсену з концентрацiєю 1000 мг/л у маслi приготували калiбрувальний
розчин Арсену з концентрацiєю 10 мг/л у ксилолi, що зберiгає стабiльнiсть на
протязi недiлi. З нього в автоматичному режимi за програмою приготовлена
серiя калiбрувальних стандартних розчинiв Арсену у ксилолi з концентрацiєю
0; 20; 40, 60; 100 мкг/л з додаванням паладiй-магнiєвого модифiкатора, якi
проаналiзованi згiдно параметрiв, наведених у Таблицi 1, i побудований графiк
залежностi iнтенсивностi iнтегрального поглинання робочих стандартних
розчинiв вiд вмiсту арсену в мкг/л.
№

Температура

стадiї

(◦ C)

1

150

2

340

3
4

Тип

Витрати

газу

газу (л/хв)

5,0

Аргон

3,0

Нi

30,0

Аргон

3,0

Нi

340

5,0

Аргон

3,0

Нi

750

5,0

повiтря

0,5

Нi

5

750

10,0

повiтря

0,5

Нi

6

750

20,0

Аргон

3,0

Нi

7

1250

2,0

Аргон

3,0

Нi

8

1250

10,0

Аргон

3,0

Нi

9

1250

2,0

Нi

0

Нi

10

2550

0,7

Нi

0

Так

11

2550

2,0

Нi

0

Так

12

2650

2,0

Аргон

3,0

Нi

13

Час (с)

Зчитування

60
13,0
Аргон
3,0
Нi
Таблиця 1. Параметри атомiзатора для приладу ContrAA700.

Пробопiдготовка та аналiз.

Пробу

бензину

енергiйно

перемiшали

протягом 5 хвилин та фiльтрували для видалення механiчних домiшок. Для
аналiзу автосамплер змiшує 10 мкл бензину та 5 мкл P d − M g модифiкатора.
Пiсля введення дослiджуваного розчину в кiлькостi 15 мкл в графiтову
кювету проводили аналiз за наведеною температурною програмою. Були
проведенi

110

три

вимiри

проби.

За

кiнцевий

результат

бралось

середнє

арифметичне трьох вимiрiв. Виходячи з графiку iнтегрального поглинання
стандартних розчинiв вiд концентрацiї арсену в мкг/л була визначена
концентрацiя арсену в дослiджуванiй пробi.

Дослiджувана проба

Вмiст Арсену, мкг/л
ЕТА-ААС

гiдридної генерацiї

Бензин А

31

35

Бензин Б

54

57

Бензин В
23
24
Таблиця 2. Вмiсту Арсену за методом ЕТА-ААС та гiдридної генерацiї.
Результати. Результати визначення вмiсту Арсену за методом ЕТА-ААС
та гiдридної генерацiї наведенi в Таблицi 2. Визначений вмiст Арсену за
наведеним методом корелюється з результатами за методом гiдридної генерацiї.
Висновки. Показана можливiсть визначення вмiсту Арсену в органiчному
розчиннику. Результати отриманi за даною методикою цiлком спiввiдносяться
з даними отриманими при аналiзi у водному розчинi. Було виявлено,
що аналiз вмiсту Арсену у органiчному розчиннику є бiльш швидким та
менш трудозатратним. Проте використання дорогих органiчних розчинникiв,
стандартного зразку Арсену у маслi та обмежена у часi стабiльнiсть вихiдних
стандартних розчинiв накладає суттєвi обмеження на використання цього
методу.
Лiтература.
[1] M. Xu, Status of trace element emission in a coal combustion process: a
review, Fuel Processing Technology, 85 (2004) 215 – 237.
[2] B. K. Mandal, R. T. Suzuki, Arsenic round the world: a review, Talanta, 58
(2002) 201 – 235.
[3] W. R. Cullen, K. J. Reimer, Arsenic speciation in the environment, Chem.
Rev. 89 (1989) 713 – 764.
[4] E. M. Becker, R. T. Rampazzo, M. B. Dessuy, M. G. R. Vale, M. M. da Silva,
B. Welz, D. A. Katskov, Direct determination of arsenic in petroleum derivatives
by graphite furnace atomic absorption spectrometry: a comparison between filter
and platform atomizers, Spectrochim. Acta Part B 66 (2011) 345 – 351.
[5] M. V. Rebouças, S. L. C. Ferreira, B. B. Neto, Arsenic determination in
naphtha by electrothermal atomic absorption spectrometry after preconcentration
using multiple injections, J. Anal. At. Spectrom. 18 (2003) 1267 – 1273.
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ВИГОТОВЛЕННЯ МАТЕРIАЛIВ НА ОСНОВI КВАРЦУ З
НАДГЛАДКОЮ ПОВЕРХНЕЮ ДЛЯ ОПТИЧНИХ ПРИЛАДIВ
Василенко Д. О.1 , Кравчук П. О.2 , Григорук В. I.3 , Сидоренко В. С.4
vda7@ukr.net, kravaukr@ukr.net, grygoruk02@ukr.net,
sidor1944@ukr.net
Вступ. У переважнiй бiльшостi оптичних приладiв (таких як: лазери,
датчики фiзичних полiв, гiроскопи тощо) оптичнi елементи, що виготовляються
iз кварцу (наприклад, дзеркала, призми, лiнзи), мають широке застосування.
Виключно важливою характеристикою вказаних вище елементiв є ступiнь
неоднорiдностi (шорсткостi) поверхнi, вiд чого залежить точнiсть вимiрювання
приладiв. На сьогоднiшнiй день вiдомий ряд методiв, застосування яких
зменшує шорсткiсть поверхнi i таким чином пiдвищує її якiсть. Але при
цьому данi методи не дозволяють зменшити нанодефекти поверхнi до
субнанометрового рiвня. Досягти цього можна використовуючи оптичне
ближнє поле (БП), що обумовлює актуальнiсть даного дослiдження i
подальшi перспективи практичного використання отриманих результатiв
субнанотравлення поверхнi кварцу.
Матерiали i методи. Дослiджуваним матерiалом являється кварц SiO2 .
Кварцова пiдкладинка, що має шорсткiсть на рiвнi одиниць – десяткiв
нанометрiв, розмiщується у камерi з молекулярним хлором Cl2 (Pис. 2.1).
При кiмнатнiй температурi хлор не взаємодiє з кварцом. Знизу пiд кутом
повного внутрiшнього вiдбиття на пiдкладинку направляється пучок зеленого
лазерного випромiнювання. Над верхньою поверхнею пiдкладинки на вiдстанi
меншiй нiж 85 нм утворюється еванесцентна хвиля, яка поляризує Cl2 i SiO2 .
Утворюються диполi, що генерують три компоненти електромагнiтного поля
[1, с. 365].
В ближнiй зонi найбiльш сильною є компонента ∼ r−3 . Вона має на
порядки бiльше значення нiж реактивне поле ∼ r−2 чи поле випромiнювання
∼ r−1 . Останнє домiнує лише у дальнiй зонi.
Квазiелектростатична компонента ∼ r−3 , що генерується диполем SiO2 ,
спричинює дисоцiацiю молекулярного хлору [2, с. 115]:
БП

Cl2 −→ 2Cl.

(2.1)

1
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3

д. ф.-м. н., проф., Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса

Шевченка
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Рис. 2.1: Схема експериментальної установки.

Отже, в БП молекулярний хлор дисоцiює до бiльш хiмiчно активного
атомарного хлору, що є необоротнiм процесом. Пiсля даної реакцiї еванесцентна
хвиля поляризує атомарний хлор. При цьому утворюється диполь [3, с. 101],
який притягується до диполя SiO2 нановиступа пiдкладинки. Електричне поле
еванесцентної хвилi спрямоване ортогонально до площини поверхнi (Рис. 2.1),
i в цьому ж напрямку вздовж однiєї прямої рiзнойменними полюсами один
до одного будуть зорiєнтованi диполi Cl i SiO2 (Рис. 2.2). А їхня взаємодiя
буде обумовлена найсильнiшою квазiелектростатичною компонентою ∼ r−3 ,
на вiдмiну вiд попереднiх експериментiв фотохiмiчного субнанотравлення [2],
де пiдкладинка опромiнювалася згори, ортогонально до площини поверхнi, i
диполi Cl та SiO2 орiєнтувалися екваторiальними дiлянками один до одного.
Взаємодiя диполiв при такому взаємному розташуванню була обумовлена лише
реактивною компонентою ∼ r−2 .

Рис. 2.2: Орiєнтацiя диполiв Cl i SiO2 пiд дiєю еванесцентної хвилi.

В результатi реакцiї атомарного хлору з нановиступами кварцової
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пiдкладинки утворюються тетрахлорид силiцiю та кисень зi значеннями
густини, меншим нiж густина молекулярного хлору, завдяки чому вони
витiсняються iз зони реакцiї:
БП

SiO2 + 4Cl −→ SiCl4 ↑ +O2 ↑ .

(2.2)

Таким чином, за рахунок протiкання даної реакцiї вiдбувається травлення
шорсткостi кварцової пiдкладинки, що було цiллю дослiдження.
Результати.
шорсткостi

Отримано

поверхнi

метод

кварцових

фотохiмiчного

пiдкладинок

за

субнанотравлення

допомогою

оптичної

ближньопольової реакцiї (2.2) атомарного хлору з нановиступами SiO2 для
створення надгладких поверхонь (на рiвнi одиниць ангстрем) у оптичних
елементiв.
Висновки.
з

використанням

Розглянутий

метод

еванесцентної

фотохiмiчного

хвилi,

яка

дає

субнанотравлення
змогу

квазiелектростатичну компоненту електричного поля ∼

застосувати

r−3 , є набагато

бiльш ефективним, нiж у дослiдах, де використовувалася лише реактивна
компонента ∼ r−2 , яка у ближнiй зонi є на порядки слабшою. Завдяки
цьому очiкується, що швидкiсть процесу фотохiмiчного субнанотравлення
буде значно вищою, нiж у попереднiх роботах, що є суттєвим для серiйного
виробництва.
Лiтература.
[1] Сидоренко В. С. Особливостi ближнього поля диполя Герца //
Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.
2005. С. 365 – 372.
[2] Nomura W. Nonadiabatic Near-Field Optical Polishing and Energy
Transfers in Spherical Quantum Dots // Progress in Nano–Electro–Optics VII.
Berlin: Springer-Verlag, 2010. (Springer Series in Optical Sciences; Vol. 155).
P. 113 – 130.
[3] Огенко В. М. Теория колебаний и переориентаций поверхностных групп
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ОТРИМАННЯ ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛIТИН
ПУПОВИННОЇ КРОВI: ЕФЕКТИВНIСТЬ, БЕЗПЕКА
Войтенко Б. С.1
redguardvbs@ukr.net
Вступ. Отримання й використання стовбурових клiтин є вiдносно
новою
вони

практикою,

яка

використовуються

набуває
для

все

бiльшого

лiкування

поширення.

великої

кiлькостi

Вже

зараз

захворювань:

гематологiчних, неврологiчних, ендокринних, аутоiмунних тощо [3;6]. Одним з
найбезпечнiших джерел отримання гемопоетичних стовбурових клiтин (ГСК)
є пуповинна кров (ПК) [9]. ГСК належать до фракцiї ядровмiсних клiтин
(ЯВК), яку треба вiдфракцiонувати, тобто вiддiлити все непотрiбне. Однак
на сьогоднi бракує ефективних методик отримання ГСК. Тому актуальною
є розробка дiєвого способу фракцiонування ПК, який би забезпечив високий
вихiд ГСК при одночасному високому ступеню очистки лейкоцитарної фракцiї
вiд еритроцитiв та вмiщеного в них гемоглобiну, оскiльки останнi руйнуються
при крiоконсервацiї, а продукти їхньої руйнацiї негативно впливають на
здоров’я людини [1;10;12].
Матерiали

i

методи.

На

основi

аналiзу

рiзних

методик

було

розроблено власну ефективну експериментальну методику. Лабораторний
експеримент проведено на базi банку пуповинної кровi, iнших тканин
i клiтин людини ТОВ «Медичний центр «Гемафонд» з використанням
загально-клiнiчних методiв дiагностики. У 2015 роцi проведено збiр iнформацiї
та аналiз лiтератури, практичну частину роботи здiйснено в 2016 роцi. В
експериментальнiй методицi, на вiдмiну вiд унiфiкованої [4] було використано
седиментуючi речовини, а саме препарат Рефордез-Новофарм (ГЭК, 6%).
Додавалося 100 мл препарату незалежно вiд об’єму кровi. Седиментацiя
проводилася протягом однiєї години. Завдання роботи: розробити спосiб
фракцiонування пуповинної кровi з використанням седиментацiї еритроцитiв
гiдроксiетиленкрохмалем (ГЕК); порiвняти вихiд ЯВК [7], ГСК, ступiнь
очистки лейкоцитарної фракцiї ПК вiд еритроцитiв та гемоглобiну в
експериментальнiй та унiфiкованiй (затвердженiй МОЗ України) методиках;
на основi показникiв виходу ГСК, а також ступеня очистки лейкоцитарної
фракцiї ПК вiд еритроцитiв та гемоглобiну; визначити необхiднiсть та
доцiльнiсть впровадження експериментальної методики в практичну дiяльнiсть
бiотехнологiчної лабораторiї.
Результати. Експериментальна методика дає можливiсть отримувати
бiльше ЯВК; у ходi експерименту значно зменшена кiлькiсть еритроцитiв та
1
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концентрацiя гемоглобiну; застосування нової методики дозволяє в середньому
збiльшити кiлькiсний склад ГСК.
Висновки.

Отриманi

результати

доцiльнiсть

впровадження

дiяльнiсть

бiотехнологiчної

пiдтверджують

експериментальної
лабораторiї.

необхiднiсть

методики

в

Перспективою

та

практичну
подальшого

дослiдження визначено вдосконалення експериментальної методики для
отримання максимальної кiлькостi ГСК.
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POLYMER NANOCOMPOSITES: CHEMISTRY AND
APPLICATIONS IN MEDICINE
Harahuts Yu. I.1 , Chumachenko V. A.1 , Kutsevol N. V.1 , Sishko E. D.2 ,
Shton I. O.2 , Chekhun V. F.2 , Telegeev G. D.3 , Naumenko A. P.1 ,
garaguts.yulia.fox@gmail.com
Cancer is among the leading causes of death worldwide. Nanotechnology has the
potential to dramatically improve current approaches to cancer detection, diagnosis,
imaging, and therapy while reducing toxicity associated with traditional cancer
therapy.
Currently, cancer research is focused on nanotechnology, which involves the
design characterization, production, and application of nanoscale drug delivery
systems. Macromolecules of soluble polymers due to their biocompatibility with
living cells and tissues and their possible load dosage forms can be used as
nanocontainers for drug delivery systems.
The goal of this study was to create hybrid nanocarriers based on the branched
pH-sensitive biocompatible copolymers with controlled internal molecular structure
for photodynamic and drug anticancer therapy. It was shown that these nanocarriers
were captured by phagocytic cells, and that were not cytotoxic.
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Polymer was loaded with Au nanoparticles and sensitizer (chlorin e6) and
tested for photodynamic antitumor therapy. In vitro experiments on malignant
cell line MT-4, the nanocomposite photosensitizer demonstrated twofold increase of
photodynamic efficacy compared to the free photosensitizer. Significant antitumor
photodynamic activity of the nanocomposite photosensitizer was confirmed in
experiments on photodynamic therapy of Lewis lung carcinoma, transplanted into
laboratory mice, that warrants the photosensitizer prospective preclinical studies.
Also, the polymer was loaded with antitumor drug cisplatin at different
concentrations. They revealed dose-dependent decrease in viability of chronic
myelogenous leukemia and histiocytic lymphoma cells. When the copolymers
were conjugated to both nanosilver and cisplatin, such a nanosystem displayed
less cytotoxic effect compared to Polymer/ cisplatin system. For ternary system
Polymer/AgNPs/cis-Pt, the change in hydrophilic-hydrophobic balance of polymer
molecule (due to the complexation with cis-Pt) the aggregation of macromolecules
as well as to some agglomeration AgNPs were revealed.
Taking into account that our nanosystems will act mainly on malignant
phagocytic cells and do not affect healthy cells, they can thus potentially be used
for the therapeutic treatment of tumor cells having phagocytic activity.
Acknowledgement. Publications are based on the research provided by the
grant support of the State Fund For Fundamental Research (project Φ76/64-2017)

НОВI ТЕХНОЛОГIЇ У СТРАХУВАННI АГРАРНОГО
ПIДПРИЄМНИЦТВА
Гудзь Г. О.1 ,
gudz1991@gmail.com
Соцiальнi,

мобiльнi,

аналiтичнi

i

хмарнi

технологiї,

заснованi

на

захопленнi, передачi i зберiганнi iнформацiї впливають на розвиток бiльше нiж
будь-коли ранiше. Дана iнформацiя або використання iнформацiйної переваги
в якостi стратегiї, буде повнiстю переорiєнтовувати конкурентне середовище в
галузi страхування аграрного пiдприємництва.
Один з можливих шляхiв розвитку iнформацiйних систем та технологiй
у

органiзацiї

страхового

захисту,

полягає

у

використаннi

соцiальних

медiа та краудсорсингу. Краудсорсинг складає платформу для залучення
масового спiвробiтництва за допомогою iнформацiйних та комунiкацiйних
технологiй,
на

шляхом

iнформацiю
1
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з

розподiлу
великої

завдань

групи

людей

або
чи

можливостi
спiльнот,

надати
через

запит

соцiальнi
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мережi та у виглядi SMS-повiдомлень та електронних листiв. Фермери
можуть використовувати SMS-повiдомлення для iнформування мiсцевих
сiльськогосподарських домогосподарств про появу шкiдникiв або змiн у
врожайностi, що ранiше було доступно за результатами проведення перевiрки
на мiсцi дослiдниками. Використовуючи доступнi цифровi iнструменти,
споживачi можуть також надавати iнформацiю, пов’язану зi змiною структури
споживання i уподобань, що буде доступною для аграрного товаровиробника.
Iнформацiйнi технологiї мають важливе значення для поширення засобiв
для захисту рослин, а краудсорсинг (з використанням iнформацiйних систем
та технологiй (ICTs) створює пiдстави для широкого спiвробiтництва)
може, в першу чергу, запобiгти поширенню захворювань. Якщо достатня
кiлькiсть фермерiв може надати iнформацiю про потенцiйнi симптоми
захворювання сiльськогосподарських культур дослiдникам i отримувати
вiдповiднi рекомендацiї по боротьбi iз захворюваннями, страхова компанiя
може також вiдстежувати i запобiгти епiдемiї. Якщо фермери або об’єднання
мають доступ до мережi Iнтернет, онлайн дошки оголошень, можуть швидко
поширювати iнформацiю про захворюванiсть. Наприклад, у Лейк-зонi Танзанiї
(Tanzania’s Lake Zone) [4], фермери з 10 районiв, якi беруть участь в цифровiй
мережi раннього попередження (Digital Early Warning Network), були навченi
розпiзнавати симптоми захворювання у тропiчної культури – кассави (манiок).
SMS-повiдомлення та спецiалiзованi мобiльнi додатки, також полегшили
введення i оперування даними.
У

страховiй

iндустрiї

з’явилися

такi

компанiї,

що

заснованi

на

краудсорсингу: BoughtByMany [1] та InsureMyFriend [3] у Великобританiї.
Дiяльнiсть даних компанiй полягає у наданнi допомоги для зареєстрованих
членiв сервiсу знайти необхiдну страхову послугу. Компанiя BoughtByMany
пов’язує суб’єктiв з аналогiчними вимогами до страхування (окремий набiр
ризикiв, наприклад), яких страховi компанiї коливались застрахувати на
iндивiдуальнiй основi в минулому. Сервiс InsureMyFriend [3] базується
на повiдомленнях P2P (англ. Peer-to-peer або People-to-people). Йдеться
про повiдомлення, якими обмiнюються iнтернет-користувачi за допомогою
месенджерiв, соцiальних мереж, електронної пошти. Оскiльки споживачi
починають активнiше використовувати можливiсть покупки через пов’язанi
iнтересом групи для здешевлення, i формат зв’язку через мережу Facebook,
доцiльно розглянути взаємовiдносини мiж Facebook та ринком страхування.
Мережа Facebook є однiєю з головних соцiальних мереж, що використовується у
всьому свiтi. InsureMyFriend формує мережу, де клiєнти можуть об’єднуватись
зi своїми колегами для зниження страхових внескiв. Дана мережа має
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потенцiал для того, щоб знизити кiлькiсть страхових претензiй, тому що
наслiдки впливають на всю групу i соцiальний тиск передбачає детальнiше
оцiнювати ризики. Компанiя BoughtByMany налiчує близько 18 тисяч членiв
та близько 180 груп iнтересiв. В цiлому по групам iнтересiв, середня знижка
за переговорами склала близько 18,6% [5]. Сервiси компанiй BoughtByMany та
InsureMyFriend залучають страховi компанiї, створюючи новий канал продажу
страхових послуг та залучення нових клiєнтiв, де вартiсть придбання нижче
по вiдношенню до iнших каналiв. Як правило, 90% їхньої торгiвлi припадає на
Facebook, де клiєнти приєднуються до групи у якiй зацiкавленi. Пiсля того, як
клiєнти приєднуються, вони можуть запрошувати вiд свого iменi iнших осiб.
У свiтовiй практицi страхування є приклад застосування платформи
краудсорсингу для збiльшення точностi визначення наслiдкiв опадiв. В 1998
роцi у США створена мережа CoCoRaHS (The Community Collaborative Rain,
Hail and Snow Network) [2] за участi Нацiонального наукового фонду (National
Science Foundation), спiльно з Нацiональним центром управлiння океанiчних та
атмосферних дослiджень (National Oceanic and Atmospheric Administration).
Проект CoCoRaHS уможливлює детальний огляд за опадами в регiонах
по всiй країнi. Даний проект став реакцiєю на результат за понесеними
збитками через iнтенсивну зливу в Форт Колiнз, штат Колорадо (Fort Collins,
Colorado state). Збитки склали 200 мiльйонiв доларiв, бiльша частина яких
стосувалась фермерiв. Несподiванi наслiдки стихiї та її нерiвномiрний вплив
по територiї, викликали необхiднiсть у збiльшеннi точностi даних. Платформа
CoCoRaHS залучає окремi фермерськi господарства для збору даних про
опади в мiсцях розташування сiльськогосподарських угiдь, що забезпечує
iнформацiю точну по державi в цiлому. З моменту запуску проекту залучено
46 тисяч осiб, що зареєструвалися через веб-сайт CoCoRaHS. Для участi в
мережi, кожен пiдписник iнвестує у придбання дощомiру (за цiною близько
30 дол.) [2]. Данi накопичуються i вiдображаються кiнцевим користувачам:
вiд Нацiональної погодної служби (National Weather Service) до Департаменту
сiльського господарства США (U.S. Department of Agriculture), а також для
фермерiв та вчених-дослiдникiв.
Лiтература.
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РЕЦИКЛIЗАЦIЯ 3-ГЕТАРИЛIЗОКУМАРИНIВ У
3-ГЕТАРИЛIЗОХIНОЛIН-1(2Н)-ОНИ
Коноваленко А. С.1 , Шабликiна О. В.1
konovalenko9456@gmail.com
Вступ. Розповсюдженiсть iзохiнолiнiв у природi та притаманна їм
висока бiологiчна активнiсть обумовлює постiйний iнтерес до даного класу
гетероциклiчних сполук. Аналiзуючи лiтературнi данi, ми звернули увагу на
порiвняно малодослiджену групу iзохiнолiнiв, а саме – iзохiнолiн-1(2H)-они з
гетероциклiчним замiсником у 3-му положеннi. Останнiм часом були одержанi
цiкавi результати при вивченнi бiологiчної активностi таких молекул [1].
Бiльшiсть пiдходiв до синтезу 3 замiщених iзохiнолiн-1(2H)-онiв мають деякi
обмеження, тому новi розробки у цьому напрямку будуть актуальними.
Нами

було

дослiджено

можливiсть

синтезу

широкого

кола

3

гетарил-iзохiнолiн-1(2H)-онiв шляхом рециклiзацiї вiдповiдних iзокумаринiв.
Хоча подiбне перетворення було вiдоме досить давно [2], здiйснювали його за
участю переважно 3 арил-iзокумаринiв [3], головним чином тому, що група
iзокумаринiв з гетероциклiчним замiсником поки що є нечисельною. У свою
чергу, iзокумариновий цикл – це не лише зручний об’єкт для рiзноманiтних
синтетичних трансформацiй, але й ефективний фармакофорний фрагмент [4].
Таким чином, наше дослiдження матиме широкi перспективи для подальшого
розвитку.
Матерiали та методи. Вихiднi 3-гетарилiзокумарини 1-4 були нами
синтезованi на основi 3-(α-бромацетил)iзокумарину [5] дiєю рiзноманiтних
бiнуклеофiлiв [5, 6] (Схема 1).
1

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка

121

Схема 1.
Для рециклiзацiї лактонiв 1-4 у 3 гетарилiзохiнолiн-1(2H)-они 5 та
3 гетарил-2-метилiзохiнолiн-1(2H)-они 6 було обрано просту методику:
нагрiвання

спиртового

розчину

iзокумарину

в

закритому

реакторi

з

надлишком, вiдповiдно, карбонату амонiю (як синтетичного еквiваленту
амонiаку) або метиламiну.
Результати. За вказаною методикою нам вдалося з препаративними
виходами

синтезувати

набiр

3

гетарил-iзохiнолiн-1(2H)-онiв

5

та

3

гетарил-2-метилiзохiнолiн-1(2H)-онiв 6 (Cхема 2). Рециклiзацiя iзокумаринiв
в присутностi метиламiну вiдбувається повiльнiше, нiж пiд дiєю карбонату
амонiю, i виходи N метилпохiдних 6 в середньому були меншими, нiж сполук
5.

