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ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Шановнi колеги!
Ми щиро радi вiтати вас на V Всеукраїнськiй науково-практичнiй
конференцiї студентiв, аспiрантiв i молодих учених «Об’єднанi наукою:
перспективи

мiждисциплiнарних

дослiджень»,

яка

вже

п’ятий

ювiлейний раз збирає представникiв рiзних царин науки задля обмiну досвiдом
та демонстрацiї переваг мiждисциплiнарних дослiджень.
Наша конференцiя, що постала на смiливiй iдеї зiбрати разом талановиту
молодь, як i минулих рокiв, приурочена до Всесвiтнього дня науки в iм’я миру й
розвитку, а це означає, що її лейтмотивом є об’єднання зусиль учених iз рiзних
галузей задля розв’язання актуальних завдань сьогодення, гiдної вiдповiдi
викликам, що нинi постають перед нами.
Цього року наша конференцiя присвячена таким мiждисциплiнарним
напрямкам:
• економiчнi, правовi, iнформацiйнi та соцiальнi аспекти нацiональної
безпеки;
• новiтнi матерiали та технологiї для потреб суспiльства;
• штучний iнтелект: технологiчнi та гуманiтарнi виклики;
• засади сталого розвитку: екотехнологiя та якiсть життя.
Ми бажаємо учасникам приємних вражень вiд нашого заходу, нових iдей,
зустрiчей та наукових звершень!
З повагою й найкращими побажаннями
Рада молодих вчених
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка

Пленарнi лекцiї
Четвер, 8 листопада, 14:00

Розвиток професiйних та особистiсних
якостей як стиль життя сучасної людини
Тетяна Герасимова1
Виступ буде присвячений неперервному навчанню. Тетяна Герасимова
розкаже про сучаснi вимоги свiту щодо компетенцiй, подiлиться досвiдом де i як
навчатися, щоб встигати за темпом сучасностi. Будуть розглянутi дослiдження
щодо ефективностi основних навчальних стратегiй, та як тримати дисциплiну
при самонавчаннi. Тетяна дасть набутi з власного досвiду поради, як шукати
мотивацiю до навчання та формувати свiй навчальний план.

Четвер, 8 листопада, 14:30

Дослiдження на українськiй антарктичнiй
станцiї Академiк Вернадський
Чернов Анатолiй Петрович2
Україна – одна з 30 країн у свiтi, яка має свою станцiю в Антарктидi, що
функцiонує цiлий рiк – «Академiк Вернадський» (УАС). Це дозволяє проводити
цiлий ряд полярних дослiджень, спрямованих на виконання завдань та
заходiв Державної цiльової науково-технiчної програми проведення дослiджень
в Антарктицi на 2011-2020 роки. Програмою передбачено проведення
комплексних

фундаментальних

та

прикладних

наукових

дослiджень

в

Антарктицi за головними сучасними науково-дослiдницькими напрямами, що
охоплюють Науки про Землю та Фiзичнi науки (метеорологiя, геофiзика,
геологiя,

гляцiологiя),

1 Co-founder
2 Aспiрант

експедицiя

Науки

про

життя

(бiологiя),

i

пiдтримуються

проекту Prosteer

ННI «Iнститут геологiї», геофiзик, 22 українська антарктична

мiжнародним Науковим Комiтетом з Антарктичних Дослiджень (SCAR). В
Українi є фахiвцi в галузях полярних дослiджень. Серед них як досвiдченi
полярники з двадцятилiтнiм i навiть бiльшим «стажем», так i молодi науковцi,
озброєнi новими методиками дослiджень.
Доповiдь Анатолiя Петровича буде присвячена опису життя та роботи
на УАС пiд час однорiчної експедицiї (1 квiтня 2017 по 19 квiтня 2018).
Молодий науковець забезпечував функцiонування геомагнiтної обсерваторiї
АIА «Аргентинськi острови» та проведив георадарнi дослiдження льодовикiв
в околицях Української антарктичної станцiї (УАС) «Академiк Вернадський».
Пiд

час

доповiдi

буде

органiзований

зв’язок

з

УАС

«Академiк

Вернадський». Науковцi поточної 23 української антарктичної експедицiї
(2018-2019 рр.) розкажуть про активнi дослiдження i зможуть вiдповiсти на
запитання.

Четвер, 8 листопада, 15:00

Iнновацiйне пiдприємництво, або вiдкрий
для себе нову / вiртуальну реальнiсть
Артем Батоговський1
Виступ

буде

присвячений

iнновацiйному

пiдприємництву.

Артем

Батоговський на прикладi власного проекту розкаже про сучаснi тендецiї у
сферi доповненої та вiртуальної реальностi, подiлиться досвiдом реалiзацiї
успiшного стартапу свiтового рiвня. Будуть розглянутi вiдмiнностi мiж
навчанням пiдприємця та спецiалiста, особливостi роботи команди стартапу.
Артем дасть набутi з власного досвiду поради, як навчитись бути пiдприємцем
в Українi.