Схема 2.
З метою дослiджень хiмiчних властивостей i перспектив подальшого
застосування синтезованих гетероциклiв, нами було проведено реакцiю речовин
5 з P OCl3 та отримано новi 3 гетарил-2-хлорiзохiнолiни 7 (Схема 2). Кориснiсть
таких молекул для органiчного синтезу полягає в можливостi замiни атома
Хлору на рiзноманiтнi нуклеофiли.
Висновки. Шляхом рециклiзацiї одержаних нами 3-гетарилiзокумаринiв
було

синтезовано

ряд

нових

3

гетарил-2-метилiзохiнолiн-1(2H)-онiв,

гетарилiзохiнолiн-1(2H)-онiв
а

подальша

та

трансформацiя

3
3

гетарилiзохiнолiн-1(2H)-онiв дозволила отримати 3 гетарил-2-хлорiзохiнолiни;
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таким чином, сполуки з iзокумариновим циклом є зручною сировиною для
одержання iзохiнолiн-1(2H)-онiв, а також можуть бути використанi в синтезi
iнших похiдних iзохiнолiнового ряду.
Публiкацiя мiстить результати дослiджень, проведених при грантовiй
пiдтримцi Державного фонду фундаментальних дослiджень за конкурсним
проектом 33373.
Лiтература.
[1] He L.-W.; Chen Y.-Q.; Yang J.-Y.; Wang T.-L.; Li W.; Liu H.-Q. Total
Synthesis and Anti-Viral Activities of an Extract of Radix isatidis. Molecules 2014,
19(12), 20906 – 20912.
[2] Gabriel S. Synthese von Derivaten des Isoquinolins. Chem. Ber. 1885, 18,
3470 – 3484.
[3] Woon E. C. Y.; Sunderland P. T.; Paine H. A.; Lloyd M. D.; Thompson A. S.;
Threadgill M. D. Bioorg. Med. Chem. 2013, 21(17), 5218 – 5227.
[4] Barry R. D. Isocoumarins: developments since 1950. Chem. Rew. 1964,
64(3), 229 – 260.
[5]

Коноваленко

А.;

Шабликiна

О.;

Iщенко

В.;

Хиля

В.

Новi

3-гетарилзамiщенi iзокумарини. Вiсник КНУ. Хiмiя 2017, 1(53), 6 – 8.
[6]

Шаблыкина

О.

В.;

Шаблыкин

О.

В.;

Ищенко

В.

В.;

Вороная А. В.; Хиля В. П. Синтез 3-гетарил-1H-изохромен-1-онов на
основе 3-(2-бромацетил)-1H-изохромен-1-она. Химия гетероцикл. соедин. 2012,
(11), 1736 – 1741.

МОЛЕКУЛЯРНИЙ ПIНЦЕТ ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ
ДЕТЕКЦIЇ АТФ У РОЗЧИНАХ НА ОСНОВI ФЛАВОНОЛУ
Кримченко Р. Є.1 , Линник Р. П.1 , Бугера О. I.1 , Запорожець О. А.1 ,
Пивоваренко В. Г.1
pvg_org@ukr.net
Бiльшiсть клiтинних процесiв, що вимагають затрат енергiї, пов’язанi з
розпадом аденозин-5’-трифосфату (АТФ). Хiмiчна, механiчна, осмотична та
електрохiмiчна робота в клiтинах виконується переважно за рахунок енергiї
гiдролiзу АТФ до АДФ i неорганiчного фосфату. Також вiдома участь АТФ
в якостi посередника позаклiтинної сигналiзацiї та фолдiнгу бiлкiв. АТФ у
бiологiчних системах iснує переважно у формi тетра-зарядженого анiону.
До методiв визначення локальної концентрацiї АТФ в клiтинi iснують
жорсткi вимоги в аспектi селективностi, оскiльки середовище мiстить ряд
1
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анiонiв, дуже схожих на АТФ за будовою та властивостями. До таких анiонiв
слiд вiднести моно- та дифосфати аденозину, гуанозину, iнозину, уридину,
цитидину, нiкотинамiддинуклеотид фосфат (НАДФ), а також фосфат, цитрат
та пiрофасфат анiони тощо. Перевагою 3-гiдроксифлавонiв як флуоресцентних
зондiв є висока селективнiсть їх флуоресцентної вiдповiдi на АТФ у
фiзiологiчних умовах [1].
Молекулярнi пiнцети є сучасним прикладом молекулярних пристроїв для
детекцiї органiчних аналiтiв складної будови у розчинах. У порiвняннi з
простими рецепторами, молекулярнi пiнцети характеризуються збiльшеним
афiнiтетом та селективнiстю до цiльового аналiту.

Малюнок 1. Хiмiчна структура еталонного барвника 1 та молекулярний
пiнцет Т1. Модель можливої просторової структури комплексу T1-ATФ
(розрахована методом молекулярної механiки ММ+).
Нами було змодельовано та синтезовано молекулярний пiнцет на основi
3-гiдроксифлавону (T1) для визначення АТФ у межах його фiзiологiчних
концентрацiй. Незважаючи на однакову структуру хромофорних одиниць,
результати спектрофлуориметричних дослiджень барвникiв 1 i Т1 мають
важливi вiдмiнностi. По-перше, барвник T1 у комплексi з АТФ має в 1,5
рази яскравiшу флуоресценцiю, нiж барвник 1. Також, T1 демонструє менший
Стоксiв зсув флуоресценцiї, що свiдчить про бiльшу в’язкiсть оточення
молекули у АТФ-комплексi. Ще однiєю вiдмiннiстю є те, що смуга збудження
флуоресценцiї Т1-АТФ є вужчою, нiж у барвника 1, що свiдчить про бiльш
гомогенне оточення хромофору барвника Т1 у збудженому станi. Окрiм того,
смуга поглинання Т1-АТФ змiщена в короткохвильову область у порiвняннi
з комплексом 1-АТФ. Усi отриманi данi свiдчать про те, що молекула Т1 у
комплексi з АТФ є зв’язаною лише одним з хромофорiв, в той час коли другий
хромофор слугує лише антеною при поглинаннi свiтла.
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Малюнок 2. Моделi просторової структури барвника Т1 та його комплексу з
ATФ згiдно до їх флуоресцентних властивостей (розрахованi методом
молекулярної механiки ММ+).
[1] D. A. Yushchenko, O. B. Vadzyuk, S. O. Kosterin, G. Duportail, Y. Mely,
V. G. Pivovarenko. Sensing of adenosine-5’-triphosphate anion in aqueous solutions
and mitochondria by a fluorescent 3-hydroxyflavone dye. Analytical Biochemistry
369 (2007) 218 – 225.

ВИПУКЛI ОБОЛОНКИ ВИПАДКОВИХ ТОЧОК НА СФЕРI
Маринич О. В.1
marynych@unicyb.kiev.ua
Вступ. Вивчення випуклої оболонки точок вибiрки з незалежних
однаково розподiлених випадкових векторiв в Rd вже довгий час викликає
до себе значний iнтерес, як в силу математичної привабливостi цiєї задачi,
так i внаслiдок ряду прикладних застосувань. Випуклi оболонки точок
вибiрки використовуються для оцiнки носiя вiдповiдного розподiлу [5], для
моделювання ареалiв поширення диких видiв, таких як лисицi чи бiлки [4] та
в багатьох iнших прикладних задачах. Також випуклi оболонки є природними
аналогами екстремальних статистик в теорiї екстремальних значень.
У нещодавнiй роботi [1] вивчались властивостi сферичної випуклої
оболонки n точок, що мають рiвномiрний розподiл на d-вимiрнiй верхнiй
пiвсферi. Як зазначають автори [1], нульова кривизна d-вимiрної сфери
спричиняє появу неочiкуваних ефектiв та нових типiв асимптотичної поведiнки,
що ранiше не спостерiгалась для випуклих оболонок у евклiдових просторах.
Результати роботи [1] стали вiдправною точкою наших дослiджень, що
представленi в статтi [3]. Основнi результати цiєї статтi наведено нижче.
1
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Результати. Зафiксуємо розмiрнiсть простору d ≥ 1. Нехай U1 , U2 , . . . , Un
є незалежними однаково розподiленими точками з рiвномiрним розподiлом на
d-вимiрнiй верхнiй пiвсферi
d+1
S+
: x20 + x21 + · · · + x2d = 1,
d := {(x0 , x1 , . . . , xd ) ∈ R

x0 ≥ 0}.

Нас цiкавлять властивостi випадкового опуклого конуса в Rd+1 , що
визначений так Cn := {α1 U1 + · · · + αn Un : α1 , α2 , . . . , αn ≥ 0}. Наш перший
результат стверджує, що належним чином нормований випадковий конус Cn
збiгається в сенсi метрики Гаусдорфа до граничного опуклого конуса.
Теорема 2.0.1. Нехай Tn

:

Rd+1

7→

Rd+1 є лiнiйним оператором,

що визначений рiвнiстю Tn (x0 , x1 , . . . , xn )

=

(nx0 , x1 , . . . , xn ), H1

є

гiперплощиною H1 := {(x0 , x1 , . . . , xd ) ∈ Rd+1 : x0 = 1}, а e0 := (1, 0, . . . , 0) ∈
Rd+1 . При n → ∞ випадкова опукла множина Tn (Cn ) ∩ H1 − e0 слабко
збiгається в просторi компактних опуклих пiдмножин Rd з метрикою
Гаусдорфа до опуклої оболонки conv(Pd ) процесу Пуассона Pd з iнтенсивнiстю
x 7→ cd kxk−d−1 , x ∈ Rd .
За допомогою теореми про неперервне вiдображення з теореми 2.0.1 можна
отримати такий результат.
Теорема 2.0.2. Для k = 0, . . . , d − 1 позначимо через fk (C) число k-вимiрних
граней опуклого конуса або багатогранника C та покладемо f~(C) :=
(f0 (C), f1 (C), . . . , fd−1 (C)). При n → ∞ випадковий вектор f~(Cn ) збiгається
слабко до f~(conv(Pd )).
Лiтература.
[1] Bàràny I., Hug D., Reitzner M. and Schneider R. (2017). Random points in
halfspheres. Random Struct. Algorithms, 50(1), p. 3 – 22.
[2] Davis R., Murlow E. and Resnick S. (1987). The convex hull of a random
sample in R2 . Commun. Statist.-Stochastic Models, 3(1), p. 1 – 27.
[3] Kabluchlo Z., Marynych A., Temesvari D. and Thäle C. (2017+). Convex
hulls of Poisson processes, random cones and random points on half-sphere. Preprint.
[4] MacDonald D., Ball F. and Hough N. (1980). The evaluation of home range
size and configuration using radio tracking data. A Handbook on Biotelemetry and
Radio Tracking, Oxford: Pergaman Press.
[5] Moore M. (1984). On the estimation of a convex set. Ann. Statist., 12,
p. 1090 – 1099.
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IНФОРМАЦIЙНЕ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ТА СТРЕС В ЕПОХУ
СТРIМКОГО РОЗВИТКУ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
Маслюкiвська А. О.1
anna.masliukivska@gmail.com
Вступ. Сучасне життя наповнене безперервними потоками iнформацiї,
i об’єми її сприйняття та усвiдомлення стає складно контролювати в епоху
розвитку сучасних iнформацiйних технологiй, Iнтернет ресурсiв, соцiальних
мереж тощо. Людина часто стає заручником iнформацiйного потоку i не
завжди може справитися з iнформацiйним перевантаженням, в результатi
чого часто виникають стреси. Це є iнша - негативна сторона розвитку
iнформацiйного суспiльства. Можливiсть знати якомога бiльше, доступнiсть
до новин у будь-який час часто стає причиною депресiй i нервових зривiв,
через значнi iнформацiйнi об’єми, коли людина просто не встигає засвоювати
важливу iнформацiю та фiльтрувати i вiдкидати зайву, часто негативну,
iнформацiю.
Матерiали i методи. Основою написання даної роботи є дослiдження
провiдних

сучасних

фахiвцiв,

роботи

Бертрама

Гросса

«Управлiння

органiзацiєю» (1964р.) та Елвiна Тоффлера «Шок майбутнього» (1970). У
роботi використано загальнонауковi та специфiчнi методи дослiдження, а
також методи узагальнення, порiвняння, прогнозування, спiвставлення фактiв
та екстраполяцiї, використано термiнологiчний та системний пiдходи до
аналiзу поняття, дослiджено основнi практичнi рекомендацiї щодо способiв
подолання iнформацiйного перевантаження.
Результати.

Стан

iнформацiйного

перевантаження

виникає,

коли

кiлькiсть релевантної та корисної iнформацiї, що надходить зовнi, перевершує
можливостi її сприйняття, аналiзу та усвiдомлення, тобто наша свiдомiсть стає
не здатна впоратися з таким iнформацiйним потоком. Наша свiдомiсть вбирає
всю доступну для неї iнформацiю, вважаючи всю її важливою. Коли iнформацiї
стає занадто багато, мозок вже не в змозi сприймати справжнi знання, i настає
перенасичення.
Iнформацiйне перевантаження – термiн, що описує труднощi розумiння
проблеми i прийняття рiшень, причиною якої є надлишок iнформацiї.
Поняття згадується в книзi Бертрама Гросса «Управлiння органiзацiєю»
[2], але популяризував його Елвiн Тоффлер у своєму бестселерi «Шок
майбутнього» 1970 року [2]. Термiн i концепцiя передували Iнтернету, i можуть
оцiнюватися з точки зору бiблiотечних та iнформацiйних наук, а також з
точки зору психологiї. У психологiї iнформацiйне перевантаження вiдноситься
1
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до надлишку iнформацiї, що входить в нашу свiдомiсть. За Тоффлером,
iнформацiйне перевантаження – це сенсорне перевантаження в iнформацiйну
епоху (термiн, який був введений в 1950 роцi). Сенсорне перевантаження
розумiли як причину дезорiєнтацiї та вiдсутнiсть вiдповiдної реакцiї. Тоффлер
стверджував, що iнформацiйне перевантаження має подiбного роду ефект
тiльки на бiльш високому когнiтивному рiвнi: «Коли людина занурюється
у швидко i нерегулярно змiнну ситуацiю або новий насичений контекст, її
передбачувана точнiсть падає. Вона бiльше не може зробити достовiрну оцiнку,
вiд якої залежить рацiональна поведiнка» [2].
На жаль, бiльшiсть науковцiв, стверджують, що подолати або впоратися
з iнформацiйним навантаженням практично неможливо, можливо лише його
усвiдомити i навчитися правильно контролювати i використовувати у власних
цiлях. Тобто розробка певного алгоритму дiй, якi допоможуть у повсякденному
життi знизити рiвень вiдчуття безпорадностi i неефективностi прийнятих
рiшень, i пiдвищити розумiння важливостi отримання нової iнформацiї i
спрямування її у продуктивне русло без шкоди власному здоров’ю. Надалi
розглянемо деякi способи, як цього досягти.
Один iз ефективних способiв – концентрацiя уваги i зосередженiсть на
важливому, вiдкидаючи другорядне. Намагатися якомога точнiше аналiзувати
свiй поточний стан i отриманий до цього часу досвiд, видiляючи найважливiшi
аспекти, якi вартi уваги саме зараз. Перший прiоритет у подоланнi
iнформацiйного перевантаження – зосередитися на тому, що ми вже знаємо,
й придивитися, чи можемо ми полiпшити цi знання [3]. Вiдфiльтрувати весь
шум дуже легко, коли є стартовий майданчик i одна чи двi прiоритетних цiлi.
Планування роботи i тайм менеджмент теж є важливими iнструментами
для контролю iнформацiйного перевантаження. Є вислiв: «Простi речi рятують
життя». Так i в даному випадку, коли послiдовний план дiй, справ, зустрiчей
та опрацювання рiзного роду iнформацiї забезпечує вiдчуття спокою та
рацiональностi у побудовi дня, залежно вiд виставлених прiоритетiв. Людина,
вiдчуваючи порядок у справах, вiдчуває поряд думок у головi, i мозок
функцiонує у бiльш виваженому i корисному ритмi. Маючи план, потрiбно
чiтко його дотримуватися, i не вiдволiкатися на тi потоки iнформацiї, якi в
даним момент є неважливими чи нерелевантними.
Пiд час роботи над важливим проектом чи завданням, важлива
концентрацiя. Потрiбно навчитися не вiдволiкатися i не намагатися виконувати
декiлька справ одночасно. Чiтко усвiдомлювати, що ця робота нинi є першим
прiоритетом i не може перериватися переглядом листiв електронної пошти,
обговоренням другорядних питань телефоном чи пошуком побiчної iнформацiї.
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Експерти радять взагалi не вiдволiкатися на перегляд своїх сторiнок чи новин в
соцiальних мережах в цей час [3], а чiтко ставити мету – опрацювати спочатку
один блок iнформацiї, а вже потiм переходити до пошуку наступного блоку.
У сучасної людини, особливо у молодi, є негативна звичка, засинати з
навушниками, коли вони транслюють певну iнформацiю, або пiд включений
телевiзор чи радiо. Це надзвичайно негативно впливає на здатнiсть людини
якiсно вiдпочивати, оскiльки здоровий i повноцiнний сон – це ще одна
запорука подолання вiдчуття тривоги пiд час iнформацiйного перевантаження.
Активнiсть мозку пiд час отримання iнформацiї настiльки велика, що вiн не
може перейти в стан сну i людина не вiдпочиває повноцiнно, що в подальшому
може спричинити стрес та нервовi зриви.
Висновки. Iнформацiйне перевантаження – це проблема, з якою
практично

неможливо

справитися,

але

яку

можна

контролювати

i

спрямовувати у корисне русло, адже доступнiсть iнформацiї i швидкiсть
обмiну нею, це не так i погано, головне вмiти розставляти прiоритети, i
дотримуючись простих правил, навчитися в першу чергу контролювати себе
пiд час опанування тiєї чи iншої iнформацiї, фiльтруючи її та вiдкидаючи
неважливе.
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СОЦIАЛЬНА СТЕРЕОТИПIЗАЦIЯ ЯК ТЕХНОЛОГIЯ
ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДIНКИ В СУСПIЛЬСТВI:
КОНСТРУКТИВНI АСПЕКТИ
Мороз Є. О.1
morozeo1@gmail.com
Вступ. В статтi розглянуто теоретичнi та технологiчнi аспекти соцiальної
стереотипiзацiї в контекстi виявлення її конструктивних (стабiлiзуючих)
функцiй та впливiв на розвиток та iнтеграцiю новiтнього суспiльства.
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Соцiальний стереотип в буденному розумiннi носить вiдверто негативну
конотацiю. Так, особу, що мислить стереотипно, зазвичай, ми асоцiюємо iз
вiдсутнiстю критичного мислення та шаблонним вирiшенням альтернативних
за

рiшенням

ситуацiй.

Мiждисциплiнарний

суспiльствознавчий

дискурс

приймає лише частково такi асоцiацiї у якостi термiнологiчних ознак
«стереотипу». Зокрема, в статтi аргументується неможливiсть людського
iснування без опори бiльшою чи меншою мiрою на стереотипнi рiшення, а також
наводиться перелiк конструктивних (на противагу iнтуїтивно «зрозумiлим»
деструктивним) функцiям процесу стереотипiзацiї.
Результати. Соцiальнi стереотипи як спрощенi моделi сприйняття
реальностi у багатоманiтностi її проявiв виявляють себе у безлiчi усталених
форм так званих заздалегiдь сформованих «шаблонних картинок в головi».
Так, найочевиднiшого свого вияву вони мають в анекдотах; гумористичних
шоу; художнiх творах та засобах масової iнформацiї. Вiдмiннiсть мiж
нацiональними характерами; статусами iндивiдiв за ознакою статi; фiзичними
ознаками (наприклад, усталений в анекдотах образ «блондинки») ми
розкодовуємо i розумiємо, навiть якщо у практичному досвiдi не мали
до цього справи з представником даної соцiальної групи. Стереотипами
насичений й рекламний простiр. Так, наприклад, жiнка в рекламних
повiдомленнях найчастiше з’являється в образi або ж берегинi домашнього
вогнища (миє посуд, готує, дбає про близьких), або ж спокусницi (тiлесний
аспект, де жiнка виступає нiби як iще одна рiч в чоловiчому арсеналi
здобуткiв). Чоловiк же – сильний агресивний незалежний успiшний керiвник,
завойовник, голова сiм’ї. Не заперечуємо, що саме в такому контекстi сучасних
суспiльних трансформацiй та видозмiни соцiальних ролей у суспiльствi
стереотипи потребують переосмислення i руйнування задля досягнення цiлої
низки ефектiв: сприяння розвитку та пришвидшення iнновацiйних запитiв;
вiдсутностi стандартизацiї та єдино прийнятних моделей поведiнки; уникненню
протиправних та антисоцiальних наслiдкiв [1].
Вiдтак, в чому можуть бути кориснi iндивiдам соцiальнi стереотипи, як
про це наголошується у вступi статтi? Вiдповiдь на це питання мiститься у
декiлькох площинах аналiзу. Перш за все, варто пiдкреслити неможливiсть
функцiонування мислення людини без опори на соцiальну стереотипiзацiю.
Наша соцiальна реальнiсть у новiтнiй час постiйно перебуває в процесi
постiйних видозмiн. Щодня ми маємо справу з прийняттям вагомих, проте у
бiльшiй мiрi рутинних повсякденних рiшень, що обумовлюють нашу реальнiсть
i взаємодiї. Якби кожне з величезної кiлькостi цих повсякденних рiшень
потребувало рацiонального задiяння мисленнєвих процесiв людство не мало

130

б можливостi спiвiснувати, i через обмеження мозкових запитiв, i через втрату
часу. Саме тому бiльшу кiлькiсть наших дiй ми приймаємо фактично дiючи
автоматично, використовуючи готовi спрощенi моделi поведiнки, частково
користуючись нашим власним досвiдом, проте переважно – використовуючи
бiльш масштабний суспiльний архiв iнформацiї щодо адекватних реакцiй на тi
чи iншi стимули (реакцiї, що схвалюються соцiокультурним середовищем). У
пiдтвердження цiєї тези Ж. Тощенко зазначив таке: «Стереотип – це, свого
роду, початкова точка вiдлiку, попередня основа для розумiння того, що
вiдбувається. Це особливий тип знання, який виникає при нестачi знання про
предмет чи явище та через, так звану, «економiю мислення» [2]. У соцiологiї
iснує декiлька теоретичних понять, що прояснюють подiбнi технологiї:
«традицiйна дiя» М. Вебера; «габiтуалiзацiя» П. Бурдьє; постмодернiстське
поняття «рутинiзацiя».
Крiм того, стереотипи потрiбно вiдрiзняти вiд сумiжного за змiстом
поняття упередження. Стереотип – це спрощене, проте з часткою iстини
глибоко укорiнене у свiдомостi суспiльства уявлення про певний феномен
або

об’єкт.

Упередження

–

це

теж

стереотип,

який,

однак,

мiстить

неправдиву та негативну iнформацiю. Так, результати дослiджень [3]
стверджують про бажання українцiв дистанцiюватися вiд соцiальних груп
ромiв (циган), що, в тому числi, обумовлено наявнiстю негативного власного
досвiду українцiв при контактi з представниками цiєї етнiчної меншини.
Така позицiя фiксує наявнiсть соцiального стереотипу щодо представникiв
цiєї соцiальної групи, а, отже, iлюструє спрощене типiзоване ставлення
(небажання контактувати обумовлене реальними конфлiктами та проблемами).
Прикладом же упередження може бути вiдраза знаходитись у однiй кiмнатi з
ВIЛ-iнфiкованою особою через страх заразитися повiтряним контактом (наявна
неправдива викривлена негативна iнформацiя). Таким чином, стереотипи не
бувають анi повнiстю iстинними, анi повнiстю хибними. Вони допомагають
нам у великiй кiлькостi ситуацiй. Уявiмо, що iдучи вулицею вночi ми бачимо
попереду компанiю осiб напiдпитку. Зрозумiло, що здоровий глузд пiдкаже
обiйти їх iншою дорогою. Це – теж приклад стереотипiзацiї. В даному випадку
ми мислимо спрощено, не маємо iнформацiї щодо цих конкретних осiб, i,
звичайно, є висока ймовiрнiсть, що вони не спричинять нам жодної шкоди.
Висновки. Соцiальна стереотипiзацiя – необхiдна умова безконфлiктного
вiдтворення суспiльного простору технологiями репродукцiї моделей поведiнки
у суспiльствi. Серед конструктивних функцiй, що вiдiграють у суспiльнiй
технологiзацiї соцiальнi стереотипи варто видiлити, перш за все, передачу
досвiду мiж поколiннями, що, в свою чергу, сприяє успiшнiй соцiалiзацiї
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та комунiкацiї, забезпечує зв’язок мiж поколiннями та пiдтримує традицiйнi
цiнностi

соцiокультурного

простору.

На

макросуспiльному

рiвнi

варто

говорити про вiдтворення соцiальної структури суспiльства та формування
адекватних задля вiдтворення цiєї структури цiннiсних орiєнтацiй [1]. Задля
адекватного аналiзу ролi соцiальної спереотипiзацiї потрiбно вiдрiзняти
поняття «стереотипу» вiд близького за змiстом – «упередження». Останнє
акцентує увагу на хибному та негативному знаннi про об’єкт аналiзу, тодi як
стереотип обов’язково у своїй основi мiстить деяку частку iстинного знання.
Лiтература.
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Тезаурус социологии. Тематический словарь-справочник. – М.: Юнити-Дана,
2009. – 487 с.
[3] Панина Н. Факторы национальной идентичности, толерантности,
ксенофобии и антисемитизма в современной Украине / Н. Панина //
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РЕЙТИНГИ ВУЗIВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРIАНТ
ДОСЛIДЖЕННЯ ЯКОСТI ОСВIТИ
Мороз Я. В.1
yari.roz@gmail.com
Пiдходи до оцiнювання та порiвняння унiверситетiв i освiтнiх програм
можна простежити з початку ХХ столiття, проте про рейтинги як окремий
напрям та специфiчну форму освiтнiх вимiрювань мовиться лише, починаючи
з 1983 року, коли з’явився вiдповiдний проект популярного американського
видання «US News & World Report». Як згадує один iз iнiцiаторiв цього проекту
Роберт Морс (Robert Morse) у статтi з промовистою назвою «Народження
рейтингiв», «тодi нiхто не мiг уявити, що лише через 25 рокiв рейтинги стануть
впливовим фактором американської полiтики в галузi унiверситетської освiти,
будуть предметом дискусiї в докторських дисертацiях, наукових дослiдженнях,
конференцiях та постiйно перебувати в полi зору мас медiа» [1].
Порiвняльнi дослiдження якостi вищої освiти найчастiше ґрунтуються
на мiжнародних рейтингах вузiв. Залежно вiд методологiї оцiнювання якостi
вищої освiти можна отримати рiзнi результати. Наприклад, iснують мiжнароднi
1
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та нацiональнi рейтинги, результати яких вiдрiзняються, а один i той самий
вищий навчальний заклад посiдає не однаковi мiсця в рiзних рейтингах. Тому
рейтинги багато критикують, особливо в академiчному середовищi, нарiкаючи
на те, що вони не завжди справедливо вiдбивають справжнiй стан того чи
iншого закладу та його положення вiдносно iнших. Дуже важливо, щоб кожне
оцiнювання було зрозумiлим i прозорим, а також, щоб зазначалася його мета
[2].
Передумовами виникнення унiверситетських рейтингiв є диференцiацiя
мiж елiтарним та масовим унiверситетом, яка з’являється на межi XIX та XX
сторiччя, створення системи класифiкацiї унiверситетiв(класифiкацiя Карнегi
1973, 1976, 1987, 1994, 2000, 2005), становлення систем оцiнювання якостi освiти.
Серед мiжнародних рейтингiв найбiльш авторитетними є Шанхайський
ARWU, QS World University Rankings, Топ-200 (реалiзований центром
«Євроосвiта»). Особливiстю цього рейтингу є те, що всi його показники
беруть з вiдкритих джерел та можуть дуже легко перевiрятися. Однак iншi
важливi напрями унiверситетської дiяльностi, зокрема оцiнювання результатiв
навчання, залишаються поза межами цих iндикаторiв.
В Українi КМIС протягом останнiх 5 рокiв здiйснює проект, спрямований
на дослiдження в сферi освiти, i має власну методику складання рейтингу
ВНЗ. Методологiя рейтингу враховує iнформацiю, отриману в результатi
комплексних соцiологiчних дослiджень, що визначають не тiльки ступiнь
вiдповiдностi якостi освiти i навчальних програм вимогам ринку працi, але
також забезпечують загальну оцiнку вишiв такими цiльовими аудиторiями,
як роботодавцi (великий i середнiй бiзнес), випускники українських вузiв,
роботодавцi-експерти (представники пiдприємств, у дiяльностi яких беруть
участь фахiвцi зазначених напрямiв).
При розрахунку рейтингу враховуються наступнi критерiї: задоволенiсть
випускникiв ВНЗ отриманою ними освiтою i можливiстю її застосування в
трудовiй дiяльностi, сприйняття роботодавцями якостi освiти в українських
ВНЗ, сприйняття експертами якостi освiти в українських ВНЗ, а також
критерiй спiвробiтництва мiж ВНЗ i компанiями-роботодавцями.
Можна сказати, що рейтинги мають найбiльшу популярнiсть серед
широких верств населення, оскiльки часто саме на них орiєнтуються при виборi
мiсця навчання. Рейтинги зазвичай є в загальному доступi та прорахованi з
доступною простотою аби кожен мiг зрозумiти та побачити показники, якi
використовуються. З цього приводу афористично висловився Фiлiп Альтбах:
«Якби рейтингiв не iснувало, хтось, рано чи пiзно, вигадав би їх. Адже поява
рейтингiв – це закономiрний результат масового характеру вищої освiти та
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комерцiалiзацiї i конкуренцiї унiверситетiв в усьому свiтi. Потенцiйнi споживачi
освiтнiх послуг (абiтурiєнти та їх сiм’ї) бажають знати, яку з численних опцiй
на ринку вищої освiти обрати» [3, c. 2]. «В часи, коли нацiї сприймають
себе в контекстi глобальної конкуренцiї, а глобальнi порiвняння стають
важливим елементом у багатьох сферах, унiверситетськi рейтинги займають
вiдповiдну нiшу. Вони роблять таємничий та складний свiт унiверситетiв
простим, прозорим та зрозумiлим», – вважає iнший провiдний експерт у галузi
унiверситетських рейтингiв Саймон Маргiнсон [4, с. 45].
На думку Сергiя Курбатова, порiвняно з iншими механiзмами оцiнювання
якостi

унiверситетської

освiти,

зокрема

акредитацiєю

–

«рейтинги

є

динамiчнiшими, прозорiшими та орiєнтованими на очiкування вiд вищої освiти
основних груп споживачiв та стейкхолдерiв; не дивлячись на те, що рейтинги
орiєнтованi переважно на оцiнювання вiдносно легко вимiрюваних напрямiв
унiверситетської дiяльностi (наприклад, науково-дослiдницькi показники),
впродовж останнiх рокiв робляться активнi спроби зробити вимiрюваним
фундаментальний для унiверситетської дiяльностi процес навчання» [5].
Також, дослiдник у своїй статтi видiляє рейтинги першої та другої хвиль.
Шанхайський рейтинг та Рейтинг QS дослiдник вiдносить до першої хвилi,
якими прагнуть вимiряти показники унiверситетської дiяльностi, що можна
легко звести до певного цифрового еквiвалента. Саме тому, як вiн вважає,
вони зосередженi переважно на оцiнюваннi науководослiдницької дiяльностi
чи рiвня iнтернацiоналiзацiї певного унiверситету, що призводить до певної
темпоральнопросторової асиметрiї розумiння мiсiї сучасного унiверситету [6].
Надалi укладачi унiверситетських рейтингiв пропонують ще бiльш комплексно
та рiзнопланово оцiнювати унiверситетську дiяльнiсть, що пов’язано з появою
рейтингiв другої хвилi, в яких прагнуть подолати вiдповiдну асиметрiю.
Типовим прикладом рейтингiв другої хвилi є проект U-Multirank,
започаткований Європейською Комiсiєю 2 червня 2009 р. Перевагами цього
рейтингу є:
- багатовимiрнiсть – охоплено такi аспекти, як навчання, дослiдження,
iнновацiї, iнтернацiоналiзацiя, вплив на громаду;
- прозорiсть – можливiсть чiтко розумiти вимiрюванi аспекти та
використовувати результати вiдповiдно до власних потреб;
- глобальнiсть – поширюється не лише на європейськi унiверситети.
Сiмон Maргiнсон у своїй статтi «University rankings and social science»
зазначає: «У часи, коли нацiї сприймають себе у контекстi глобальної
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конкуренцiї, а глобальнi порiвняння стають важливим елементом в багатьох
сферах, унiверситетськi рейтинги займають вiдповiдну нiшу. Вони роблять
таємний i складний свiт унiверситетiв простим, прозорим та зрозумiлим» [7].
Висновки. Рейтинги сприяють формуванню цiнностей дослiдницької
культури та iнтернацiоналiзацiї в унiверситетському середовищi. Чiтка
iдентифiкацiя вимiрюваних параметрiв унiверситетської дiяльностi сприяє
прогресивному реформуванню унiверситету як соцiальної структури.
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МОЛЕКУЛЯРНI ПIНЦЕТИ ДЛЯ ДЕТЕКЦIЦЇ АТФ НА ОСНОВI
3-ГIДРОКСИФЛАВОНIВ
Нетребчук А. П.1 , Бугера О. I.1 , Пивоваренко В. Г.1
nastyanet1994@gmail.com
Молекулярнi пiнцети – це нециклiчнi «молекули-господарi», якi здатнi
з двох бокiв охоплювати «молекулу-гостя». Плоскi частини молекулярних
пiнцетiв можуть взаємодiяти з площинами «гостя» за рахунок нековалентних
взаємодiй
1

–

стекiнгу.

Цi

комплекси

є

пiдмножиною

макроциклiчних
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молекулярних рецепторiв. Дана побудова забезпечує певну гнучкiсть таких
молекулярних рецепторiв.
Аденозин-5‘-трифосфат (АТФ), в свою чергу, вiдiграє надзвичайно
важливу роль в обмiнi енергiї та речовин в органiзмi. Вiн є унiверсальним
джерелом енергiї для всiх бiохiмiчних процесiв, якi протiкають у живих
системах. Тому розробка молекулярних пiнцетiв для дослiдження концентрацiї
АТФ у динамiцi бiологiчних процесiв є актуальною задачею. Це досить складне
завдання, оскiльки висока селективнiсть до АТФ повинна бути досягнута у
присутностi iнших органiчних анiонiв, наявних у бiологiчних об’єктах, таких як
аденозин ди- та монофосфати, гуанозинтрифосфат, нiкотинамiддинуклеотид
та його фосфат тощо. Тому основнi зусилля придiляються розробцi рецептора
АТФ, ключової частини зонду, вiдповiдальної за зв’язування з аналiтом.
Одним з найперспективнiших результатiв щодо вирiшення такої задачi є
зонди на основi флавонолу: 3-гiдрокси-4’- (диметиламiно) флавон (FME зонд)
[1, 2] та його 3-гiдроксихромон або 3-гiдроксихiнолоновi аналоги [3]. FME,
синтетичний аналог природних флавонолiв [4, 5], незважаючи на його просту
композицiю, демонструє високу селективну вiдповiдь на анiон АТФ порiвняно
з iншими нуклеотидами у водних буферних розчинах i дозволяє вимiрювати
концентрацiї АТФ в дiапазонi 0,02-4 мМ.

Рис. 1 FME зонд

В основу даної роботи поставлено завдання створити флуоресцентнi
зонди для визначення АТФ з розширеними межами чутливостi, збiльшеним
спiввiдношення сигнал/шум та вищою яскравiстю флуоресценцiї зонду i його
комплексу з АТФ. Для досягнення цiєї мети ми пропонуємо молекулярнi
пiнцети, що складаються з двох флавонольних одиниць, з’єднаних активним
лiнкером. (Рис. 2).
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Рис. 2 Синтезованi молекулярнi пiнцети
Синтез пiнцетiв 1, 2 було здiйснено у чотири стадiї: алкiлування,
утворення халкону, окиснювальна циклiзацiя за Алгаром – Флiнном – Оямада
та з’єднання двох флавонолiв за допомогою лiнкерiв. Для пiнцету 2
спроба провести синтез халкону за класичною схемою виявилась невдалою,
тому замiнивши неорганiчну основу на органiчну були отриманi позитивнi
результати. Важливо, що в результатi реакцiї одержали флавонол в
одностадiйному синтезi. Синтез пiнцетiв 3, 4 було виконано в три стадiї.
Спочатку синтезували основу дiацетофенон, а потiм за класичною схемою
(утворення халкону, окиснювальна циклiзацiя за Алгаром – Флiнном – Оямада)
отримали 3-гiдроксифлавони, з’єднаннi метиленовою ланкою.
Хiмiчна будова молекул усiх отриманих сполук, а також їх чистота
пiдтвердженнi

шляхом

застосування

хроматомас-спектрометрiї

та

спектроскопiї ядерного магнiтного резонансу.
Лiтература.
[1] D. A. Yushchenko, O. B. Vadzyuk, S. O. Kosterin, G. Duportail,Y. Mely,
V. G. Pivovarenko. Sensing of adenosine-5’-triphosphate anion in aqueous solutions
and mitochondria by a fluorescent 3-hydroxyflavone dye. Analytical Biochemistry
369 (2007) 218 – 225.
[2] V. G. Pivovarenko, O. B. Vadzyuk, S. O. Kosterin. Fluorometric detection
of adenosine triphosphate with 3-hydroxy-4’-(dimethylamino)flavone in aqueous
solutions. J. Fluorescence (2006), V. 16, P. 9 – 15.
[3] V. G. Pivovarenko, O. Bugera, N. Humbert, A. S. Klymchenko, Y. Mély.
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ФАРМАКОЛОГIЧНО ЦIННI ФЕНОЛЬНI СПОЛУКИ ACORUS
CALAMUS L. ПРИ ВИРОЩУВАННI IN VITRO
Ревуцька А. З.1 , Таран Н. Ю.1 , Белава В. Н.1 , Голубенко А. В.1
nastartia@i.ua
Вступ. Сполуки фенольної природи (феноли, флавоноїди, ксантони та
iн.) як фармакологiчно цiннi речовини посiдають чiльне мiсце серед вторинних
метаболiтiв рослин завдяки сильним антиоксидантним, радiопротекторним,
противiрусним,

антибактерiальним,

антифунгальним,

iмуномодулюючим

властивостям тощо. Сировина, яка мiстить цi сполуки, використовується для
виготовлення профiлактичних i лiкувальних засобiв проти раку, порушень
травної, серцево-судинної, нервової, iмунної, ендокринної систем та iнших
захворювань [1-3].
Вiдповiдно до цього зростає потреба у рослинах, як джерела сировини
для отримання фенольних сполук. Одним iз цiнних видiв лiкарських
рослин є Аїр звичайний (Acorus calamus L.). Через постiйне зменшення
ареалу

цього

виду

i

недостатню

ефективнiсть

методiв

культивування

лiкарських рослин виникає необхiднiсть в оптимiзацiї процесу вирощування
у контрольованих умовах, а також у розробцi нових методiв отримання
фенольних речовин. Одним iз альтернативних екологiчно безпечних способiв
отримання сировини є культура тканин in vitro. Перевагами створюваних
клiтинних культур рослин, крiм збереження їх природних популяцiй, є
стандартизацiя умов їх вирощування з метою промислового використання
для отримання сполук спецiалiзованого обмiну [4]. Тому, метою нашого
дослiдження було з’ясувати склад фармакологiчно цiнних фенольних сполук
(загальних фенолiв, флавоноїдiв, ксантонiв) у тканинах експлантiв аїру та в
живильному середовищi за умов вирощування in vitro.
Матерiали i методи. В якостi рослинного матерiалу ми використовували
експланти

культури

тканин

аїру

з

рiзним

локалiтетом

материнських

рослин: аїр №1 – Нацiональний природний парк «Пирятинський», аїр
№2 – м. Бiла Церква. Експланти вирощували при 24◦ C та фотоперiодi 16
1
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годин впродовж 3 i 5 мiсяцiв на агаризованому живильному середовищi
Мурасiге-Скуга. Для визначення загального вмiсту фенолiв застосовували
реактив

Фолiна-Чекольте

[5],

загального

вмiсту

флавоноїдiв

–

нiтрат

кристалогiдрату цирконiлхлориду (IV) [6], вмiст ксантонiв визначали методом
Височиної Г. I. та Кукушкiної Т. А. [7] з власними модифiкацiями. Отриманi
екстракти аналiзували спектрофотометрично.
Результати. У результатi нашого дослiдження було з’ясовано, що
загальний вмiст фенолiв в експлантах аїру №1 зростав на 57% у листках i на
50% у коренях впродовж експерименту. В експлантах аїру №2 накопичення
фенолiв вiдбувалось тiльки у листках. Натомiсть у коренях цих експлантiв їх
вмiст знижувався у 3 рази. У живильному середовищi, на якому вирощували
експланти аїру обох варiантiв, виявлено незначне зростання даного показника
протягом часу культивування. Загальний вмiст флавоноїдiв знижувався з
часом в експлантах аїру №1 у листках (майже у 7 разiв) i у коренях
(в 1,3 рази), а в експлантах аїру №2 – збiльшувався в 1,4 i 2 рази у
листках i коренях вiдповiдно. У живильному середовищi ми не iдентифiкували
флавоноїди у концентрацiї, достатнiй для проведення кiлькiсного аналiзу.
Цiкавим є факт, що в експлантах аїру обох варiантiв накопичувався лише
один представник класу ксантонiв – сверхiрин: у №1 його вмiст не змiнювався
у листках i знижувався вдвiчi у коренях, а в №2 – пiдвищувався на 13%
у листках i на 20% у коренях. Аналiз вмiсту ксантонiв у живильному
середовищi показав рiзний якiсний склад цих сполук: у №1 виявлено сверхiрин,
декусатин (при експозицiї 5 мiсяцiв) та 1-гiдрокси-2,3,5-триметоксиксантон; у
№2 – сверхiрин (при експозицiї 5 мiсяцiв), 1-гiдрокси-2,3,5-триметоксиксантон
i мангостенон А (при експозицiї 3 мiсяцi). Вмiст сверхiрину в №1 та
1-гiдрокси-2,3,5-триметоксиксантону в обох варiантах значно знижувався.
Висновки. Встановлено специфiчнi якiснi та кiлькiснi вiдмiнностi
накопичення фармакологiчно цiнних фенольних сполук в експлантах A.
calamus та в живильному середовищi за умов вирощування in vitro у
залежностi вiд тривалостi культивування та вiд локалiтету материнської
рослини. З’ясовано, що загальний вмiст фенолiв у коренях експлантiв аїру
№2 знижувався впродовж дослiду. Зокрема, виявлено зниження та пiдвищення
вмiсту флавоноїдiв з часом культивування в експлантах аїру №1 й аїру
№2 вiдповiдно та їх вiдсутнiсть у живильному середовищi. В експлантах
аїру обох варiантiв iдентифiковано накопичення лише одного представника
класу ксантонiв – сверхiрину, а в живильному середовищi – ще декусатину,
1-гiдрокси-2,3,5-триметоксиксантону

та

мангостенону

А.

Цi

особливостi

акумуляцiї фенольних сполук потребують бiльш детального аналiзу з метою
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оптимiзацiї використання експлантiв рослин та їх живильного середовища, як
альтернативного джерела вторинних метаболiтiв.
Лiтература.
[1] Antioxidant activity and phenolic compounds of ginger (Zingiber officinale
Rosc.) determined by HPLC-MS/MS / Н. Tohma [et al.]. // J. of Food Measurement
and Characterization. – 2017. – Vol. 11, № 2. – P. 556 – 566.
[2] Callus cultures of Hypericum perforatum L. a novel and efficient source
for xanthone production / O. Tusevski [et al.]. // Plant Cell, Tissue and Organ
Culture. – 2016. – Vol. 125, № 2. – P. 309 – 319.
[3] Вмiст фенольних сполук у тканинах Аїру звичайного (Acorus calamus
L.) та в живильному середовищi за умов вирощування in vitro / А. З. Ревуцька
[та iн.]. // Вiсн. Укр. тов-ва генетикiв i селекцiонерiв – 2016. – T. 14, №
2. – С. 210 – 215.
[4] Голубенко А. В. Клональне мiкророзмноження рослин Acorus сalamus
L. in vitro / А. В. Голубенко, В. М. Цап // Вiсник КНУ iменi Тараса
Шевченка. Iнтродукцiя та збереження рослинного рiзноманiття. – 2016. – В.
1, № 34. – С. 54 – 56.
[5] Intra-laboratory validation of microplate methods for total phenolic
content and antioxidant activity on polyphenolic extracts, and comparison with
conventional spectrophotometric methods / G. Bobo-García [et al.]. // J. Sci. Food
Agric. – 2015. – Vol. 95, № 1. – P. 204 – 209.
[6] Response of phenolic metabolism induced by aluminium toxicity in
Fagopyrum esculentum Мoench. рlants / O. E. Smirnov [et al.] // Ukr. Biochem.
J. – 2015. – Vol. 87, № 6. – Р. 129 – 135.
[7] Высочина Г. И. Биологически активные вещества некоторых видов рода
Hedysarum L. / Г. И. Высочина, Т. А. Кукушкина // Химия растительного
сырья. – 2011. – № 4. – С. 251 – 258.

ВПЛИВ СIМЕЙНИХ ВIДНОСИН НА ФОРМУВАННЯ
СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДIНКИ ПIДЛIТКIВ
Рябчич Я. Є.1
yar.ryabchich@gmail.com
Вступ.

У

новiй

соцiокультурнiй

ситуацiї

розвитку

українського

суспiльства доволi часто виникає кризова, аутодеструктивна поведiнка
особистостi, наслiдком якої нерiдко є суїцид. Особлива увага фахiвцiв
зосереджена на пiдлiтковому суїцидi, оскiльки пiдлiтковий вiк є перiодом
1
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пiдвищеного ризику суїцидальної поведiнки. У вiцi 12 – 17 рокiв у
людини виразно акцентуються труднощi перебiгу пубертату, починаючи iз
психогормональної складової i закiнчуючи кризами розвитку. Цi труднощi
полягають

у

«межевостi»

соцiальної

позицiї

пiдлiтка,

невизначеностi

його соцiального статусу, протирiччях, що обумовленi невмiнням знайти
позитивний сенс власного життя, у вiдсутностi культури свiтоглядної
рефлексiї, яка дозволяє людинi прийти до унiкальної цiнностi власного життя.
Як наслiдок, за репрезентативними даними, один iз сiмдесяти пiдлiткiв
намагався здiйснити спробу самогубства, а суїцидальнi iдеацiї виникають у
кожного третього пiдлiтка.
Метерiали i методи. Для визначення особливостей дитячо-батькiвської
взаємодiї

використовувалась

методика

«Дитячо-батькiвськi

стосунки

у

пiдлiтковому вiцi» (О. Карабанова, П. Трояновська), для вимiрювання
суїцидальної

поведiнки

використовувалися

«Опитувальник

суїцидальної

поведiнки» (Т. Вашека), «Тематичної апперцепцiї тест» (К. Морган, Г. Мюррей)
та «Тест життєстiйкостi» (Д. Леонтьєв, О. Рассказова).
Результати. За умови ускладненої взаємодiї пiдлiтка iз референтною
групою, яка визначає якiсть його життя, пiдлiтковий вiк може проходити
за кризовим сценарiєм. Вiдтак, наявнiсть неефективних мiжособистiсних
комунiкацiй у сiм’ї, вiдсутнiсть спроможностi батьками iдентифiкувати та
задовольнити емоцiйнi потреби пiдлiтка за умови обмеженої та неефективної
взаємодiї з однолiтками, незадовiльнi проте важливi, з точки зору пiдлiтка,
стосунки з батьком, призводять до формування та закрiплення пресуїцидальної
поведiнки у пiдлiткiв. Формування пресуїцидальної поведiнки у пiдлiтка є
наслiдком глибокої безпорадностi, сигналом вiдчаю та неможливiстю звернути
до себе неформальну увагу батькiв. Iншими словами, пресуїцидальна поведiнка
пiдлiтка є формою активного особистiсного захисту пiдлiтка та своєрiдною
формою протесту.
Статистично доведено, що виникнення пресуїцидальної поведiнки у
пiдлiткiв зумовлене особливостями взаємодiї iз батьком (надто високi вимоги
до дитини, неадекватнiсть її образу, емоцiйна дистанцiя мiж пiдлiтком та
батьком, загальна незадоволенiсть стосунками), а також дисфункцiональними
характеристиками сiм’ї як iнституту соцiалiзацiї дитини (порушення у
мiжбатькiвських комунiкацiях та їхня конфлiктнiсть, недостатнє задоволення
емоцiйних потреб пiдлiтка, порушення поведiнкових ролей батька та матерi
тощо). Також видiлено певнi види психологiчних станiв у сiм’ях, якi так чи
iнакше провокують виникнення пресуїцидальної поведiнки у пiдлiткiв, i тому
можуть використовуватись для дiагностики та профiлактики пресуїцидальної
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поведiнки: стан глобальної сiмейної незадоволеностi; стан надмiрного фiзичного
i психiчного напруження; стан сiмейної тривоги; стан сiмейної провини.
Висновки. Пресуїцидальна поведiнка пiдлiтка є результатом його
виживання у сiм’ї з певними дисфункцiями та порушеннями у комунiкацiях.
Саме такi обставини зумовлюють критичний характер переживання пiдлiтком
труднощiв вiкової кризи. Формування пресуїцидальної поведiнки пiдлiтка є
наслiдком його глибокої безпорадностi, сигналом вiдчаю та неможливiстю
звернути до себе неформальну увагу батькiв. Iншими словами, пресуїцидальна
поведiнка пiдлiтка є формою активного особистiсного захисту пiдлiтка та
своєрiдною формою його протестної активностi.

ВЗАЄМОДIЯ 3-АРИЛIЗОКУМАРИНIВ ТА ЇХ ПОХIДНИХ З
ГIДРОКСИЛАМIНОМ
Савченко В. В.1 , Шабликiна О. В.1
savchenko.v.v@ukr.net
Вступ. Високий синтетичний потенцiал iзокумаринiв значною мiрою
обумовлений їх активнiстю по вiдношенню до N -нуклеофiлiв, зокрема
гiдроксиламiну. Не дивлячись на те, що першi дослiдження цiєї реакцiї
були здiйсненi досить давно [1], але й дотепер вiдомi лише поодинокi
приклади [2, 3] рециклiзацiї iзокумаринового циклу у N -гiдроксиiзохiнолони
пiд дiєю гiдроксиламiну, отже, перспективнiсть дослiджень у цьому напрямку
безсумнiвна. Сполуки з N -гiдроксиiзохiнолоновим циклом зацiкавили нас
у першу чергу як аналоги природних алкалоїдiв. Iншi можливi сфери
застосування даних речовин можуть бути пов’язанi з їх здатнiстю до утворення
хелатних комплексiв, а також iз пептидним синтезом, де використовуються N
гiдроксиiмiднi активованi естери.
Матерiали i методи. Об’єкти дослiдження – 3-арилiзокумарини 1 – були
нами синтезованi за вiдомими методиками. Їх взаємодiя з гiдроксиламiном була
здiйснена шляхом кип’ятiння в абсолютному пiридинi; кiлькiсть гiдроксиламiну
(вiд 1.5 до 6 екв) та тривалiсть реакцiї (вiд 2 до 36 год) визначалась характером
замiсника у фенiльному фрагментi та мало впливали на вихiд цiльового
продукту. Також нами було вивчено можливiсть отримання оксимiв за рахунок
кетогрупи ациклiчних похiдних iзокумаринiв: дезоксибензоїн-2’-карбонових
кислот 2 та їх амiдiв 3 [4].
1
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Схема перетворень 3-арилiзокумаринiв та їх похiдних пiд дiєю гiдроксиламiну
Результати. Отриманi результати (див. схему) переконливо свiдчать про
те, що рециклiзацiя 3 арилiзокумаринiв 1 пiд дiєю гiдроксиламiну – надiйний
препаративний метод синтезу вiдповiдних 3-арил-N гiдроксиiзохiнолонiв 4: їх
утворення вiдбувається однаково успiшно не залежно вiд характеру замiсника
у фенiльному залишку iзокумарину. Особливий iнтерес становлять сполуки
з вiльними функцiональними групами (−OH, −COOH), придатними до
подальшої модифiкацiї.
Взаємодiя з гiдроксиламiном амiдiв дезоксибензоїн-2’-карбонових кислот
3 дає можливiсть отримати ациклiчнi оксими 6 з препаративними виходами.
Для утворення цих сполук нам знадобилось не бiльше 1.5 год. Не виключаючи
можливiсть циклiзацiї оксимiв 6 у вiдповiднi N гiдроксиiзохiнолони 4,
ми збiльшили тривалiсть реакцiї до 2 – 3 год: i в реакцiйнiй сумiшi
з’являється циклiчна похiдна 5, для повного завершення циклiзацiї якої
необхiдно не менше 8 год. Окрiм цього, взаємодiя з гiдроксиламiном самих
дезоксибензоїн-2’-карбонових кислот 2 приводить до оксимiв 5, що мiстять
вiльну карбоксильну групу.
Висновки. Нами показано, що перетворення 3 арилiзокумаринiв у 3
арил-N -гiдрокси-iзохiнолони пiд дiєю гiдроксиламiну може бути здiйснене з
препаративними виходами на досить широкому колi сполук iз замiсниками
рiзної електронегативностi в ароматичному залишку. Наявнiсть активних
функцiональних груп, зокрема, карбоксильної, цьому перетворенню не
перешкоджає. Також перспективною для подальшого вивчення виявилась
реакцiя з гiдроксиламiном дезоксибензоїн-2’-карбонових кислот та їх амiдiв:
полiфункцiональнiсть вiдповiдних оксимiв надає рiзноманiтнi можливостi для
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наступних хiмiчних перетворень.
Публiкацiя мiстить результати дослiджень, проведених при грантовiй
пiдтримцi Державного фонду фундаментальних дослiджень за конкурсним
проектом 33373.
Лiтература.
[1] Buu-Hoi N. Phenolhomophthalein / N. P. Buu-Hoi. // Compt. Rend. Acad.
Sci. – 1939. – Vol. 209. – P. 321 – 324.
[2] Synthesis of New Indeno[1,2-c]isoquinolines: Cytotoxic Non-Camptothecin
Topoisomerase I Inhibitors / Cushman M., Jayaraman M., Vroman J. A., [et al.].
// J. Med. Chem. – 2000. – Vol. 43, Iss. 20. – P. 3688 – 3698.
[3] Dusemund J. Einfache synthese von isochino[2,3-c][2,3]benzoxazepinon und
[2,3]benzodiazepinonen sowie ihrer vorstufen / J. Dusemund, T. Hardt. // Arch.
Pharm. – 1988. – Vol. 321. – P. 41 – 44.
[4]

Functionalized

2’-carboxamidodeoxybenzoins

by

ring

opening

of

3-aryl-1H-iso-chromen-1-ones with secondary amines / Shablykina O. V.,
Moskvina V. S., Ishchenko V. V. [et al.]. // Chem. Heterocycl. Comp. – 2016. – Vol.
52, Iss. 4. – P. 275 – 278.

ОСНОВНI ТЕНДЕНЦIЇ ОСВIТИ МАЙБУТНЬОГО В ГАЛУЗI
КОМУНIКАЦIЙ
Смирнова О. В.1
lesia.smirnova@gmail.com
Вступ. Грунтовнiсть, комплекснiсть та крос-функцiональнiсть – є
важливими потребами сучасного свiту. Освiта знання стала освiтою розумiння.
Вчити необхiдно мета-речам, що iдеально лягає у формат унiверситетської
освiти.

Вчити

як

вчитися,

як

думати

критично,

як

класифiкувати,

тощо. Умови постiйної невизначеностi вимагають гнучкостi, мобiльностi,
готовностi до змiн i освiтня галузь не виключення. Освiтнiй процес став
безперервним. Освiтнi програми мають постiйно змiнюватись i доповнюватись.
Тренд на вузьку спецiалiзацiю позаду. Сьогодення вимагає працювати на
стику професiй. Отже в основу освiтнiх програм має бути покладена
мiждисциплiнарнiсть. Освiта майбутнього побудована на iнтернет-технологiях
та гаджетах. Edutainment – нова форма учбового процесу, освiта через
iгровi методики. Свiтовi освiтнi тенденцiї свiдчать про те, що майбутня
1
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вiдносин,

Київський

нацiональний

освiта – це освiта без викладачiв як її носiїв. Саме тому майбутнє освiти
за онлайн-форматом та самоосвiтою. Вже зараз унiверситетам потрiбно
конструювати освiтнi пакети «Takeaway» («освiта на винос»).
Аналiз

дослiджень.

Згiдно

з

даними

минулого

Всесвiтнього

економiчного форуму в Давосi виокремлено десять провiдних навичок
майбутнього.

Першi

мiсця

посiдають:

комплексне

вирiшення

проблем,

критичне мислення та креативнiсть. Їм поступилися: управлiння, взаємодiя з
людьми та переговори. В цiлому 5 з 10 навичок стосуються вмiння взаємодiяти
з людьми. 4 галузi з 10 пов’язанi з мозком: здатнiстю швидко реагувати,
бачити сутнiсть, генерувати новi iдеї тощо [1].
Виходячи з перелiку найбiльш перспективних професiй, галузь комунiкацiї
має тенденцiю до персоналiзацiї. За даними Давосу серед професiй 2020 у
галузi комунiкацiї першi мiсця посiдають такi професiї, як: персональний
бренд-менеджер, iнфостилiст (розробка стилю викладення), консультант з
безпеки особистого профiлю в мережi, спецiалiст з адресного мовлення
(пiдготовка iнд.пакету iнфоконтенту для персонального споживання, менеджер
вiртуального простору (впорядковує аккаунти, паролi, профiлi, пошти, чати,
форуми та iнше), спецiалiст з нейроконтенту (використовує новi канали
доставки iнформацiї у мозок аудиторiї задля виникнення необхiдних емоцiй
та вражень) [2].
У галузi аналiтики та iнфобезпеки найперспективнiшими є: розробник
моделей

BIG

DATA

(системи

збору

та

обробки

аналiтичних

даних),

архiтектор iнформацiйних систем (спецiалiст iз систем обробки даних),
утилiзатор iнформацiї в мережi, кiберслiдчий (аналiтик даних з навичками
програмiста), медiаполiцейський (iнфобезпека, монiторинг медiаресурсiв та
пошук порушень), куратор з iнформацiйної безпеки (слiдкує за виникненням
iнфозагроз на виробництвах), проектувальник нейроiнтерфейсiв (розробник
комп’ютерних додаткiв з урахуванням психологiї та нервової системи людини)
[3].
У галузi сумiжних знань: медiатор мережевих конфлiктiв, продюсер
сенсового поля (формування загальної картини свiту вiдповiдно до якої
будуються

медiапотоки),

IТ-проповiдник

(спецiалiст

з

комунiкацiй

з

користувачами IТ-продуктiв, вчить використовувати новi програми i гаджети
задля

запобiгання

цифровому

розшаруванню),

модератор

платформи

спiлкування з держорганами (спецiалiст, що вiдповiдає за дiалог мiж
активiстами та чиновниками у рiзних галузях задля пошуку спiльних рiшень),
спецiалiст з адаптацiї мiгрантiв (вже зараз у свiтi вiдкриваються окремi освiтнi
заклади для мiгрантiв; цiкаво у контекстi подальшого розвитку освiтнiх
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програм унiверситету для iноземцiв) [4].
Результати.

Перевагою

крос-функцiональнiсть,
мiждисциплiнарно.

маємо

Єдине,

що

унiверситетської
можливiсть
людство

освiти

працювати

буде

є

її

комплексно

вiдрiзняти

вiд

та

штучного

iнтелекту – це творчiсть. Але сьогоднi вона стає неможливою без технiчних
навичок. Будь-яка гуманiтарна наука сьогоднi потребує технiчної адаптацiї.
Автоматизацiя медiасфери призвела до того, що, наприклад, в Associated
Press короткi новини пишуть роботи. Отже поєднання креативу та технiчних
навичок зробить нас унiверсальними солдатами.
Висновки.

По-перше,

слiд

розроблювати

новi

та

оновити

старi

дисциплiни, враховуючи потреби часу. Окремий блок – це дисциплiни, що
навчають мета-речам. Як, наприклад, критичне мислення та працюють з
BIG DATA. А також дисциплiни на стику рiзних галузей знань. По-друге.
Свiт змiнюється так швидко, що ми не можемо 5 рокiв вивчати тiльки
теоретичнi дисциплiни та опановувати професiю за рахунок роботодавця. Отже
бiльше кейсiв, бiльше проектних робiт. По-третє, онлайн-освiта. Необхiдно
розпочати пакування та монетизацiю освiтнiх наборiв «на винос» (Takeaway).
Освiтнiй процес стає безперервним, тому освiтнi програми необхiдно зробити
бiльш персонiфiкованими. Виникає необхiднiсть в органiзаторах проектних
робiт, тьюторах, iгровикладачах, координаторах освiтнiх онлайн-платформ
та розробниках освiтнiх траекторiй. Далi. Edutainment. Навчальний процес
повинен використовувати новiтнi технологiї, а сам формат подачi повинен бути
простим та побудованим на iгрових методиках, симуляторах, iграх онлайн свiту.
Це дасть можливiсть краще засвоювати та обробляти iнформацiю, а також
сприятиме перебуванню у продуктивному станi для вирiшення нестандартних
задач. Мистецтво у майбутньому також почне вiдiгравати велику роль в освiтi.
Вже з’являються цiлi арт-напрямки, де навчання вiдбувається через рiзнi
форми мистецтва [5].
Лiтература.
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[2] Алена Владимирская: рутинные профессии исчезнут. [Електронний
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СТВОРЕННЯ НОВИХ БIОЛОГIЧНО АКТИВНИХ
ГЕТЕРОЦИКЛIЧНИХ СПОЛУК
Тихонюк О. I.1 , Мiлохов Д. С.1 , Хиля О. В.1 , Кузнецова Г. М.1 ,
Рибальченко В. К.1 , Воловенко Ю. М.1
lenamay96@gmail.com, milokhovds@gmail.com,
olga.v.khilya@gmail.com
На сучасному етапi розвитку науки i технiки пошук, розробка та створення
бiблiотек нових бiологiчно активних сполук займають одне з ключових мiсць
не тiльки в хiмiї, а й в бiологiї i медицинi. Одним з прiоритетних напрямкiв є
питання безпечного лiкування онкологiчних захворювань, що за статистикою
ООН займають друге мiсце за рiвнем смертностi у свiтi. Сьогоднi наряду
з хiрургiчним втручанням та променевою терапiєю, широкого застосування
набула також i хiмiотерапiя. Зазвичай антинонеопластичнi препарати, що
використовуються, мають доволi високу токсичну дiю, що зводить нанiвець
терапевтичний ефект даних препаратiв [1]. Наприклад, вiдомi полiциклiчнi
похiднi, що мiстять в своєму циклi ядро пiрол-2,5-дiону можуть бути
застосованi в якостi лiкарських засобiв. Iснує ряд природних малеїнiмiдiв:
страуспорин, видiлений з Streptomyces showdoensis, який є цитотоксичним
препаратом, та пенколiд з Pencoline multicolor, вперше був видiлений в 2009
роцi з ентомопатогенного гриба Isaria farinosus [2, 3].
Похiднi

багатьох

гетероциклiчних

сполук,

зокрема

малеїнiмiдiв,

пiримiдинiв, тiазолiв, мають безлiч переваг у фармацевтичнiй та медичнiй
хiмiї як фармакофорнi фрагменти. Вони можуть бути використанi в якостi
зондiв для монiторингу iнформацiї про середовище ферменту, а також
виступати iнгiбiторами ферментiв, що розширює спектр їх бiологiчної
активностi [4, 5]. Можна зробити висновок, що подальший пошук методiв
синтезу i дослiдження рiзноманiтних властивостей гетероциклiчних похiдних,
без сумнiву, є актуальним завданням.
1
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Основою нашого дослiдження була розробка методiв синтезу широкого
кола нових бiологiчно активних гетероциклiчних сполук з використанням
зручних стартових бiлдинг-блокiв.
Проведенi
показали

бiологiчнi

рiзнi

профiлi

дослiдження
бiологiчної

дiї.

низки

синтезованих

Наприклад,

для

речовин
одержаних

похiдних 4-(R1 -амiно)-3-хлоромалеїнiмiдiв методами молекулярного докiнгу i
молекулярної динамiки було оцiнено енергетичнi параметри зв’язування низки
новостворених сполук з АТФ-зв’язуючим сайтом рецепторiв епiдермального
фактора росту (EGFR) та фактора росту судин (VEGFR). Встановлено, що
данi сполуки можуть конкурентно зв’язуватись з вiдповiдними сайтами, а,
отже, здатнi виступати iнгiбiторами протеїнкiназ. Варто також зазначити,
що данi похiднi здатнi iнтеркалювати в лiпiдну мембрану, про що свiдчить
концентрацiйна залежнiсть зростання величини питомої провiдностi та
електричної ємностi мембрани, при чому їх деструктивний вплив на неї є
незначним.
Протипухлинна

активнiсть

4-(R1 -амiно)-3-хлоромалеїнiмiдiв

була

дослiджена in vivo у щурiв-самцiв лiнiї Wistar. Доведено, що синтезованi
сполуки пригнiчують рiст колоректальних пухлин у малiй дозi, а також не
мають згубного впливу на процес гемопоезу.
Отже,

створеннi

сполуки

є

перспективними

об’єктами

для

мiждисциплiнарних дослiджень, якi дозволять подолати шлях вiд наукової
iдеї до готових лiкарських засобiв.
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ОНЛАЙН-ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ЛIДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦIЙ
Чорний А. В.1
chornyiav@gmail.com
Вступ.

Змiна

працiвника

патернiв

вiдбувається

пiд

поведiнки
впливом

на

робочому

багатьох

мiсцi

мегатрендiв,

сучасного
зокрема

технологiчної конвергенцii, настання «digital ери», глобалiзацiї 2.0 тощо [1].
Системоутворювальним ядром i фактором цих суспiльних трансформацiй є
мережа Iнтернет [2, с. 200]. Сьогоднi стає повсякденним явищем не тiльки
здiйснення рутинних робочих операцiй онлайн, але й розвиток працiвникiв за
допомогою сучасних iнтернет-технологiй.
Матерiали i методи. Базою для здiйснення аналiзу постає власне
емпiричне дослiдження автора. За 1,5 роки у ньому прийняли участь 1022
працiвники сфери iнформацiйних технологiй (IT). Методами сбору iнформацiї
про результати слугували анкетування, особистi поведiнковi iнтерв’ю та аналiз
кореляцiй мiж застосованими формами розвитку лiдерських компетенцiй та
результатами учасникiв дослiдження у проектнiй дiяльностi.
Результати. На даний момент домiнантним у розвитку компетенцiй є
концепцiя «10:20:70», яка вперше була представлена у результатi багаторiчних
дослiджень працiвникiв Центру креативного лiдерства (Center for Creative
Leadership) [3]. Згiдно цiєї концепцiї 10% розвитку працiвники отримували
через проходження тренiнгiв, самонавчання, читання книг та статей; 20% – за
допомогою зворотнього зв’язку, коучингу, наглядом за дiяльнiстю власного
керiвника; 70% – через розвиток на робочому мiсцi, участь у нових проектах,
виконання нестандартних робочих завдань тощо.
Сьогоднi справжня революцiя у сферi доступу до якiсного самонавчання
та тренiнгiв вiдбувається завдяки масовим онлайн-курсам (MOOCs). Проте
для того, щоб позитивно вплинути на рiвень практичного використання
нових навикiв потрiбно використовувати якiсно новий iнструментарiй розвитку.
Дж. Берзiн зазначає, що у цiй ситуацiї переваги здобувають тi компанiї,
якi взмозi iнтегрувати усi три групи методiв розвитку в єдину систему та
зробити її зручною до використання за допомогою моделi змiшаного навчання
(blended learning) [4]. Тому постає питання знаходження iнструментарiю для
поєднання теоретичних занять, отримання зворотного зв’язку та розвитку
через практичну дiяльнiсть.
Згiдно
та

з

розвитку

дослiдженнями
робочими

Органiзацiї

практиками,

якi

економiчного
призводять

спiвробiтництва
до

максимальної

продуктивностi працiвникiв, є: наявнiсть командної роботи, автономнiсть
1
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членiв команд, менторiнг, ротацiя задач та отримання робочих завдань, що
потребують нових знань та навичок [5].
При реалiзацiї класичних програм розвитку лiдерiв бiльшiсть органiзацiй
частково iзолює власних HiPo (high potential) вiд прямих колег та безпосереднiх
робочих завдань, створюючи обраним працiвникам штучнi умови для розвитку
(проходження спецiальних тренiнгових програм разом з iншими HiPo, сесiї
коучингу та менторiнгу вiд вищого керiвництва або запрошених спецiалiстiв
тощо). При цьому, варто зазначити, що частина цих заходiв також все
частiше вiдбувається онлайн: за допомогою web-додаткiв зв’язку, вебiнарiв чи
проходження онлайн-курсiв.
Дослiдження, проведенi автором, доводять, що найбiльш ефективною
формою розвитку лiдерських компетенцiй за допомогою мережi Iнтернет,
є застосування спецiалiзованих програм, якi вiдслiдковують та аналiзують
поведiнку

лiдерiв

пiд

час

виконання

безпосереднiх

робочих

завдань.

Наприклад, пiд час дослiдження була створена онлайн-система, за допомогою
якої можливим постає вiдслiдковування процесiв планування проектної
дiяльностi, особливостей розподiлу/виконання робочих завдань(таск-трекiнг),
командної взаємодiї та онлайн-спiлкування пiд час виконання завдань та участi
у ретроспективному аналiзi дiяльностi за попереднiй перiод. Таким чином,
основними функцiями подiбних онлайн-систем постають: 1) збiр емпiричних
даних щодо повсякденної дiяльностi усiх членiв робочого колективу, 2)
багатокритерiальний аналiз отриманих даних, 3) надання через оповiщення
у власному кабiнетi рекомендацiй працiвникам щодо їх подальших дiй та
розвитку окремих лiдерських компетенцiй.
Висновки.

Використання

сучасних

Iнтернет-технологiй

надає

органiзацiям великi можливостi для розвитку персоналу. Цi можливостi
не вичерпуються вже стандартними для бiльшостi компанiй онлайн-курсами.
Застосування спецiалiзованих онлайн-програм, якi слугують для здiйснення
та монiторингу повсякденної дiяльностi, допомагає приймати бiльш валiднi
рiшення

щодо

оцiнки

лiдерських

компетенцiй

персоналу

та

надання

рекомендацiй для їх подальшого розвитку.
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ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО МIСЦЕРОЗТАШУВАННЯ ДЛЯ
ЖИТЛА В МIСТI
Чуєв О. С.1
chuevalexey93@gmail.com
Вступ. В умовах неперервної глобалiзацiї жителi великих мiст все бiльше
потребують комфортних умов життя. Це стосується не тiльки наявностi
доступу до тих чи iнших послуг, але ще й швидкостi їх отримання. Сiм’я
з дiтьми буде шукати мiсце для проживання поруч с дитячими садками,
школами, парками, без заводiв, в’язниць, кладовищ. Наразi щоб пiдiбрати
таке мiсце необхiдно детально дослiдити територiю на предмет наявностi вище
зазначених об’єктiв, але було б досить зручно скористатись сервiсом, який вже
має всю необхiдну iнформацiю та допоможе зберегти час.
Мета цiєї статтi навести приклад того, як мiждисциплiнарне дослiдження
на стику географiї та прикладної iнформатики може бути корисне для
суспiльства, а саме, як за допомогою геоiнформацiйних систем (ГIС) та
декiлькох комп’ютерних програм можна створити сервiс, який допомагає
вибрати оптимальне мiсце для проживання за заданими параметрами.
Матерiали i методи. Дослiдження проводилося для мiста Харкiв, тому
основним джерелом даних є каталог електронного довiдника 2ГIС для цього
мiста [1]. Збiр, аналiз та обробка iнформацiї здiйснювались за допомогою
програм, написаних на мовах Java та Python, та програмного комплексу
ArcGIS, який надає численнi можливостi для побудови та використання
геоiнформацiйних систем.
Методика. Первинними даними стала iнформацiя з електронного
довiдника 2ГIС. Загалом в автоматизованому режимi були отриманi вiдомостi
про бiльш нiж 10 тисяч об’єктiв рiзних категорiй (екстренi служби, дозвiлля,
культура, освiта, автосервiс, медицина, релiгiя, спорт, торговi комплекси,
транспорт, фiнансова сфера), кожен з яких мав географiчнi координати та
1
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додаткову iнформацiю (вартiсть послуг, робочий графiк, вiдгуки, рейтинг,
тощо) [2]. Далi матерiали були iмпортованi до середовища ArcGIS та
конвертованi в так званi шари [3]. Географiчна прив’язка об’єктiв дозволила
нанести їх на територiю мiста Харкiв для подальшої обробки.
Результати. Як було описано вище наразi є створеною база даних для
iнфраструктурних об’єктiв з вiдомостями щодо їх мiсцерозташування [2].
Ведеться робота по створенню iнструменту з веб-iнтерфейсом, який дозволить
кожному бажаючому обрати категорiї об’єктiв, якi б вiн хотiв чи не хотiв
бачити поруч з можливим мiсцем проживання, задати гранично допустиму
вiдстань вiд будинку до цих об’єктiв, вiдфiльтрувати заклади за рейтингом,
вартiстю послуг тощо, i в результатi побачити на картi придатнi частини
мiста. Можливо вам вкрай необхiдно, щоб в 5-ти хвилиннiй доступностi були
цiлодобова ветеринарна клiнiка, кiнотеатр та престижний бар - знайти таке
мiсце буде пiд силу нашому сервiсу. В подальшому при успiху веб-додатку
планується створення аналогiчного мобiльного додатку.
Висновки. Автори вважають описану iдею досить корисною для людей,
якi шукають оптимальне мiсцерозташування в межах мiста для свого дому,
офiсу, вiдкриття бiзнесу, тощо. Iнфраструктурний аналiз власноруч зробити
досить важко, тому безкоштовний iнструмент може користуватись попитом.
Крiм того, методика представляє собою мiцний симбiоз географiчних знань та
прикладного програмування. На нашу думку iнформацiйнi технологiї повиннi
бути рушiйною силою для розвитку будь-яких дослiджень, в тому числi i
географiчного чи геопланувального характеру.
Лiтература.
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КУЛЬТУРА IN VITRO, ЯК СПОСIБ ОТРИМАННЯ
ОЗДОРОВЛЕНОГО САДИВНОГО МАТЕРIАЛУ ДЛЯ RUBUS
IDAEUS L.
Шевченко К. Є.1 , Панюта О. О.1
katarina-s95@ukr.net
Вступ. Однiєю з найбiльш важливих кущових ягiдних культур в Українi є
малина (Rubus idaeus L.). На сьогоднi площi її насаджень в Українi становлять
понад 5,2 тис. га. та щорiчно зростають [1]. Класичнi методи вегетативного
розмноження малини зеленими та здерев’янiлими живцями, вiдводками,
подiлом куща мають певнi обмеження в використаннi, якi полягають у потребi
значних площ, низький вихiд укорiнених рослин тощо. Крiм того нинi вiдомо
близько 20 вiрусних хвороб малини, що поширюються пiд час вегетативного
розмноження малини. Використання бiотехнологiчних методiв у садiвництвi
має велике практичне значення для виробництва оздоровленого садивного
матерiалу, що, в свою чергу, сприяє пiдвищенню продуктивностi маточних
i плодоносних насаджень. Звiльнення промислових насаджень малини вiд
комплексу вiрусних захворювань пiдвищує продуктивнiсть рослин у 6 – 8
разiв [2]. Тому метою дослiджень було розробити технологiї мiкроклонального
розмноження малини перспективного ремонтантного високоврожайного сорту
«Брусвяна».
Матерiали та методи. Особливостi отримання асептичної культури
i мiкроклонального розмноження було проаналiзовано на сортi малини
«Брусвяна».

Як

експланти

для

отримання

асептичної

культури

використовували пагони та зеленi бруньки довжиною 1 см, вилученi в
жовтнi мiсяцi з маточних рослин та в березнi з вкорiнених зелених живцiв,
вiдповiдно. Мiкроклональне розмноження включає вилучення експлантатiв,
культивування їх на поживному середовищi з послiдовним субкультивуванням
до отримання мiкропагонiв (пролiферацiя), укорiнення in vitro та адаптацiя їх
в ґрунтовому субстратi.
Для

стерилiзацiї

використовували

комерцiйний

розчин

Бiлизни

в

концентрацiях 2,5%, 5%, 7,5%, Лiзоформiн 1,5%, розчин гiпохлориту ртутi 0,1%.
Додатково використовували 70%-й етанол [3]. На етапi введення в культуру та
пролiферацiї застосовували середовище Мурасiге-Скуга (MS) [4], що мiстило
1 мг/л 6-БАП. Експланти культивували за 16-годинного свiтлового дня з
iнтенсивнiстю освiтлення 2000-2500 лк, температурою 20-22◦ C i вологiстю
повiтря 50-60%. Iнфiкованi та некротизованi експланти вiдбраковували, а
життєздатнi пересаджували на живильне середовище для розмноження.
1
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Черговi пересадки проводили через 30-40 дiб. Процес укорiнення триває 1-1,5
мiсяцiв. Рослини, що досягають до 2 см переносили в субстрат для адаптацiї.
Результати. Ефективнiсть введення в культуру in vitro та подальшої
регенерацiї значною мiрою залежить вiд типу експланта, правильностi вибору
стерилiзуючого агента, експозицiї стерилiзацiї, компонентiв i спiввiдношення
фiтогормонiв у середовищi для культивування. Результати дослiджень
показали, що найнижча ефективнiсть стерилiзацiї – 3% була за обробки
експлантiв 2,5% розчином Бiлизни, найвища – 20% за обробки 0,1%
розчином гiпохлориту ртутi. У разi обробки 1,5% Лiзоформiном ефективнiсть
стерилiзацiї становила 17%. Найбiльш придатними для отримання асептичної
культури малини були зеленi бруньки довжиною 1 см, вилученi в березнi
з зелених пагонiв, життєздатнiсть яких становила 20%. Для культивування
дослiджуваних сортiв малини можна рекомендувати середовища з вмiстом
БАП вiд 0,5 до 1,0 мг/л i подвiйною концентрацiєю хелату залiза.
Висновки. Отже, для введеня в культуру in vitro малини сорту Брусвяна
варто використовувати зеленi бруньки довжиною 1 см, вилученi в березнi з
зелених пагонiв, а як стерилiзуючий агент – 0,1% розчин гiпохлориту ртутi (в
продовж 3 хв.). Отримання здорового садивного матерiалу сприяє уникненню
подальших труднощiв при вирощуваннi рослин у вiдкритому ґрунтi, великої
кiлькостi обробок хiмiчними препаратами, що однозначно матимуть вплив
на якiсть ягоди. Спостерiгається пiдвищення продуктивностi та врожайностi
рослин отриманих за допомогою in vitro.
Лiтература.
[1] Харенко А. О. Сучасний стан розвитку садiвництва в Українi /
А. О. Харенко, О. Л. Бурляй, А. П. Бурляй// зб. наук. праць Уманського
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АЗОТОВМIСНI ГЕТЕРОЦИКЛИ: СТРАТЕГIЇ СТВОРЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
Шемеген Р. В.1 , Мiлохов Д. С.1 , Макеєв А. С.1 , Хиля О. В.1 , Кеда Т. Є.1 ,
Запорожець О. А.1 , Воловенко Ю. М.1
ruslanashemegen@gmail.com, milokhovds@gmail.com,
мakeev_a@ukr.net, olga.v.khilya@gmail.com
На сьогоднi основною метою органiчної хiмiї є синтез нових сполук та
розробка синтетичних методiв для формування бiблiотек органiчних молекул,
необхiдних для потреб бiологiї, бiохiмiї, фармакологiї, медицини, агрохiмiї та
iнших галузей.
Iснування великого масиву органiчних сполук дозволяє прогнозувати та
програмувати необхiднi характеристики нових речовин та матерiалiв, зокрема,
моделювати аналiтичнi зонди, каталiзатори, барвники, бiоактивнi речовини,
бiомаркери, агрохiмiчнi засоби, розробляти та вдосконалювати медичнi
препарати. Останнiм часом органiчнi молекули знаходять застосування не лише
у звичнiй ролi лiкарських засобiв, а й в сферi енергозберiгаючих технологiй.
Перспективним є їх використання для виробництва органiчних свiтлодiодiв,
наприклад, як компоненти фотосенсибiлiзаторiв, сенсорiв та зондiв. Значне
поширення гетероциклiчних сполук у природних джерелах сприяє їх активному
використанню як базису для створення рiзноманiтних корисних синтетичних
структур.
Наша наукова група займається синтезом та вивченням широкого спектру
нових речовин iз заданими корисними властивостями, що вiдповiдали б
потребам сучасного життя.
Актуальним об’єктом дослiдження є 2-гетарил-2-гетерилiденацетонiтрили.
Наявнiсть декiлькох активних реакцiйних центрiв дозволяє спрямовано
модифiкувати

цi

речовини

для

створення

нових

функцiоналiзованих

азотовмiсних гетероциклiчних сполук [1, 2]. Дослiджуванi молекули мiстять
гетероциклiчнi фрагменти пiримiдину, пiридину, тiазолу, пiразолу та iншi, якi
зустрiчаються серед природних життєво важливих бiорегуляторiв, продуктiв
хiмiчної та фармацевтичної промисловостi.
Похiднi

конденсованих

цiанопiридинiв

проявляють

люмiнесцентнi

властивостi, що дозволяє створювати на їхнiй основi ацидометричнi зонди
рiзних типiв: «off-on» та «on-off» молекулярнi перемикачi. Використання цiєї
стратегiї дало змогу розробити флюоресцентнi методики визначення pH у
кислому та слабкокислому дiапазонi мiкропроб. Такi зонди є придатними
для
1

дослiдження

бiорiдин.

Iммобiлiзацiя

флюорофорiв

даного

типу в
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полiмерних матрицях виявилась перспективною для створення твердотiльних
флюоресцентних pH-зондiв медичного призначення. Також було показано
перспективнiсть застосування таких структур в OLED-технологiях.
Синтезованi похiднi дiамiнопiримiдинiв є перспективними iндикаторами
для визначення вмiсту металiв у технологiчних об’єктах.
Таким

чином,

дослiдження

широкого

спектру

нових

похiдних

азагетероциклiв створює можливостi для спiвпрацi представникiв рiзних
галузей сучасної науки для створення нових суспiльних благ.
Лiтература.
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Секцiя 3. Штучний
iнтелект та права людини

IНСТРУМЕНТИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТIЇ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА АКТИВНУ СУСПIЛЬНУ УЧАСТЬ
Магула С. Ю.1 , Пасячнiк О. Є.1
mahulchik@gmail.com, elena.pasyachnik@gmail.com
Актуальнiсть проблеми. У сучасному свiтi неможливо уявити державу
без взаємодiї iз суспiльством. Незважаючи на те, що чимало рiшень
приймаються державою одноосiбно, дедалi бiльше можливостей для дiалогу iз
громадянами з’являються щороку. Важливим пунктом є не лише теоретична, а
й практична реалiзацiя IКТ у дiяльностi держави. Одним iз проявiв ефективної
iнтерактивної взаємодiї мiж органами влади та населенням можна зазначити
електронну демократiю.
Поняття

е-демократiї

може

мати

вузьке

i

широке

значення.

У

першому випадку так можна назвати електронний супровiд прав громадян,
у той час як друге трактування характеризує це явище як процес
залучення громадян посередництвом iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй
до процесiв управлiння [1].
Своєю метою такий вид державної дiяльностi визначає:
• Формування та впровадження державної полiтики за електронної
участi її громадян.
• Реалiзацiї технологiї електронних виборiв.
• Вирiшення питань мiсцевого значення за допомогою IКТ.
• Ведення комунiкацiї iз населенням за допомогою IКТ.
1 Київський

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка

Беззаперечним є той факт, що за якiсної пiдтримки з боку влади
електронна демократiя може стати чи не яскравiшим прикладом, як
iнформацiйнi технологiї можуть слугувати не лише бiзнесу, а й суспiльнiй
дiяльностi.
До засобiв електронної демократiї можна вiднести будь-якi процеси, якi
дозволяють здiйснити процес прийняття рiшень у режимi реального часу,
тобто в онлайнi. Найбiльш вiдомими прикладами iнструментами електронної
демократiї можна назвати електроннi звернення та петицiї, бюджет участi,
Сервiс «Громадське обговорення нормативно-правових актiв» [2].
Громадський бюджет (бюджет участi) – демократичний процес, який
надає можливiсть кожному жителю брати участь в розподiлi коштiв мiсцевого
бюджету через створення проектiв для покращення мiста та/або голосування за
них. Голосування здiйснюється на сайтi проекту iз попередньою iдентифiкацiєю
та аутентифiкацiєю, використовуючи BankID або електронного цифрового
пiдпису.
За результатами аналiзу веб-ресурсiв органiв мiсцевого самоврядування,
62 мали вже дiючу систему громадського бюджету. Це дає можливiсть
стверджувати, що тенденцiя впроваджувати новiтнi технологiї та практики є,
i потребує пiдтримки з боку iнiцiативних сторiн.
Для прикладу, аналiз веб-ресурсу Київського бюджету участi дав
можливiсть отримати такi показники:
• Кiлькiсть поданих проектiв – 809.
• Кiлькiсть унiкальних авторiв – 538.
• До стадiї голосування допущено 564 проекти.
• Кiлькiсть голосiв, що було вiддано: 444509.
• I

найважливiшим

показником

є:

Загальна

кiлькiсть

киян,

що

скористалися послугою електронного голосування склала 131 449. [3]
Важливим компонентом також можна видiлити електроннi петицiї, тобто
форми колективного звернення громадян до Президента України, Верховної
Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, органу мiсцевого самоврядування
шляхом використання мережi Iнтернет.
Аналiз iнформацiї iз сайтi Приймальнi Президента Українi свiдчить,
що Станом на 06.01.2017 на веб-сайтi Офiцiйного iнтернет-представництва
Президента України зареєстровано 28618 електронних петицiй. На 38 петицiй,
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якi набрали бiльше 25 тисяч голосiв на свою пiдтримку, вже надано вiдповiдь
Президента України; триває збiр пiдписiв 1221 петицiї; в установлений строк
не набрали необхiдну кiлькiсть голосiв 23298 петицiй [4].
Висновки.Такi цифри свiдчать про готовнiсть населення брати участь
у розвитку електронних процесiв. У перспективi розвитку даного напрямку
можна передбачення розширення сфери застосування IКТ у громадському
секторi, збiльшення територiального покриття, а також проактивної дiяльностi
з боку держави.
Лiтература.
[1] Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України // вiд 15 травня 2013 р.
№ 386-р . – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
386-2013-%D1%80
[2] Панцир С. Електронна демократiя: Бiля книга державної полiтики
[Електронний ресурс] / С. Панцир // Київ. – 2015. – Режим доступу до ресурсу:
http://dialog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/02/Elektronna-demokratiya.
pdf
[3] Громадський бюджет м. Києва [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим
доступу до ресурсу: https://gb.kyivcity.gov.ua/statistics
[4]
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ФУНКЦIОНАЛЬНА ГРАНИЧНА ТЕОРЕМА ДЛЯ
ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСIВ З IММIГРАЦIЄЮ У ВИПАДКУ
ВАЖКИХ ХВОСТIВ
Верьовкiн Г. К.1 , Маринич О. В.1
glebverov@gmail.com
Вступ.

Авторами

дослiджено

асимптотичну

поведiнку

випадкових

процесiв з iммiграцiєю у випадку важких хвостiв. На сьогоднi випадковi
процеси з iммiграцiєю та пов’язанi з ними процеси дробового ефекту
викликають значний iнтерес наукового товариства i є об’єктами численних
дослiджень в галузi прикладної математики, що пов’язано з їх вагомим
прикладним значенням. Класичним застосуванням даного класу процесiв є
моделювання реального дробового ефекту у вакуумних трубках. Iншими
вiдомими прикладами застосування є моделювання аномальних дифузiй у
1 Факультет

комп’ютерних наук та кiбернетики, Київський нацiональний

унiверситет iменi Тараса Шевченка
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фiзицi, процесу появи землетрусiв в геологiї, процесу формування опадiв у
метереологiї, а також численних процесiв у фiнансовiй та страховiй сферах.
Матерiали i методи. Нехай X := (X(t))t≥0 –

випадковий процес iз

траєкторiями в просторi Скорохода D[0, ∞). Нехай ξ – випадкова величина, що
набуває додатних значень. Залежнiсть мiж X та ξ дозволяється. Припустимо,
що (X1 , ξ1 ), (X2 , ξ2 ), . . . є незалежними копiями (X, ξ). Позначимо через
(Sk )k∈N0 стандартне випадкове блукання, що задається так:
S0 := 0,

Sk := ξ1 + · · · + ξk ,

k∈N

Випадковий процес Y = (Y (t))t∈R вигляду
Y (t) :=

X

Xk+1 (t − Sk )1{Sk ≤t} ,

t≥0

k≥0

будемо називати випадковим процесом з iммiграцiєю в моменти вiдновлення,
або, у скороченiй формi, випадковим процесом з iммiграцiєю. В данiй
роботi дослiджено випадок, коли випадкова величина ξ має важкi хвости.
Математично це означає, що
P{ξ > t} ∼ t−α lξ (t), t → ∞,

(3.3)

де функцiя lξ повiльно змiнюється на нескiнченностi, α

∈

(0, 1). У

двох функцiональних граничних теоремах, якi є основним результатом
роботи [1], отримана збiжнiсть за деяких умов належно пронормованих
випадкових процесiв з iммiграцiєю до дробово iнтегровного оберненого стiйкого
субординатора, що визначається наступним чином. Визначимо для α ∈ (0, 1)
α-стiйкий субординатор (зростаючий процес Левi) (Dα (t))t≥0 , для якого
− ln Ee−tDα (1) = Γ(1 − α)tα ,

t ≥ 0.

(3.4)

Його узагальнена iнверсiя (Wα (u))u∈R , що має вигляд:
Wα (u) := inf{t ≥ 0 : Dα (t) > u},

u ≥ 0,

Wα (u) := 0,

називається оберненим α-стiйким субординатором. Для ρ

u<0
∈

R процес

(Jα,ρ (u))u≥0 такий, що:
Z
Jα,ρ (0) = 0, Jα,ρ (u) =

(u − y)ρ dWα (y),

u > 0.

[0,u]

називається дробово iнтегровним оберненим α-стiйким субординатором.
Результати. Доведено такi теореми.
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Теорема 3.0.3. Нехай для всiх t ≥ 0 i l ∈ N виконується E[|X(t)|l ] < ∞.
Нехай далi, виконуються такi умови:
(А1) вiдношення (3.3) справджується для деякого α ∈ (0, 1);
(А2) для деякого ρ > −α справджується h(t) ∼ tρ lh (t),

t → ∞, де

lh – функцiя, що повiльно змiнюється на нескiнченностi;
(А3) для деякого β ∈ (−α, α + 2ρ) справджується v(t) ∼ tβ lv (t),

t → ∞, де

v(t) = E[(X(t) − h(t))2 ] дисперсiя процесу X, lv – функцiя, що повiльно
змiнюється на нескiнченностi;
(А4) iснує таке δ > 0, що для всiх l ∈ N виконуються такi двi умови:
E[|X̂(t)|2l ] ≤ Cl v l (t),

t ≥ 0;

E[ sup |X̂(t) − X̂(t − y)1y≤t |l ] ≤ Cl tl(ρ−) ,

t ≥ 0,

y∈[0,δ)

для деякої Cl ∈ (0, ∞) та  > 0.
Тодi, при t → ∞,



X
P{ξ
>
t}

Xk+1 (ut − Sk )1{Sk ≤ut} 
h(t) k≥0

⇒ (Jα,ρ (u))u>0 ,

(3.5)

u>0

слабко в D(0, ∞), надiленому J1 -топологiєю.
Теорема 3.0.4. Нехай для всiх t ≥ 0 i l ∈ N виконується E[|X(t)|l ] < ∞,
а також умови (А1) i (А2) теореми 3.0.3. Нехай далi, для всiх l ∈ N iснує
Cl > 0, така що:
E[|X̂(t)|2l ] = E[(X(t) − h(t))2l ] ≤ Cl h(t),

t ≥ 0,

де функцiя h(t) = E[X(t)] i для деякого δ > 0 функцiя
t 7→ E[ sup |X̂(t) − X̂(t − y)1{y≤t} |l ]
y∈[0,δ)

є або безпосередньо iнтегровною за Рiманом, або локально обмеженою i
E[ sup |X̂(t) − X̂(t − y)1y≤t |l ] = O(Pξ > t),

t → ∞.

y∈[0,δ)

Тодi виконується збiжнiсть (3.5).
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Приклади застосувань.
Отриманi результати мають своє застосування в теорiї черг. Розглянемо
чергу G/G/∞, в якiй клiєнти прибувають в моменти 0 = S0 < S1 < S2 < · · · . По
прибуттi, кожний клiєнт обслуговується негайно одним з нескiнченної кiлькостi
серверiв, нехай ηk час обслуговування k-го клiєнта, що є копiєю додатної в.в. η.
Покладемо X(t) := 1{η>t} , тодi вiдповiдний випадковий процес з iммiграцiєю
Y (u) =

X

1{Sk ≤u<Sk +ηk+1 } ,

u ≥ 0,

k≥0

описує число зайнятих серверiв в момент часу u ≥ 0. Має мiсце наступне
твердження:
Твердження

3.0.5.

Нехай (ξ, η) - випадковий вектор з додатними

компонентами, що справджується умова (3.3) для α ∈ (0, 1) i
P{η > t} ∼ tρ lη (t),

t→∞

для ρ ∈ (−α, 0] i деякої lη , що повiльно змiнюється на нескiнченностi.
Визначимо через (ξk , ηk )k∈N послiдовнiсть незалежних копiй (ξ, η) та
(Sk )k∈N0 стандартне випадкове блукання. Тодi, при t → ∞

 P{ξ > t}
P{η > t}


X

1{Sk ≤ut<Sk +ηk+1 } 

k≥0

⇒ (Jα,ρ (u))u>0
u>0

слабко в D(0, ∞), надiленому J1 -топологiєю.
Зауваження 3.0.6. Ми не припускаємо незалежнiсть ξ та η.
Лiтература.
[1] Marynych, A. A functional limit theorem for random processes with
immigration in the case of heavy tails [Text] / A. Marynych, G. Verovkin // Modern
stochastics : theory and applications. 2017. Vol. 4, no. 2, 93–108.
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ШТУЧНИЙ IНТЕЛЕКТ У СИСТЕМАХ ВЗАЄМОДIЇ ЗI
СТРАХУВАЛЬНИКАМИ
Ерастов В. I.1
v_erastov@knu.ua
Цифровi

та

електроннi

засоби

взаємодiї

поступово

витiсняють

безпосереднiй контакт мiж суб’єктами ринкiв фiнансових послуг, зокрема
i в страхуваннi. Перехiд вiд традицiйних продажiв страхових договорiв
до Iнтернет-страхування вимагає значних змiн як в органiзацiї дiяльностi
страховика, так i в побудовi систем взаємодiї iз страхувальника. Основним
напрямом розвитку таких систем є впровадження штучного iнтелекту
(Artificial intelligence або AI).
З кожним роком роль планшетiв та персональних мобiльних пристроїв
в системах клiєнтської взаємодiї значно зростає. Завдяки впровадженню
електронних систем надання фiнансових послуг, зокрема i страхових, клiєнти
отримали можливiсть отримувати необхiднi послуги будь-де та будь-коли.
Однак вiдсутнiсть прямого контакту з представником фiнансової установи
накладає новi обмеження та вимоги на функцiонування фiнансових iнститутiв.
Одним iз основних ризикiв переходу на вiртуальну та електронну
взаємодiю iз клiєнтами для сфери фiнансових послуг є погiршення вiдносин
компанiя-клiєнт пропорцiйно зменшенню ролi живого спiлкування. Для
бiльшостi компанiй, що займаються фiнансовими послугами та надають певний
рiвень клiєнтської пiдтримки через власний сайт, характерним є низька
iндивiдуалiзацiя взаємодiї та знеособленiсть. Пiсля багатьох рокiв живого
спiлкування з представниками страховика, що було нормою, суспiльство
поступово переходить на електроннi варiанти взаємодiї. На сьогоднi лише
третина клiєнтiв звертається до традицiйних фiлiалiв та вiддiлень страховика.
За таких умов впровадження систем штучного iнтелекту та машинного
навчання може стати визначним у подоланнi означених проблем. Основним
завданням оновлених систем клiєнтської взаємодiї з використанням штучного
iнтелекту стане створення iлюзiї розумiння персонiфiкованих потреб клiєнтiв
та допомога у досягненнi необхiдного результату поставлених ними завданнях.
Створення вiртуального помiчника, що нiколи не спить та займається
лише поставленими клiєнтом завданнями є основним пiдходом до модернiзацiї
сучасних сайтiв фiнансових установ, особливо страхових компанiй. Можливiсть
доступу до мережi Iнтернет з бiльшостi пристроїв у будь-який час та у
будь-якому мiсцi перетворює вiртуального помiчника на цiлодобову систему
пiдтримки, що носить персоналiзований характер. За рахунок обробки запитiв
1
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вiд клiєнта такий помiчник зможе передбачати майбутнi потреби у страховому
захистi та пропонувати персоналiзованi продукти.
Страховi компанiї, окрiм покращення взаємодiї зi страхувальниками,
отримають новий канал збору iнформацiї про клiєнтiв, їх уподобання
та потреби. Вивчення iнформацiї про взаємодiю з клiєнтами може стати
основою для розробки персонiфiкованих пропозицiй та покращення загальної
продуктової лiнiйки, що дозволить максимально задовольняти потреби
найвимогливiших страхувальникiв.
Використання таких iнструментiв як голосовi та вiртуальнi помiчники
дозволяє

покращити

взаємодiю

клiєнтiв

iз

iнформацiйними

системами

страховика за рахунок олюднення таких сервiсiв. Проте як i будь-яка технiчна
iнновацiя, впровадження систем штучного iнтелекту вимагає поступовостi та
дотримання деяких обмежень.
Перш за все необхiдно встановити та зазначити обмеження можливостей
та рамки сценарiїв, що є у вiртуального помiчника. На початкових етапах
набiр команд та сценарiїв, що може розпiзнавати система є значно обмеженим,
що викликатиме некоректну роботу, незважаючи на якiсть роботи пiдсистеми
розпiзнавання голосових команд. Прикладом завищених очiкувань є робота
iнтелектуального голосового помiчника Siri вiд Apple. У клiєнтiв було створене
вiдчуття можливостi звернутися до такого помiчника з будь-яким питанням,
проте насправдi кiлькiсть команд та сценарiїв взаємодiї була сильно обмежена.
Досвiд компанiї Amazon та їх помiчника Alexa, що мав установлений набiр
обмежень, про якi було проiнформовано користувачiв, є протилежним. Клiєнти
були задоволенi його роботою та зверталися до нього значно частiше.
Для компанiй, що займаються наданням фiнансових послуг, а особливо
страхових,

необхiдно

почати

iз

аналiзу

та

дослiдження

основних

та

найрозповсюдженiших сценарiїв, що мають простi та чiткi вiдповiдi. Окремо
слiд вiдзначити необхiднiсть прозорого та легкого переходу мiж вiртуальним
консультантом i живим представником компанiї.
Другим аспектом є необхiднiсть використання наглядних елементiв
допомоги. Такими елементами можуть стати екрани та вiдповiднi iнтерфейси
взаємодiї з вiртуальними помiчниками. Наявнiсть вiдповiдних iконок та
можливостi вибору подальших крокiв, вiдповiдно до поточного сценарiю
взаємодiї.
Останнiм аспектом є необхiднiсть створення у елементiв штучного
iнтелекту особистостi. На думку бiльшостi експертiв та розробникiв будь-який
бот, як носiй функцiй штучного iнтелекту та елемент взаємодiї iз клiєнтом,
повинен мати подобу людської особистостi. Для коректної роботи таких
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систем необхiдним є залучення спецiалiстiв iз побудови дiалогiв, креативний
спецiалiст та iншi фахiвцi, що зможуть додати усi необхiднi аспекти людського
спiлкування до функцiоналу бота. Найбiльш висока вiддача вiд таких систем
проявляється у разi якщо клiєнти спiлкуються iз ботом як iз iншою людиною,
що значно зменшує бар’єри спiлкування.
Впровадження штучного iнтелекту та систем машинного навчання
можуть стати революцiйним iнструментом для побудови ефективної взаємодiї
страхових компанiй та клiєнтiв в умовах зменшення живого спiлкування
зi спецiалiстами страховика. Дуже важливим є правильне позицiонування
таких систем та орiєнтацiя на потреби споживачiв. Страховi компанiї мають
чiтко дотримуватись рекомендацiй, що розробленi гравцями ринку вiдповiдних
технологiй та чiтко окреслювати можливостi кожної iз систем.
Лiтература.
[1] Пiстунов I. М. Iнформацiйнi системи в фiнансово-кредитних установах:
Навчальний посiбник// I. М. Пiстунов, Т. В. Борщ. – К. : НГУ, 2011. – 219 с.
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ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГIЇ «ФАБРИК ДУМОК»
Петренко I. I.1
i.petrenko.knu@gmail.com
Сьогоднi «фабрики думок» (далi – ФД) є магiстральним шляхом розвитку
соцiальної iнженерiї, одним iз провiдних соцiальних способiв iснування
iнтелекту, його адекватного соцiального застосування. Вони виконують
важливi функцiї у публiчнiй полiтицi: актуалiзують й ставлять на порядок
денний важливi соцiальнi проблеми i контролюють хiд їх вирiшення; генерують
iнновацiйнi iдеї; виробляють альтернативи та прогнози публiчної полiтики;
презентують висновки дослiдницької роботи широкому загалу; здiйснюють
публiчну комунiкацiю; проектують конкретнi публiчнi рiшення; створюють
законопроекти i лобiюють громадськi та приватнi iнтереси за допомогою
iнтелектуальних iнструментiв.
Наразi в свiтi нараховується близько 7000 ФД. Вони вiдрiзняються
мiж собою – деякi з них є величезними корпорацiями з тисячним штатом
та багатомiльйонними бюджетами, iншi – можуть складатись з декiлькох
1
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дослiдникiв i мати в рази скромнiший бюджет, деякi – дослiджують обмежене
коло проблем, iншi – мають дуже широкий пул проблем для дослiдження,
деякi – здiйснюють суто технiчний аналiз та експертизу, iншi – займаються
просуванням конкретних iдей тощо.
Вченi класифiкують ФД за багатьма пiдставами, зокрема: за загальними
завданнями; виробленою продукцiєю; джерелами фiнансування; складом
i

квалiфiкацiєю

спiвробiтникiв;

профiльною

спрямованiстю;

тематикою

дослiджень; ступенем незалежностi; iдеологiчною спрямованiстю; правовим
статусом; часом створення; характером дiй; ступенем афiлiйованостi з
основними гравцями полiтичного поля; залежно вiд кiлькостi дослiджуваних
питань тощо.
Узагальнюючи наявнi класифiкацiї ФД спробуємо запропонувати власну
їх типологiю.
• За

спрямуванням

дiяльностi

(наявнiстю

чи

вiдсутнiстю

мiсiї,

стратегiчного бачення розвитку суспiльства або галузi):
- технiчнi ФД – вiдсутня або слабко виражена мiсiя; позицiюють
себе як iнструмент експертно-аналiтичної дослiдної роботи
без iдеологiчної орiєнтацiї, тобто як суто технiчнi органiзацiї,
якi виконують практично будь-якi замовлення вiдповiдного
спрямування;
- мiсiонерськi ФД – мають чiтку мiсiю (iдеологiю) свого розвитку i
спрямовують свої зусилля на досягнення бажаного майбутнього.
• За ступенем незалежностi ФД подiляються на:
- незалежнi (самостiйнi) ФД – мають диверсифiкованi джерела
фiнансування;

як

правило,

самостiйно

обирають

теми

дослiдження; експерти-аналiтики мають високий рiвень свободи
пiд час дослiдження; ставлять за мету соцiальну iнженерiю й
орiєнтуються на широку громадськiсть; мають високий ступiнь
об’єктивностi й науковостi;
- залежнi

ФД

–

обмеженi

джерела

фiнансування

(урядовi

контракти, партiї, корпорацiї, комерцiйнi замовлення); як
правило, теми дослiджень визначаються фiнансовими донорами;
експерти-аналiтики не можуть виходити за рамки поставленi
замовником;
замовника;
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ставлять
об’єктивнiсть

за

мету

максимiзацiю

обмежена

iнтересами

здобуткiв
замовника,

хоча дослiдники мають право на «окрему думку»; є об’єктами
критики з боку багатьох дослiдникiв, якi навiть пiднiмають
питання про доцiльнiсть називати органiзацiї такого роду
«фабриками думок»; серед залежних ФД можна виокремити:
- державнi – є частиною державного механiзму;
- напiвдержавнi – як правило, фiнансуються виключно
коштом державних грантiв i контрактiв, але не входять в
офiцiйну структуру держави;
- партiйнi – офiцiйно пов’язанi з полiтичними партiями;
- корпоративнi – пов’язанi з великими корпорацiями i
здiйснюють аналiз публiчної полiтики в їх iнтересах;
- напiвнезалежнi – незалежнi вiд держави, але контролюються
груповими iнтересами, донорами чи пiдрядними органiзацiями,
що забезпечують значну частину фiнансування i суттєво
впливають на дiяльнiсть аналiтичних центрiв.
• За технологiєю роботи та використовуваним iнструментарiєм:
- дослiдницькi ФД – це експертно-аналiтичнi органiзацiї, якi
реально проводять i бiльше зорiєнтованi саме на фундаментальнi
та прикладнi дослiдження суспiльних проблем, а питання впливу
на публiчну полiтику є для них другорядним;
- пропагандистськi ФД – це експертно-аналiтичнi органiзацiї, що
здiйснюють радше «розкрутку» вже готових дослiджень, бiльше
орiєнтованi не на дослiдження, а на розповсюдження iнформацiї
з метою сприяти прийняттю того чи iншого публiчного рiшення;
тобто першопочатковим для органiзацiй такого роду є вплив
на публiчну полiтику з вже готовим рiшенням, а не пошук
оптимальних альтернатив вирiшення суспiльних проблем.
• За орiєнтацiєю на акторiв полiтичного поля та вiдносинами, якi мiж
ними (ФД та замовником) виникають:
- ФД,

що

орiєнтуються

на

обслуговування

конкретного

полiтичного актора (уряду, партiї, корпорацiї i тощо), який
володiє вiдповiдними ресурсами для оплати послуг ФД;

167

- ФД, що орiєнтуються на отримання того чи iншого контракту
на виконання дослiдження публiчної полiтики – як правило, не
мають основного замовника i активно пропонують свiй продукт
на ринку iдей;
- ФД, що орiєнтуються на широку громадськiсть i ЗМI – дiяльнiсть
таких

органiзацiй,

як

правило,

спрямована

на

розвиток

економiчних i полiтичних реформ i становлення публiчної,
вiдкритої полiтики.
На

нашу

думку,

чотирма

основними

показниками,

за

якими

можна

класифiкувати ФД є дихотомiї технiчнi-мiсiонерськi та залежнi-незалежнi.
Подiбний пiдхiд до класифiкацiї можна представити у виглядi двох осей, що
утворюють чотири квадрати.
Розмiстивши ФД вiдповiдно до означених показникiв, варто також
уточнити їх характеристики за такими двома критерiями як: 1) технологiя
роботи i використовуваний iнструментарiй та 2) орiєнтацiя на акторiв
полiтичного поля та вiдносини, якi мiж ними (ФД та замовником) виникають.
На наш погляд, дана типологiя є унiверсальною i змiстовною, дає
можливiсть, хоча й в узагальненому виглядi, представити багатоманiття
сучасних ФД.

IДЕНТИФIКАЦIЯ ЗА СЕРЦЕБИТТЯМ ЯК ЗАГРОЗА
ПРИВАТНОСТI
Пожарська А.-О. Ю.1
pozharska1@ukr.net
Вступ. У сучасному свiтi жорстко постала проблема iдентифiкацiї
особистостi. Iз розвитком технологiй стало можливим пiдроблення вiдбиткiв
пальцiв та сканованого образу обличчя[1, ст. 105]. Крiм того, бiльшiсть видiв
бiометричної iдентифiкацiї дiє лише при безпосередньому контактi. Таким
чином, постає питання про новi шляхи встановлення особистостi.
Матерiали i методи. Використовуючи електрокардiографiю, дослiдники
унiверситету Буффало розробили програмне забезпечення сканування серця,
яке може перетворити головний м’яз людини на «ключ». Прототип «серцевого
сканера» використовує доплерiвський радiолокатор для здiйснення трьох
кардiологiчних вимiрювань:
1
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• частоти серцевих скорочень (частота серцебиття),
• форми серця (геометричної форми),
• руху серця (тривимiрнi рухи серця пiд час серцебиття).
Автори дослiдження стверджують, що пiсля першого сканування, яке
триває близько восьми секунд, прототип сягає частоти помилок (стандартний
показник ефективностi для бiометричних систем) у 4,42% при чотирьох
серцевих циклах для розпiзнавання.
Схожий на розпiзнавання обличчя, серцевий сканер порiвнює серцевi данi
користувача з iнформацiєю, що зберiгається у пристрої. Якщо вона збiгається,
пристрiй потiм розблоковується, а користувачевi не потрiбно виконувати iншi
дiї. За словами Веньяо Сю (Wenyao Xu), провiдного автора дослiдження
та доцента з iнформатики в унiверситетi Буффало, ця система обiцяє
«безперервну автентифiкацiю», а це означає, що пiсля реєстрацiї користувачам
в iдеалi нiколи не доведеться знову входити у свiй пристрiй.
Результати. Веньяо Сю зазначає, що бiометричнi елементи вже
пiдроблялися: фотографiї можуть ускладнити програмне розпiзнавання
обличчя, а 3D-принтери ошукати сканери вiдбиткiв пальцiв. Але якщо iPhone
X може розблокувати iнший користувач, який пiдносить ваш телефон до
вашого обличчя, сканування серця – безперервнi, до того ж вони блокують
користувачiв, якi не вiдповiдають попередньо зареєстрованим серцевим даним.
Висновки. Фахiвцi також зазначають про небезпеку вiдкритостi даних про
роботу серця: «Якщо людина не хоче бути iдентифiкованою, вона може одягти
шарф, шапку або сонцезахиснi окуляри, аби заховатися, – продовжує Сю. – Але
при скануваннi серця немає можливостi втечi. Всi ми – «голi» пiд цим датчиком
радара» [2, ст. 1].
Головне занепокоєння, пов’язане з бiометрикою, полягає не в тому, як
технологiя працює в iзоляцiї, а як вона з’єднується з iншими технологiями.
Наприклад, розпiзнавання обличчя поєднали з прогностичною технологiєю,
що дозволяє зробити висновок щодо «ймовiрностi» вчинення злочину особою.
У 2016 роцi корпорацiя Wal Mart подала заявки на отримання патентiв, щоб
таємно контролювати частоту серцевих скорочень споживачiв пiд час покупок,
аби вiдстежувати рiвень задоволеностi клiєнтiв, таким чином монетизувавши
їх бiометричнi данi. Таким чином, особа стає повнiстю «вiдкритою» перед
технологiями, що iдентифiкують фiзiологiчнi реакцiї i безумовнi рефлекси,
якi неможливо контролювати. Людству доведеться або вийти на новий рiвень
еволюцiї, навчившись опановувати власнi iнстинкти, або стати їх рабами.
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ПРОБЛЕМА ДОСТАТНЬОГО КРИТЕРIЮ НАЯВНОСТI У
МАШИНИ ПРОЦЕСУ МИСЛЕННЯ
Соболєвський Я. А.1
yasobolevsky@gmail.com
Вступ. Англiйський дослiдник Алан Матiсон Тюрiнг (Alan Mathison
Turing, 1912 – 1954) у роботi «Обчислювальнi машини й розум» («Computing
Machinery and Intelligence», 1950), опублiкованiй в журналi «Mind», описав тест
(пiзнiше названий Тестом Тюрiнга), який слугує виявленню у обчислювальнiй
машинi iнтелекту. Звузимо опис цього хрестоматiйного емпiричного тесту до
наступного прикладу: машина вважається надiленою iнтелектом тодi, коли
людина не здатна розпiзнати хто є її спiврозмовником: машина чи людина.
Стандартна iнтерпретацiя цього тесту звучить так: «Людина взаємодiє з однiєю
обчислювальною машиною та однiєю людиною. На пiдставi вiдповiдей на
питання людина повинна визначити, з ким вона розмовляє: з людиною або
обчислювальною машиною. Завдання програми – ввести людину в оману».
Отже, А. Тюрiнг пропонує у якостi вiдповiдi на питання «Чи може машина
мислити?», та чи насправдi можливий штучний iнтелект, своєрiдний тест, який
мусить ввести в оману [2, p. 433]. Проблема тесту криється у постановцi
питання, яке мало б звучати як «Чи здатна машина iмiтувати iнтелектуальну
дiяльнiсть?».
Матерiали i методи. Через 30 рокiв американський фiлософ Джон
Серль (John Rogers Searle) запропонував мисленнєвий експеримент пiд назвою
«Китайська кiмната» (Chinese room), метою якого є спростування гiпотези
так званого «сильного» штучного iнтелекту i критика тесту А. Тюрiнга. Мета
експерименту полягає в спростуваннi твердження про те, що обчислювальна
машина, надiлена «штучним iнтелектом» шляхом її програмування, здатна
мати свiдомiсть в тому ж сенсi, в якому нею володiє людина. Стенфордська
фiлософська енциклопедiя називає проблему «китайської кiмнати» чи не
1
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найбiльш дослiджуваною, оскiльки тiльки з 2010 по 2014 рiк цьому
експериментовi було присвячено бiльше нiж 750 статей в наукових журналах
[1]. Експеримент було опублiковано у 1980 роцi в статтi «Розуми, мiзки та
програми» («Minds, Brains, and Programs», 1980) журналу «The Behavioral
and Brain Sciences». Короткий опис цього експерименту звучить наступним
чином: у китайськiй кiмнатi знаходиться Дж. Серль, який не знає китайської
мови. Йому подається текст написаний китайськими iєроглiфами з проханням
дати вiдповiдь на питання в текстi. Не знаючи китайської, Дж. Серль буде
використовувати словник та пiдставляти пiд вiдповiднi iєроглiфи наступнi
вiдповiднi iєроглiфи. Таким чином Дж. Серль, не знаючи китайської мови,
логiчно правильно вiдповiсть на поставлене питання, хоча не буде розумiти
про що його питали. Суть цього експерименту – продемонструвати, що для
того, щоб ввести спiврозмовника в оману, iмiтувати «штучний iнтелект» зовсiм
не обов’язково розумiти, про що говориш. Машина не повинна мати уявлення
про тему бесiди, їй достатньо лише логiчно вiдповiдати на поставленi питання
користуючись запрограмованими правилами мови.
Формально аргументацiя звучить наступним чином: якщо гiпотеза
сильного «штучного iнтелекту» вiрна, тодi iснує така програма для китайської
писемностi, при запуску якої в обчислювальнiй системi ця система буде
розумiти китайську писемнiсть. Втiм, Дж. Серль може виконати програму
для китайської писемностi без розумiння цiєї писемностi. Як висновок, гiпотеза
сильного «штучного iнтелекту» невiрна.
Наразi iснують програми якi здатнi вiдрiзняти людину вiд машини в
комп’ютернiй мережi. Так, наприклад, iснують зображення перекреслених або
вигнутих лiтер та цифр, якi називаються капчi (вiд CAPTCHA – Completely
Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart – повнiстю
автоматизований публiчний тест Тьюринга для розрiзнення комп’ютерiв
i людей). Цей термiн з’явився у 2000 роцi, як iдея спецiального тесту:
запропонувати користувачу таку задачу, яка з легкiстю вирiшується людиною,
але вкрай складна для обчислювальної технiки.
Компанiя Vicarious заявила, що навчила программу «розумiти», що
написано у капчi, та створила алгоритм, названий рекурсивної корковою
моделлю (Recursive Cortical Network – RCN). Вiн являє собою iєрархiчну
структуру, яка моделює об’єкт як комбiнацiю контурiв i поверхонь. При цьому
алгоритм RCN здатний не тiльки розпiзнати капчу, а й "побачити"рукописнi
символи. Як заявив творець алгоритму Дiлiп Джордж у колективнiй статтi
в журналi «Science», яка вийшла у жовтнi 2017 року: «Використовуючи
досвiд системної нейрофiзiологiї, ми створили нову модель комп’ютерного
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розпiзнавання,

яка

розпiзнає

капчi

краще,

нiж

це

роблять

глибиннi

нейромережi, i при цьому працює в 300 разiв ефективнiше. Наша програма
може самостiйно навчитися розпiзнавати цифри та лiтери довiльної форми,
намальованi на капчi, вивчивши всього 260 прикладiв» [2].
Висновки. Нова дискусiя, щодо того, що комп’ютернi системи вже
можуть «бачити» подiбно до людини прихованi символи, долати так званий
тест Тюрiнга (назва якого закодована у словi «капча»), не дозволяє нам
стверджувати, що обчислювальнi машини стали на крок ближче до так
званого сильного «штучного iнтелекту», оскiльки досi залишається бар’єр
поставлений фiлософами, а саме приклад з «китайською кiмнатою». Проблема
iнтерсуб’єктивностi є однiєю з провiдних як у фiлософiї так i у кiбернетицi, i
над подоланням цiєї проблеми працюють сучаснi дослiдники.
Лiтература.
[1] Cole D. The Chinese Room Argument / D. Cole // The Stanford
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[2] George D. A generative vision model that trains with high data efficiency
and breaks text-based CAPTCHAs / D. George, W. Lehrach, K. Kansky,
M. Lázaro-Gredilla, C. Laan, B. Marthi, X. Lou, Z. Meng, Y. Liu, H. Wang,
A. Lavin, D. S. Phoenix // Science, 2017.
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БЕЗПЕКА АУТЕНТИФIКАЦIЇ ПРИ ДОСТУПI ДО ХМАРНИХ
СЕРВIСIВ
Чайковська В. С.1 , Шестак Я. В.1
innerman.zorg@gmail.com, lucenko.y@ukr.net
Вступ. Найбiльш актуальним питанням «хмарних обчислень» є проблема
iнформацiйної безпеки, оскiльки данi зберiгаються i обробляються на
вiддалених серверах.
Хмарнi технологiї – зручний засiб для зберiгання i обробки iнформацiї,
яка поєднує в собi апаратне забезпечення, лiцензiйне програмне забезпечення,
канали

зв’язку,

а

також

технiчну

пiдтримку

користувачiв.

Робота

в

«хмарi» спрямована на зниження витрат i пiдвищення ефективностi роботи
пiдприємств.
Класифiкацiя атак на «хмарнi» сервiси: Найбiльшi ризики, як очiкується:
вiд користувачiв. Вони є найбiльш уразливими в перiод переходу до хмарних
обчислень. Основна атака на протоколи аутентифiкацiї:
1 Київський
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• уособлення. Користувач видає себе за кого-то ще, щоб отримати
повноваження i можливостi дiї вiд iменi iншого користувача;
• чергування атак. Зловмисник в ходi цiєї атаки бере участь в обмiнi
аутентифiкацiї мiж двома сторонами, з тим щоб змiнити трафiк, що
проходить через нього;
• вiдповiдна атака полягає в повторнiй аутентифiкацiї даних будь-яким
користувачем;
• вимушена затримка. Хакер перехоплює частина iнформацiї, i передає
його через деякий час;
• вибiрково текстова атака. Атакуючий захоплює трафiк аутентифiкацiї
i намагається отримати iнформацiю про довгостроковi криптографiчнi
ключi.
Вiдповiдно до iнтересiв бiзнесу, автоматизованих систем, на додаток до
прямих автоматизацiї функцiй – швидше i бiльш ефективних бiзнес-процесiв,
повиннi виконати необхiднi вимоги до iнформацiйної безпеки, забезпечення
надiйностi автоматизованих систем, а також надiйнiсть, доступнiсть i
конфiденцiйнiсть даних, що циркулюють в ньому.
Для

того,

щоб

забезпечити

бiльш

високу

надiйнiсть

процесу

аутентифiкацiї, часто вдаються до таких засобiв, як токенов (електронний
ключ

для

доступу

до

чого-небудь)

i

сертифiкатiв.

Найпростiший

i

досить надiйний метод аутентифiкацiї – це технологiя OTP (One Time
Password, OTP). У найпростiшому випадку одноразового пароля генерується
спецiальним сервером аутентифiкацiї i вiдправляється в SMS на мобiльний
телефон користувача пiсля введення правильного пароля на статичний
доступ до хмарної службi сторiнки. Для отримання прозорої взаємодiї з
системою iдентифiкацiї постачальника для реєстрацiї, також рекомендується
використовувати протокол LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
Для запобiгання подiбних атак в побудовi протоколiв аутентифiкацiї
використовуються:
• використання таких механiзмiв, як «запит-вiдповiдь», «мiтки часу»,
випадкових чисел, iдентифiкаторiв, цифрових пiдписiв;
• встановлення

результату

аутентифiкацiї

для

подальших

дiй

користувача в системi;

173

• перiодичне

виконання

процедури

аутентифiкацiї

в

рамках

вже

встановленого сеансу зв’язку.
На сьогоднiшнiй день найбiльш популярними є чотири методи захисту
iнформацiї у «хмарi»:
1. шифрування;
2. захист даних у передачi;
3. перевiрка справжностi;
4. видiлення користувачiв.
Конфiденцiйнiсть iнформацiї є принцип аудиту, який полягає в тому,
що аудитори зобов’язанi забезпечувати збереження документiв, отриманих в
ходi аудиторської дiяльностi, i не має права передавати цi документи або їх
копiї третiм особам або розголошувати без згоди власника. Якщо iнше не
передбачено законодавчими актами.
Лiтература.
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ПОТОЧНI ДОСЯГНЕННЯ I НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
ШТУЧНОГО IНТЕЛЕКТУ
Ювженко Н. М.1
ZNM94@ukr.net
Наука про штучний iнтелект з’явилася ще в серединi ХХ столiття.
Починаючи з того часу, у багатьох дослiдницьких лабораторiях вченi ведуть
роботу над створенням комп’ютерiв, якi були б здатнi думати на людському
рiвнi, тобто так само як i людина.
На сьогоднi, не iснує єдиного визначення яке б повнiстю розкривало
сутнiсть дефiнiцiї «штучний iнтелект». Так, I. Рiч визначає штучний iнтелект,
як область дослiдження, спрямовану на створення комп’ютерiв, якi виконають
такi функцiї, якi в даний момент людина виконує краще [1, с. 124]. До
таких функцiй, якi проявляються у людини, вiдносять сприйняття, аналiз,
мiркування, використання знань, планування дiй, логiчний висновок i т.
д. Дуже близьке визначення штучного iнтелекту дає Дж. Ален: «штучний
iнтелект – це наука про створення машин, якi вирiшують завдання, якi можуть
вирiшувати люди.» [2, с.13]. Тут у фокусi штучного iнтелекту виявляються тi
завдання, якi успiшно вирiшуються людиною i погано – комп’ютерами. Цi два
визначення зiставляють можливостi людини i машин.
Тому, штучний iнтелект (ШI) (англ. Artificial intelligence, AI) – це
наука i розробка iнтелектуальних машин i систем, особливо iнтелектуальних
комп’ютерних програм, спрямованих на те, щоб зрозумiти людський iнтелект
i вирiшити логiчнi завдання. Iснує три гiпотези розвитку ШI:
1. слабкий ШI(Artificial Narrow Intelligence). Прихильники гiпотези
слабкого штучного iнтелекту обмежують штучний iнтелект його
iнструментальною функцiєю, що дозволяє вирiшувати завдання, якi
не потребують повного спектру людських пiзнавальних здiбностей [3,
с. 27]. Наприклад, такий ШI може перемогти чемпiона з шахiв, але не
зможе вирiшити будь-яке iнше завдання.
2. сильний ШI (Artificial General Intelligence) . Сутнiсть даної гiпотези
полягає у тому, що штучний iнтелект стане точною копiєю людського
розуму. Прихильники цiєї гiпотези вважають, що головною метою
роботи в галузi штучного iнтелекту є не побудова технiчного аналога
бiологiчної системи, а створення засобiв для вирiшення завдань,
1
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що традицiйно вважаються iнтелектуальними(ментальна здатнiсть
мислити, планувати, вирiшувати проблеми, швидко вчитися на
власному досвiдi).
3. Супер ШI (Artificial Super Intelligence) – iнтелект, який набагато
розумнiший

людини

в

будь-якiй

областi,

включаючи

наукову

креативнiсть, мудрiсть в цiлому i соцiальнi навички.
Сучаснi досягнення в галузi iнформацiйно-телекомунiкацiйних технологiй
сприяють активному розвитку штучного iнтелекту. Безумовно, про створення
машини, яка матиме повноцiнну людську свiдомiстю, мови поки не йде, проте
наявнi результати дозволяють уже зараз говорити, що ера штучного iнтелекту
не за горами.
Всього лише кiлька рокiв тому була запропонована iдея використовувати
штучний

iнтелект,

тобто

його

прообраз

в

найпопулярнiшому

гаджетi

сучасностi – смартфонi. В результатi з’явилися високоiнтелектуальнi голосовi
помiчники, якими вже зараз користуються мiльйони людей. Можна видiлити
такi вiдомi програми, як Siri вiд компанiї Apple, Echo вiд компанiї Amazon,
Cortana вiд компанiї Microsoft i Google Now вiд компанiї Google.
Високоiнтелектуальнi

голосовi

помiчники

покликанi

допомагати

користувачевi в його повсякденнiй дiяльностi. Наприклад, Google Now
аналiзує звички користувача, вiдстежуючи всi його дiї i перемiщення, i в
подальшому заздалегiдь сповiщає про майбутнi подiї. Так, перед виходом
на роботу, користувачевi надається звiт про дорожню ситуацiю в мiстi i
пропонується найбiльш оптимальний маршрут проїзду.
На

даний

момент

ведуться

активнi

роботи

з

метою

зробити

з

високоiнтелектуальних голосових помiчникiв особистих секретарiв, якi будуть
спiлкуватися з нами на природнiй мовi i виконувати рiзнi голосовi команди
(написати лист, призначити зустрiчi, зарезервувати столик у ресторанi,
записати на прийом до лiкаря i т.д.).
Досягнення в галузi штучного iнтелекту також активно застосовуються
в концепцiї розумного будинку. Сама концепцiя обговорюється вже протягом
кiлькох десятилiть, проте її практична реалiзацiя стала можливою лише зовсiм
недавно. На даний момент є розробки, що дозволяють контролювати телевiзор,
кондицiонер, музичний центр, дистанцiйно вiдключати вiд харчування
будь-який електричний прилад, налаштовувати освiтлення пiд ритм музики
i т.д.
Ще однiєю сферою, куди поступово проникає штучний iнтелект, є
безпiлотнi автомобiлi. Багато експертiв сходяться на думцi, що вже зовсiм
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скоро вулицi всiх мiст будуть заповненi розумними автозасобами, в процесi
управлiння якими не потрiбно втручання людини. Вже сьогоднi власники
премiальних машин можуть в повнiй мiрi скористатися такими функцiями, як
оповiщення про зiткнення, адаптивний круїз-контроль та iн. Сучаснi системи
управлiння автомобiлем можуть самостiйно скидати газ i гальмувати.
Отже, застосування штучного iнтелекту, має безлiч переваг i недолiкiв,
а саме: використання штучного розуму в повсякденних завданнях може
привести до утворення лiнi з боку людини, i це може привести до деградацiї
основної маси населення; застосування штучного iнтелекту i нанотехнологiй у
вiйськовiй галузi звичайно має багато позитивних сторiн, наприклад створення
iдеального захисного щита вiд будь-яких атак, але так само iснує темна сторона.
За допомогою штучного розуму i нанотехнологiй ми зможемо створювати
дуже потужну i руйнiвну зброю i при необережному використаннi воно
може привести до необоротних наслiдкiв; масове застосування штучного
iнтелекту призведе до скорочення робочих мiсць для людей. Крiм того,
швидкi темпи розвитку i застосування штучного iнтелекту i робототехнiки
може пiдштовхнути Землю до екологiчної катастрофи. Навiть зараз вiдходи
комп’ютерних комплектуючих та iнших електронних пристроїв надають
величезної шкоди нашiй планетi.
Лiтература.
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Секцiя 4. Засади сталого
розвитку екотехнологiя
та якiсть життя

КАТЕГОРIЯ «ДОРОБУТ» З ПОЗИЦIЇ ПОВЕДIНКОВОЇ
ЕКОНОМIКИ
Борщенко Т. I.1
tetianka92@ukr.net
Вступ.

Теоретичною

парадигмою,

представленою

як

розвиток

неокласичної теорiї в умовах зростаючої ролi держави, сьогоднi постає
поведiнкова економiка. В рамках даної течiї актуалiзується вивчення питання
добробуту iндивiда, виходячи з постулатiв щодо обмеженої рацiональностi, i,
зокрема, дослiдження способiв пiдвищення добробуту за даних умов.
Матерiали i методи. Дослiджено роботи представникiв традицiйної
економiки добробуту та представникiв поведiнкової економiки. Використано
iсторичний та дiалектичний метод дослiдження, системний пiдхiд, аналiз та
синтез. Мiждисциплiнарний пiдхiд дослiдження виражається у використаннi
сучасних досягнень економiчної i психологiчної наук.
Результати. Традицiйна економiчна наука визначає категорiю добробуту
виходячи iз ступеня задоволення iндивiдуальних вподобань. Традицiйна
економiка добробуту допускає обмеження свободи вибору за умови полiпшення
становища

iнших

iндивiдiв.

Визначення

добробуту

iндивiда

вимагає

дотримання певних припущень щодо вподобань, зокрема: послiдовнiсть
вподобань, домен переваг, фiксований перiод iснування переваг, вiдсутнiсть
помилок з боку iндивiда [1, c. 43].
Нова економiка добробуту представляє iнструментарiй для аналiзу
макроекономiчної полiтики, заснований на недавнiх результатах поведiнкової
економiки. Головним аспектом критики з боку представникiв нової економiки
1 Київський
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добробуту є «велферiстський» пiдхiд ортодоксальної економiчної теорiї з її
нормативним стандартом задоволення iндивiдуальних вподобань. В рамках
даної концепцiї пропонується альтернативний пiдхiд модифiкацiї припущення
про рацiональнiсть iндивiдiв, в тому числi в контекстi спiввiдношення
iндивiдуального та суспiльного блага i вибору вiдповiдних форм «поведiнкової
полiтики».
В 1960-х рр. Г. Саймон, вивчаючи практику прийняття управлiнських
рiшень, продемонстрував, що люди дiють не рацiонально, а в межах
обмеженої рацiональностi, так як в реальному життi вони керуються не
теоретичними положеннями щодо максимальної корисностi, а поводяться
ситуативно. Г. Саймон робить висновок про те, що утилiтаризм i рацiональнiсть
не є унiверсальною формулою економiчної поведiнки людини: навiть егоїстичнi
намiри дiяти з вигодою для себе не реалiзуються на практицi в силу
обмеженостi зовнiшнiх iнституцiйних i внутрiшнiх особистiсно-професiйних
ресурсiв для прийняття оптимального рiшення [3, c. 20].
Бiхевiористи поставили пiд сумнiв усталений в економiчнiй науцi постулат
про те, що поведiнка людини рацiональна, помилки, якi вона робить, випадковi
i обумовленi впливом емоцiй. Емоцiйнi реакцiї розглядаються як основна
причина наших нерацiональних, думок i прийнятих рiшень.
Представники сучасної поведiнкової економiки зазначають, що в якостi
процесiв, якi опосередковують вплив зовнiшнiх подразникiв на поведiнку
людини, виступає широкий набiр психологiчних феноменiв (увага, мотиви,
установки, свiдомiсть i т. д.), якi отримали назву промiжних або медiаторних
змiнних. Формула поведiнки людини виглядає наступним чином: S − r − s − R,
де S – стимул; r − s – промiжнi змiннi; R – реакцiя.
Головна мета – отримання нового iндивiдуального досвiду (умiнь i
навичок), але прiоритет в процесi навчання перейшов вiд вивчення стимулу
(S) i реакцiї (R) до дослiдження промiжних змiнним (r − s) [2, c. 15]. Емоцiї в
такому випадку є лише наслiдком промiжних змiнних i перш за все розумових
процесiв. Саме когнiтивнi процеси, точнiше когнiтивнi помилки, заснованi
на суб’єктивному, некритичному сприйняттi i оцiнцi об’єктивної реальностi,
породжують неадекватнi емоцiї i вiдповiдну поведiнку, а не навпаки. Новiтнi
методи дослiдження мислення дозволили психологу Д. Канеману, лауреату
Нобелiвської премiї з економiки, довести, що причини помилкової поведiнки
криються в самому механiзмi мислення [3, c. 21].
Базуючись на здобутках поведiнкової економiки, економiсти Бернхейм
та Рангел визначають добробут безпосередньо з точки зору процесу вибору.
Узагальнений критерiй добробуту базується на виборi, що здiйснює iндивiд,
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включаючи не завжди рацiональнi припущення, пов’язанi з даним вибором[2,
c. 31].
Головна iдея представникiв поведiнкової економiки – манiпулювання
«архiтектурою вибору» (термiн введений К. Санстейн i Р. Талером для
позначення альтернативних способiв опису однiєї i тiєї ж ситуацiї вибору), або
полiтика м’якого «пiдштовхування» [4, с. 175]. Держава або iншi iнститути
повиннi вибирати найкращий варiант замiсть iндивiдiв, оскiльки самi вони
з когнiтивних i поведiнкових обмежень будуть погано справлятися з цим
завданням. Це дає змогу пiдвищити добробут iндивiдiв i суспiльний добробут
в цiлому.
Iснує декiлька варiантiв такого впливу держави:
1. «Лiбертарiанський» патерналiзм: пiдштовхування туди, де найлегше
«придбати» i найскладнiше нашкодити. Держава прагне зберiгати
максимально широку свободу вибору iндивiда [4, с. 176].
2. «Асиметричний» патерналiзм: допомога обмежено рацiональним людям
уникнути «дорогих» помилок, не приносячи шкоди рацiональним
iндивiдам[4, с. 178].
Висновки.

Отож,

дослiдження

категорiї

«добробут»

в

рамках

поведiнкової економiки базується на вивченнi процесу вибору особи. В
таких умовах пiдвищення суспiльного добробуту здiйснюється через процес
впливу на вибiр iндивiда з боку держави чи iнших iнституцiй. Дана сфера
дослiджень в економiчнiй теорiї є новою i вiдкриває широкий спектр питань
для подальшого вивчення.
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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОПОВЕДIНКИ ГРОМАДЯН
Iванюк В. Е.1
viktoriacamille@gmail.com
Вступ. Будь-яке суспiльство, сповiдуючи цiлi та принципи цивiлiзацiйного
розвитку, об’єктивно в системi стратегiчних прiоритетiв визначає забезпечення
сталого розвитку, за якого «економiчне зростання, матерiальне виробництво i
споживання, а також iншi види дiяльностi суспiльства вiдбуваються в межах,
якi визначаються здатнiстю екосистем вiдновлюватися, поглинати забруднення
i пiдтримувати життєдiяльнiсть теперiшнiх та майбутнiх поколiнь» [1].
Вiдповiдно визначається комплекс iнструментарiю реалiзацiї цiлей сталого
розвитку, в цiлому орiєнтованих на забезпечення належної якостi життя [2],
до якого можна вiднести i систему оподаткування iндивiдуальних доходiв,
покликану забезпечувати фiнансову спроможнiсть iндивiдiв створювати
активний попит на екопродукт.
Матерiали i методи. У публiкацiї на основi узагальнення наукових
поглядiв здiйснена спроба системного пiдходу до вирiшення проблематики
формування дiєвої системи оподаткування доходiв громадян в контекстi
її

використання

в

якостi

iнструментарiю

регулювання

iндивiдуальної

екоповедiнки. В процесi дослiдження використовувалися: монографiчний
метод – при аналiзi впливу податкiв на формування екоiнтересiв; методи
логiчного
наукового

узагальнення
дослiдження;

–

для

забезпечення

системно-структурний

послiдовностi
–

для

проведення

систематизацiї

результатiв узагальнення наукових пiдходiв до удосконалення преференцiйної
частини системи оподаткування iндивiдуальних доходiв.
Результати. Видiлення в системi оподаткування доходiв громадян,
зокрема, в її преференцiйнiй частинi, так званого екологiчного аспекту,
перш за все, має передбачати формування належної платоспроможностi
iндивiдiв в частинi задоволення потреби в якiсних екобезпечних товарах,
насамперед, продовольчої групи, а також в енергоефективних житлi та
транспортних засобах, що в сукупностi визначає якiсть їх життя. Адже
сегмент товарiв так званої екогрупи (наприклад, органiчнi продукти) в
асортиментнiй структурi товарiв, як правило, знаходиться у вищiй цiновiй
категорiї, що, вiдповiдним чином, обумовлює вiдповiдний рiвень їх доступностi
для рiзних категорiй споживачiв. У даному випадку маємо говорити про
формування матерiальної основи добробуту – доходу, величина якого визначає
iндивiдуальну спроможнiсть на споживчому ринку за критерiєм «достатнiсть
доходу». Тому будь-якi вилучення чи обтяження iндивiдуального доходу,
1 Аспiрант,
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в тому числi через оподаткування, означає зменшення такої спроможностi
з вiдповiдними наслiдками. Вiдтак важливо побудувати таку систему
оподаткування, яка не створювала б ризикiв виходу певних категорiй населення
з числа активних учасникiв формування споживчого попиту в тому чи iншому
сегментi товарного ринку через штучне створення умов, за яких певна група
товарiв стає недоступною.
Загальна схема формування фiнансових можливостей iндивiда як
активного учасника формування споживчого попиту, в контекстi дотримання
критерiю – «достатнiсть доходу», передбачає, що його нижньою межею
(граничною межею споживання), має бути реальний прожитковий мiнiмум,
верхньою – обсяг фiнансових вилучень (гранична межа вилучень). Остання
визначається ставкою податку, диференцiйованою за шкалами прогресiї, та
його преференцiйною частиною, яка має передбачати комплекс корегуючих
коефiцiєнтiв податкової ставки в залежностi вiд наявностi дiтей у платника
податку, його вiку, статусу зайнятостi дружини, яка виховує дiтей, наявностi
iнвалiдностi, кiлькостi осiб, в тому числi iнвалiдiв, якi перебувають на
утриманнi платника податку, тощо. Iнший напрям пiдвищення преференцiйної
частини системи оподаткування iндивiдуальних доходiв полягає в посиленнi
такої пiльги як податкова знижка. У даному випадку слiд вести мову як
про зняття обмежень щодо кола суб’єктiв, при наданнi вiдповiдної фiнансової
допомоги з боку яких на реалiзацiю проектiв з енергозбереження сума
такої допомоги може бути вiднесена до доходiв, якi не включаються до
розрахунку загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу, так i
вiднесення до таких витрат суми процентiв при користуваннi кредитом
фiнансової установи, наданого на реалiзацiю такого проекту. У разi значних
сум, якi перевищують дохiд та, вiдповiдно, зменшують суттєво або взагалi
зводять до нуля податок на доходи фiзичних осiб у звiтному перiодi,
варто застосовувати розстрочення вiдповiдних сум на кiлька наступних
податкових перiодiв. Також видається можливим i доцiльним застосування
диференцiйованих понижуючих коефiцiєнтiв в залежностi вiд типу проекту
енергозбереження, який реалiзує платник податку (йдеться, зокрема, про
комплексну програму енергозбереження, чи про її часткову реалiзацiю – в
частинi, наприклад, окремо чи в певних спiввiдношеннях таких заходiв,
як утеплення, встановлення енергозберiгаючого обладнання, замiни вiкон
тощо). Чинна податкова преференцiя щодо надання права платнику податку
зменшити його оподатковуваний дохiд шляхом зменшення на суму здiйснених
ним витрат, понесених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу, з
використанням у виглядi палива моторного сумiшевого, бiоетанолу, бiодизелю,
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стиснутого або скрапленого газу, iнших видiв бiопалива, може бути доповнена
включенням до таких витрат витрат на придбання транспортного засобу з
електричним двигуном.
Висновки. Формування стабiльної екоповедiнки iндивiдiв є запорукою
створення комфортного життєвого середовища та загалом вiдповiдає позицiї,
за якою «для соцiального розвитку суспiльства досить важливим є стабiльнiсть
i пiдтримання на безпечному рiвнi необхiдних для iснування соцiуму суттєвих
параметрiв, що вiдображенi у системi соцiальних стандартiв рiвня та якостi
життя населення» [3]. Система оподаткування iндивiдуальних доходiв повинна
забезпечувати стабiльний тренд такої поведiнки через баланс iнтересу та
спроможностi пiдтримання таких стандартiв.
Лiтература.
[1] Що таке сталий розвиток? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://sd4ua.org
[2] Перетворення нашого свiту: Порядок денний у сферi сталого розвитку
на перiод до 2030 року /Резолюцiя Генеральної Асамблеї 25 вересня 2015 р. //
Органiзацiя об’єднаних нацiй. 21 жовтня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://sd4ua.org
[3] Лютий I. Соцiальнi прiоритети фiскальної полiтики в посткризовий
перiод / I. Лютий, Д. Осецька // Вiсник Київського нацiонального унiверситету
iменi Тараса Шевченка. – № 1 (154). – 2014. – С. 28 – 33. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/
uploads/2016/04/154.pdf

ПСИХОЛОГIЧНИЙ АНАЛIЗ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТI В
КОНТЕКСТI IСТОРИКО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ
Ларiн Д. I.1
larin-89@ukr.net
Вступ. Людська особистiсть є природною iстотою, але разом з тим
особистiсть є суспiльною (соцiальною) iстотою. Особистiсть народжується i
живе у суспiльствi, здiйснюючи шлях становлення через виховання i освiту.
Психiчнi властивостi людини не тiльки виявляються в її вiдносинах з
iншими людьми, а й формуються пiд провiдним впливом цих вiдносин i через
них. Тому правильно зрозумiти суть особистостi можна лише розглядаючи
її в контекстi iсторико-психологiчних зв’язкiв i вiдносин з iншими людьми.
1 Київський

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
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Вивчення особистостi завжди було i продовжує залишатися однiєю з ключових
проблем психологiї [1; 5].
Матерiали i методи. Дослiдження розвитку особистостi, особливо, в
контекстi iсторико-психологiчних дослiджень вимагає вiд дослiдника володiння
теоретичними, емпiричними та спецiальними методами, суть яких автор виклав
нижче (таблиця 1).
№ З/П.

Група методiв

Методи

1.

Теоретичнi

Метод

вивчення

лiтературно-iсторичних
джерел розвитку особистостi;
аналiз продуктiв дiяльностi.
2.

Емпiричнi

Спостереження;
якостей
опитування;
розвитку

тестування
особистостi;
дослiдження

особистостi

допомогою

за

лонгiтюдного

дослiдження.
3.

Спецiальнi

Прогностичний

аналiз

дослiдження; тлумачення та
iнтерпретацiя

теоретичних

та емпiричних даних.
Таблиця 1. Методи дослiдження розвитку особистостi
Дослiджуючи розвиток особистостi, застосовуючи вище зазначенi методи
з позицiй iсторичного контексту дає нам змогу побачити розвиток людства у
динамiцi, вiдображаючи особливостi кожної конкретної епохи.
Застосовуючи системний пiдхiд, ми розглядаємо особистiсть, як цiлiсну
впорядковану та гармонiйну суспiльно-iсторичну iстоту, яка характеризується
цiлим рядом психiчних властивостей. Властивостi, що виявляються в окремих
формах психiчної дiяльностi особистостi: чутливiсть, спостережливiсть, якостi
пам’ятi, мислення, емоцiйнi та iншi риси. Однак психологiчна характеристика
не вичерпується цими властивостями. Вони є складовими елементами суттєвих
синтетичних її рис, якi характеризують особистiсть в цiлому [4].
Результати. Розвиток особистостi складно спрогнозувати, хiба що
дається можливим побачити динамiку змiн переконань, знань, психiчних
якостей, точнiше – їх зовнiшнiй прояв, лише дослiджуючи особистiсть
комплексно включаючи в певну дiяльнiсть, ми зможемо бачити змiни, не тiльки
зовнiшнi, але й внутрiшнi [1; 2].
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Висновки. Психологiчний аналiз розвитку особистостi в контекстi
iсторико-психологiчних
настроїв

та

дослiджень

переконань,

як

певне

дає

змогу

побачити

вiдображення

тенденцiї

розвитку

iсторiї.

Людина – культурно-iсторична iстота, що вiдображає зовнiшнi процеси
через власну суб’єктнiсть, яку вона пiдтверджує через суспiльнi форми
дiяльностi.
Лiтература.
[1] Альбаханова-Славская К. А. Состояние современной психологии:
субъектная парадигма // Предмет и методы психологии: Антология / Под ред.
Е. Б. Старовойтенко. М., 2005. С. 428 – 450.
[2] Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование
миров / А. Г. Асмолов. – Минск: Воронеж, 1996. – 309 с.
[3]

Выготский

Л.

С.

Развитие

высших

психических

функций

/

Л. С. Выготский. – Санкт-Петербург: Наука, 1998. – 376 с.
[4] Дружинин В. Н. Структура и логика психологического исследования.
Москва. Институт психологии / В. Н. Дружинин. – Москва: Институт
психологии РАН, 2004. – 412 с.
[5] Зеньковский В. В. Принцип индивидуальности в психологии и
педагогике. / В. В. Зеньковский // Вопросы философии и психологии /
В. В. Зеньковский. – Киев: Акад. педагог. Наук СССР, 2011. – (4-е изд., испр.
и доп.). – С. 110 – 154.

ПАРАДИГМА ЕКОБЕЗПЕЧНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ТРАНСФОРМАЦIЙНОГО СУСПIЛЬСТВА
Попов Г. В.1
ivpopova@bigmir.net
Вступ. Актуальнiсть дослiдження проблематики екобезпечного розвитку
обумовлена потребами практики, насамперед, завданням пошуку шляхiв i
ресурсiв вирiшення екологiчної проблеми, яка для України стоїть надзвичайно
гостро. I хоча лiтератури з цього приводу є досить багато, проблему не
можна вважати остаточно вирiшеною. Серед низки завдань першочерговими
є: визначення поняття «екобезпечного розвитку» (його змiст та складники);
логiко-гносеологiчнi можливостi i практична функцiя поняття «екобезпечного
розвитку»; людський фактор в системi екобезпечного розвитку; екологiчна
свiдомiсть як основа екобезпечної дiяльностi людини.
1 Київський

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
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Виникнення iдей екобезпечного розвитку пов’язано з актуалiзацiєю
екологiчної проблематики у другiй половинi ХХ ст. Так, вже на Першiй
Всесвiтнiй конференцiї ООН з навколишнього середовища, що вiдбувалася у
Стокгольмi у червнi 1972 р., її генеральний секретар Морiс Стронг вперше
сформулював поняття екорозвитку, розумiючи його як екологiчно орiєнтований
соцiально-економiчний розвиток, за якого зростання добробуту людей не
супроводжується погiршенням стану довкiлля i деградацiєю природних систем
[1].
На

цiй

конференцiї

було

прийнято

«Декларацiю

про

охорону

навколишнього середовища», в якiй зокрема формулювалися п’ять принципiв
екорозвитку:
1. Людина має право на сприятливi умови життя у навколишньому
середовищi.
2. Природнi ресурси Землi i особливо репрезентативнi зразки природних
екосистем

мають

бути

збереженими

на

благо

теперiшнього

та

майбутнього поколiнь.
3. Повинна пiдтримуватися здатнiсть Землi вiдтворювати життєво
необхiднi ресурси.
4. Людина несе особливу вiдповiдальнiсть за збереження i розумне
управлiння продуктами живої природи i її середовища, що має бути
покладено в основу планування економiчного розвитку.
5. Непоправнi ресурси Землi повиннi використовуватися таким чином,
щоб забезпечити їх захист вiд вичерпання в майбутньому.
У тому ж 1972 р. з’являється вiдома доповiдь Римському клубовi
«Межi зростання». Її автори Д. Мiдоуз, Д. Мiдоуз та Й. Рандерс за
допомогою комп’ютерної моделi World3 провели дослiдження довгострокових
наслiдкiв

глобальної

сiльськогосподарського

тенденцiї

зростання

виробництва,

населення,

споживання

промислового

природних

i

ресурсiв

та забруднення довкiлля. В пiдсумку робився висновок, що зростання
населення i виробництва взаємно прискорюють одне одного, надають йому
експоненцiальний характер, виводять iз стану рiвноваги всю глобальну
систему, результатом чого буде екологiчний колапс. Вихiд з такої ситуацiї
автори доповiдi пов’язували зi станом «глобальної рiвноваги» [2].
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Як зазначають Д. Мiдоуз, Д. Мiдоуз та Й. Рандерс, з технiчної
i економiчної точок зору шанси на майбутнє має суспiльство, здатне
зберiгати стiйкiсть за рахунок розумного обмеження використання своїх
внутрiшнiх ресурсiв. Перехiд до нього потребує ретельно зваженого поєднання
довгострокових i короткострокових завдань, акценту на самодостатнiсть,
справедливiсть i якiсть життя, а не на кiлькiсне зростання промислового
виробництва.
Матерiали
прояснена

за

i

методи.

допомогою

Концепцiя

двох

основних

стiйкого
ознак:

розвитку

може

бути

антропоцентричного

i

бiосфероцентричного. Перший вказує на виживання людства (країни) i
здатнiсть (можливiсть) його подальшого безперервного (стiйкого), безперервно
довгого розвитку; другий пов’язаний iз збереженням бiосфери як природної
основи всього життя на Землi, її стiйкостi на тлi еволюцiї, з тим, щоб
подальший розвиток людства не вiдбувався в екофобной формi. У такому ключi
поняття стiйкого розвитку може бути визначене як форма соцiоприродного
розвитку, яка забезпечує виживання i безперервний прогрес суспiльства i не
руйнує природне довкiлля. Реалiзацiя стратегiї стiйкого людського розвитку
передбачає досягнення низки цiлей та завдань, серед яких можна видiлити три
рiвнi: генеральна мета – збереження людської цивiлiзацiї та її прогресивний
розвиток; забезпечувальнi цiлi – збереження умов, в яких може iснувати i
розвиватися людство; пiдтримувальнi цiлi – збереження бiосфери та локальних
екосистем, якi пiдтримують умови iснування людства.
Результати. Отже, екобезпечний розвиток представлений рiзноманiтними
моделями та концепцiям (концепцiї «меж зростання», «органiчного зростання»,
«стiйкого (сталого) розвитку», «зеленої економiки»), метою яких є пошук
гармонiї у вiдносинах мiж суспiльством та природою, баланс мiж потребами
соцiально-економiчного розвитку та збереженням природних ресурсiв, що
передбачає обмеження їх споживання, вiдповiдальне ставлення до стану
довкiлля, пошук нових технологiй, якi мiнiмiзують шкiдливий вплив на
природне середовище. Провiдною ознакою сьогоднiшнього свiту, що найбiльш
виразно характеризує його становище, є докорiннi трансформацiї. Рушiйною
силою цих трансформацiй узагальнено можна визначити досягнення певної
граничної межi у накопиченнi кiлькiсних змiн у свiтi за чим має вiдбутися
формування якiсно нових свiтових реалiй.
Висновки.

Трансформацiйне

суспiльство

може

бути

середовищем

екобезпечного розвитку лише за умов, що цей розвиток буде сталим. У сучаснiй
управлiнськiй науцi пiд безпекою розумiють стан, за якого з достатньою
вiрогiднiстю виключено вияви небезпеки. Пiд небезпекою розумiють процеси,
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явища, властивостi предметiв, об’єкти, що здатнi у певних умовах завдавати
шкоди, тобто будь-якi явища, що загрожують життю та здоров’ю людини.
Держава i представники громадянського суспiльства покликанi встановити
систему законiв, прав i вiдповiдальностi, розробити комплекс механiзмiв,
iмплементованих у ринковi i жорстко контролювати виконання затверджених
вимог.
Лiтература.
[1] T. A. Akimova, V. V. Khaskin, «Osnovy ekorazvitiya: uchebnoe posobie»,
Moscow: Russian academy of economy, 1994.
[2] D. Mydows, D. Mydows, Y. Runders, «Za predelami dopustymogo:
globalnaya katastrofa ili stabilnoe budushee?», Novaya postindustrialnaya volna na
Zapade: Antologiya, Moscow: Academia, 1999, pp. 572 – 595.

МIЖНАРОДНИЙ ДОСВIД СТIЙКОГО РОЗВИТКУ
ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНИХ ЛАНДШАФТIВ
Петлiна Д. В.1
daryna.petlina@gmail.com
Вступ. На сучасному етапi у свiтi особливої актуальностi набуває
питання розробки та взаємоузгодження iндикаторiв сталого розвитку для
систем рiзного масштабного рiвня: глобального, регiонального, нацiонального,
локального, галузевого (включно окремих пiдприємств), окремих населених
пунктiв та ландшафтiв [1; 2].
Площа виноградарсько-виноробних ландшафтiв у свiтi в 2016 роцi
становила 7,6 млн га [3], а прибуток виноробної галузi – 102,9 млрд доларiв
США [3] з одночасним стрiмким зростанням сектору винного туризму в процесi
iнтеграцiйної взаємодiї туристичної та виноградарсько-виноробної галузей.
Стiйкий розвиток виноградарсько-виноробних регiонiв вимагає втiлення
нових виноградарсько-виноробних технологiй, дружнiх до навколишнього
середовища (екологiчний фактор), що вiдповiдають потребам суспiльства
в цiлому (соцiальний фактор) та економiчно обгрунтованих (економiчний
фактор).
Матерiали i методи. Методом порiвняльного аналiзу дослiджено
стратегiчнi
галузi

програми

США

стiйкого

(Калiфорнiя),

Нової

розвитку
Зеландiї

виноградарсько-виноробної
та

Австралiї.

Кожна

з

програм включає набiр областей, в межах яких здiйснюється оцiнка
1 Аспiрант,

кафедра географiї України, Київський нацiональний унiверситет

iменi Тараса Шевченка
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стiйкого розвитку: виноградарство, управлiння якiстю грунтiв та повiтря,
управлiння водними ресурсами винограднику та виноробного пiдприємства,
боротьба iз шкiдниками, управлiння екосистемою, збереження бiорозмаїття,
енергоефективнiсть, утилiзацiя вiдходiв виробництва, якiсть вина, управлiння
людськими ресурсами, економiчна стiйкiсть та соцiальнi вiдносини [4;5;6].
У кожнiй iз зазначених областей розроблено системи iндикаторiв сталого
розвитку

виноградарсько-виноробгого

ландшафту

(до
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iндикаторiв).

Iндикатор сталого розвитку виноградарсько-виноробгого ландшафту – це
показник, який дозволяє охарактеризувати стан або змiни економiчної,
соцiально-культурної та екологiчної складової виноградарсько-виноробгого
ландшафту та забезпечити кiлькiсний вимiр стiйкого розвитку.
Данi системи використовуються для сприяння контролю за досягненням
цiлей стiйкого розвитку виноградарсько-виноробгого ландшафту, управлiння
даним процесом, використовуватися в процесi оцiнки ефективностi виробничих
технологiй або комплексної оцiнки сталого розвитку територiї.
Результати. Визначено основнi спiльнi риси вищезазначених стратегiчних
програми стiйкого розвитку виноградарсько-виноробної галузi: збiльшення
загальної стiйкостi виноградарсько-виноробної галузi; сприяння регiональному
економiчному

та

рентабельностi

соцiальному

виробникiв;

розвитку;

пiдвищення

удосконалення

якостi

виноградникiв,

винограду,
збереження

та рацiональне використання земельних та водних ресурсiв; зменшення
потенцiйного негативного впливу на навколишнє середовище; оптимiзацiя
виробництва; управлiння ресурсами.
Таким

чином,

управлiння,

якi

проаналiзованi
допомагають

програми

є:

виноградарям

активними

виробляти

системами

якiсне

вино

використовуючи екологiчно вiдповiдальнi та економiчно вигiднi методи;
платформою для передачi знань та трансферу новiтнiх технологiй.
У

межах

концепцiї

стiйкого

структурної

органiзацiї

урахуванням

територiальної,

розвитку

розроблено

виноградарсько-виноробного
компонентної,

схему

ландшафту

(з

виробничо-функцiональної,

управлiнської складових). Введено поняття iндикатора сталого розвитку
виноградарсько-виноробгого

ландшафту,

охарактеризувати

змiни

стан

або

як

показника

економiчної,

що

дозволяє

соцiально-культурної

та

екологiчної складової виноградарсько-виноробгого ландшафту.
Висновки. Розвиток нових ринкiв вина, збiльшення об’ємiв винного
експорту призводить до збiльшення навантаження на iснуючi та створення
нових

площ

виноградарсько-виноробних

ландшафтiв.

Така

тенденцiя

зумовлює необхiднiсть збереження виноградарсько-виноробних ландшафтiв
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та втiлення нових технологiй їх експлуатацiї на засадах сталого розвитку.
Iснуючi практики засвiдчили активний процес аплiкацiї принципiв сталого
розвитку у виноградарсько – виноробну галузь у рiзних регiонах свiту
(виноробних країнах «нового свiту»). Одночасно у порядку денному постає
питання унiфiкацiї пiдходiв та критерiїв оцiнки ступеню сталостi та,
як похiдна, створення єдиної мiжнародної системи iндикаторiв сталого
розвитку у виноградарсько-виноробнiй галузi, з фокусом на стiйкiсть
виноградарсько-виноробного

ландшафту.

Така

система

повинна

мати

багаторiвневу структуру – одночасно включати глобальний, регiональний,
нацiонального, локального рiвень.
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ОСОБИСТIСНI ЦIННОСТI Й СУБ’ЄКТИВНЕ
БЛАГОПОЛУЧЧЯ: КРОСКУЛЬТУРНI СПIВВIДНОШЕННЯ
Романюк Л. В.1 , Сурков П. Д.2
pavlo.surkov@gmail.com
Проблема, яка в рiзних культурах порiвнює цiнностi по вiдношенню до
благополуччя мало дослiджена. У доступнiй лiтературi припускається, що однi
цiнностi роблять позитивний внесок у благополуччя, у той час як iншi – менш
сприятливi для благополуччя. Наприклад, мало мiсце виявлення вiдмiнностi
«здорових» i «нездорових» цiнностей залежно вiд їх позитивного i негативного
впливу на благополуччя. Цiнностi самостiйностi (наприклад, автономнiсть,
самостiйнiсть), доброзичливостi (наприклад, вiдповiдальнiсть), досягнень,
стимуляцiї та унiверсалiзму (наприклад, самосвiдомiсть, особистiсний рiст)
вважаються «здоровими», тому що знаходяться в прямiй залежностi вiд
благополуччя [1]. До «нездорових» цiнностей, якi негативно впливають
на благополуччя, вiднесли психологiчнi ефекти в результатi становлення
цiнностей традицiй, безпеки i влади.
На пiдставi теорiй i дослiджень, а також цiлей щодо спiввiдношення
цiнностей i благополуччя, ми очiкували, що «здоровi» цiнностi самостiйностi,
доброзичливостi, унiверсалiзму, стимуляцiї i досягнення позитивно корелюють
з благополуччям, у той час як «нездоровi» цiнностi конформностi, безпеки,
влади i традицiй спiввiдносяться негативно iз суб’єктивним благополуччям.
Шукаючи вiдповiдь на питання як цiнностi пов’язанi з задоволенiстю
життям у македонських та українських вибiрках очiкувалося, що всi дев’ять
компонентiв моделi цiнностей будуть пов’язанi з задоволенiстю життям. Щоб
перевiрити це припущення, проводилися двi серiї лiнiйної регресiї окремо в
кожнiй групi. Коефiцiєнти регресiйної моделi презентованi в таблицi 1. Як
видно з даної таблицi тiльки конформнiсть та традицiї виявилися значущо
пов’язанi з задоволенiстю життям i то тiльки для македонської групи.
Цi результати вiдповiдають нашими очiкуваннями про те, що «нездоровi»
цiнностi негативно спiввiдносяться з суб’єктивним благополуччям, хоча це
спiввiдношення було значущим тiльки для македонської частини вибiрки [2].
Крiм того, тут презентовано лiнiйнi кореляцiї (Pearson) дев’яти цiнностей
i задоволеностi життям. Знову ж таки, значущi вiдношення з’явилися тiльки
в македонської частини вибiрки, де влада була позитивно пов’язана з
задоволенiстю життям, у тоий час такi цiнностi як безпека, конформнiсть,
1 Доктор

психологiчних наук, доцент, зав. кафедри психологiї Львiвського

ДУВС
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унiверситету банкiвської справи НБУ

191

доброзичливiсть, унiверсалiзм i традицiя виявилися значуще негативно
пов’язанi з задоволенiстю життям. Нiякого значущого зв’язку для українських
груп не виникло. Данi результати частково пiдтверджують нашi очiкування
щодо взаємовiдношень «здорових» i «нездорових» цiнностей i суб’єктивного
благополуччя.
Таблиця 1. Коефiцiєнти регресiйнiй моделi цiнностей i суб’єктивного
благополуччя дослiджуваних македонської та української вибiрки
Македонцi n = 234
Українцi n = 230
Цiннiснi предиктори

β

t-value

β

t-value

Самостiйнiсть

.002

.030 n.s

−.029

−.325 n.s

Cтимуляцiя

−.094

−1.34 n.s

−.054

−.635 n.s.

Досягнення

−.390

−.494 n.s

−.006

−.059 n.s.

Влада

.037

.523 n.s

.077

.805 n.s.

Безпека

.056

.706 n.s

−.137

−1.79 n.s.

Конформнiсть

−.255

−2.98∗∗∗

−.040

−.526 n.s.

Доброзичливiсть

−.130

−1.75 n.s

.112

1.35 n.s.

Унiверсалiзм

−.047

−.624 n.s

.077

1.01 n.s.

Традицiї
−.174
Умовнi позначення: ∗ p < .01,

−2.27∗
−.074
−.935 n.s.
∗∗∗ p < .001, n.s. = не значущий

Таким чином, дослiдженння, спрямоване на вивчення вiдмiнностей у
цiнностях та їх зв’язках iз задоволенiстю життям у македонських та
українських студентiв пiдтвердило нашi гiпотези й очiкування. Вiдмiннiсть
мiж особистiсними цiнностями за культурами була знайдена, а саме українцi
оцiнили вище практично усi цiнностi, нiж їх македонськi однолiтки.
Лiтература.
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ЕКОЛОГIЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: КОНТЕКСТНI ВИМIРИ
Ставицький Г. А.1
stavytskyigennadii@gmail.com
Вступ. Насьогоднi поняття «екологiя» й «екологiчнiсть» у переважної
бiльшостi людей асоцiюється зi здоровим природнiм середовищем проживання
та

охоронними

засобами,

спрямованими

на

його

збереження.

Однак,

значний вплив на фiзичне здоров’я та психофiзiологiчний стан людей
здiйснюють i умови їх соцiального життя та психологiчної взаємодiї. Тому,
в контекстi проблеми сталого (власне системно-стабiльного й, разом з тим,
динамiчно-прогресивного) людського розвитку суттєвого значення набуває
аналiз контекстних вимiрiв екологiчностi людської життєдiяльностi. Окремi
аспекти такого теоретичного аналiзу (в рамках визначеного об’єму тез) ми
подаємо нижче.
Матерiали i методи. При викладi основних результатiв теоретичного
дослiдження ми базувалися на матерiалах представлених, передусiм, у таких
наукових галузях вивчення означеної проблеми як «Екологiя», «Ергономiка»
та «Психологiя». Наш аналiз базувався на таких методах дослiдження як
аналiз, порiвняння та узагальнення наукових джерел з проблеми дослiдження;
спостереження та контент-аналiз.
Результати. Розпочати аналiз вказаної вище проблеми доцiльно, на
наш погляд, з розгляду поняття «Екологiчна психологiя», яка поєднує в
собi системний мiждисциплiнарний пiдхiд до розумiння контекстiв розвитку
людини мiж «Екологiєю», «Ергономiкою» та «Психологiєю». В рамках
«Екологiчної психологiї» комплексно вивчаються психологiчнi проблеми
взаємодiї людини з матерiальним предметно-природним середовищем в
конкретних умовах її життєдiяльностi [1]. Це вiдносно нова галузь знань,
яка бурхливо розвивається останнiм часом. Особливо актуальними стають
такi дослiдження у зв’язку з глобальним погiршенням екологiчної ситуацiї,
загостренням

суперечностей

мiж

людиною

та

штучно

створеним

нею

середовищем i природою, якi дедалi бiльше набувають антагонiстичного
характеру

[2].

Розкриття

глибинних

взаємозв’язкiв

мiж

матерiальним

середовищем, його психiчним вiдображенням та поведiнкою людини – необхiдна
умова формування екологiчної свiдомостi сучасної людини, розвитку у неї
здатностi оцiнювати свої дiї та дiї iнших людей не лише за ефектом їх
впливу на довкiлля, а й на власне здоров’я, комфортне чи дискомфортне
психофiзiологiчне та соцiальне функцiонування, на iснування людства загалом.
1 Київський
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Розв’язанню

численних

практичних

завдань

екологiчної

психологiї

сприяють теоретичнi та практичнi пошуки нових екотехнологiй, якi б
забезпечували

сумiсну

контекстно-позитивну

взаємодiю,

спрямовану

на

особистiсну самореалiзацiю й iнтеграцiю людини в природнє та соцiальне
середовище без критично-негативного взаємного впливу.
Одним з напрямiв забезпечення такої взаємодiї є сучаснi напрацювання
«ергономiки», якi використовуються пiд час проектування рiзних засобiв
виробництва: промислової, сiльськогосподарської, комп’ютерної, вiйськової та
медичної технiки; дизайну одягу, iнтер’єру офiсних та житлових примiщень,
об’єктiв малих архiтектурних форм та iн. [3].
Важливим

контекстом

проведеного

нами

теоретичного

аналiзу

є,

передусiм, психологiчний, базований на дослiдженнi психологiчних пiдходiв
до розумiння екологiчностi, цiлiсностi та динамiчної сталостi людського
розвитку. Вiн висвiтлює такий напрям i, одночасно, метод його забезпечення
як «екофасилiтацiя» (короткотермiнова психологiчна допомога), власне процес
управлiння вiдкритою динамiчною системою особистостi з метою пiдтримання
її в станi саморозвитку.
Екофасiлiтатiвний пiдхiд є, порiвняно, новим напрямком забезпечення
сталого екологiчного розвитку особистостi, який в Українi був обґрунтований
i впроваджений у практику психологiчної допомоги i, в подальшому,
самодопомоги П. В. Лушиним та представниками його наукової школи [4].
Зокрема, В. А. Бричник вказує, що психологiчна допомога набуває ознак
екологiчностi, коли фахiвець ефективний не тому, що перевершує в чомусь
людину, яка звернулася за допомогою, а тому, що довiряє iнтуїтивному
прагненню будь-якої особистостi до пошукiв внутрiшнiх ресурсiв i готовий щиро
спiвпрацювати з нею в цьому питаннi.
А. Полтавець зазначає, що згiдно з методом екопсихологiчної фасилiтацiї,
пацiєнт володiє бiльш широким спектром бачення проблемної ситуацiї, нiж
лiкар. Разом,вони складають єдину екосистему базовану на толерантностi та
врахуваннi думок i пацiєнта, i психотерапевта, в рамках яких культивуються
взаєморозумiння i взаємодiя, що ведуть до позитивних особистiсних змiн.
Метод екологiчної фасилiтацiї дозволяє успiшно вирiшувати рiзноманiтнi
завдання не тiльки в областi психотерапiї, а й у сферах соцiальної психологiї,
педагогiки, бiзнесу [5].
В цьому контекстi ми повиннi розумiти, що екологiчнiсть психологiчної
допомоги (чи скорiше взаємодiї) може включати i конфлiктнi трансакцiї,
оскiльки

саме

виникнення

суперечностей

та

їх

забезпечують динамiку сталого особистiсного розвитку.
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успiшне

розв’язання

Висновки. Отже, середовище iснування людини є достатньо мiнливим як
у фiзичному, так i в соцiальному планi. Разом з тим, воно може проектуватися
та плануватися з урахуванням перспектив розвитку особистостi, гуманiзацiї
й гармонiзацiї її взаємодiї з iншими людьми й довкiллям на основi сучасних
екотехнологiй, якi все ширше впроваджуються в технологiчнi, iнформацiйнi та
культурологiчнi процеси глобалiзованого суспiльного розвитку.
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