1 Co-Founder

and CEO проекту VRnet.io
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П’ятниця, 9 листопада, 14.00

Новi можливостi та перспективи
програми «Горизонт 2020» за напрямом
«Дiї Марiї Склодовської-Кюрi» та
«Космос»
Крупка Оксана Михайлiвна1 , Алексєєнко Сергiй Вiкторович2
Як вивести дослiдження українських вчених на свiтовий рiвень? Як
допомогти знайти пiдтримку перспективним проектам? Вiдповiдi на цi
запитання у доповiдях керiвникiв Нацiональних Контактних Пунктiв.
Iснує

спецiальна

програма

Європейського

Союзу

ГОРИЗОНТ

2020,учасником якої є Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка. Програма «Горизонт 2020» – це рамкова програма з наукових
дослiджень

та

iнновацiй

Європейського

Союзу,

розпочата

у

2014

р.

,спрямована на забезпечення глобальної конкурентоспроможностi Європи.
«Горизонт 2020» розглядається як засiб стимулювання економiчного зростання
та створення робочих мiсць з полiтичної пiдтримки європейських лiдерiв
та членiв Європейського парламенту. Дослiдження – це iнвестицiї в наше
майбутнє, i тому вони стануть основою плану ЄС щодо розумного, сталого i
всеохоплюючого зростання.
Програма «Горизонт 2020» вiдкрита для всiх, за допомогою простої
структури, яка скорочує бюрократiю та час, щоб учасники могли зосередитися
на тому, що дiйсно важливо. Цей пiдхiд гарантує, що новi проекти швидше
вийдуть з мiсця та досягнуть результатiв.
Рамкова програма ЄС для дослiджень та iнновацiй буде доповнена
додатковими заходами для завершення та подальшого розвитку Європейського
1 Керiвник

нацiонального контактного пункту «Дiї Марiї Склодовської-Кюрi

для навичок, навчання та кар’єри» програми «Горизонт 2020», Київський
нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64/13,
м. Київ, Україна, 01601
2 Керiвник

нацiонального

контактного

пункту

«Космос»

програми

«Горизонт 2020», Днiпровський нацiональний унiверситет iм. Олеся Гончара
вул. Наукова, корпус 13, м. Днiпро, Україна,49010
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дослiдницького простору. Цi заходи будуть спрямованi на подолання бар’єрiв
для створення справжнього єдиного ринку знань, дослiджень та iнновацiй.
Програма «Горизонт 2020» спрямована на вирiшення наступних питань:
• змiцнення позицiй ЄС у галузi дослiджень, iнновацiй i технологiй;
• сприяння економiчному зростанню та створенню нових робочих мiсць;
• вирiшення основних суспiльних проблем Європи, зокрема змiни
клiмату, розвитку «зеленого» транспорту, мобiльностi, вiдновлюваних
джерел енергiї, продовольчої безпеки, старiння населення.
Дiї

Марiї

Склодовської-Кюрi (The Marie Sklodowska-Curie Actions

(MSCA)) спрямована на пiдтримку можливостi для розвитку кар’єри в
академiчних та неакадемiчних секторах з метою залучення i пiдтримки
перспективних дослiдникiв в Європi. Акцент ставиться на нових талантах,
формуваннi навичок для довгострокової кар’єри i пропозицiях з привабливими
умовами

працi

та

зайнятостi.

промислово-академiчному

Також

стажуванню

та

особлива

увага

пiдготовцi

придiляється

докторантiв,

що

забезпечують достатнi додатковi вмiння для мiнливих потреб як суспiльних,
так i приватних роботодавцiв.
Космiчнi дослiдження пiдтримуються в програмi «Горизонт-2020» за
напрямком «Лiдерство у промисловостi» вiдповiдно до головної мети i завдання
сприяти

рентабельнiй

конкурентоспроможнiй

та

iнновацiйнiй

космiчнiй

промисловостi (в тому числi малих i середнiх пiдприємств), i науковому
спiвтовариству, розвивати й використовувати космiчну iнфраструктуру для
задоволення майбутньої полiтики об’єднання та громадських потреб.
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П’ятниця, 9 листопада, 14.30

Розподiлене лiдерство в контекстi
управлiння знаннями
Чорний Антон Валерiйович1
Доповiдь Антона Валерiйовича буде присвячена розгляду застосування
сучасних

концепцiй

лiдерства

в

командах

з

розробки

iнформацiйних

технологiй. Доповiдач зосередить свою увагу на питаннях переходу вiд
класичних концепцiй лiдерства, орiєнтованих на розвиток персони лiдера,
до концепцiй, орiєнтованих на розвиток лiдерства серед послiдовникiв за
допомогою аналiзу органiзацiйних сiток. Матерiали доповiдi грунтуються
на аналiзi результатiв власного дослiдження роботи розподiлених команд
з розробки програмного забезпечення (1200 розробникiв) Зустрiч з нашим
пленарним доповiдачем буде цiкава тим, хто хоче навчитися:
• монiторити та впливати на розвиток соцiального капiталу компанiї;
• оцiнювати рiвнi розвитку команд вiдповiдно до концепцiй групової
динамiки;
• обирати лiдерськi моделi поведiнки вiдповiдно до рiвнiв розвитку членiв
команд;
• виступати як зовнiйшнiй або внутрiшнiй консультант з розвитку
розподiленого лiдерства у IT-сферi.

1 Аспiрант

кафедри менеджменту iнновацiйної та iнвестицiйної дiяльностi

Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, директор ТОВ
«GoIT» – переможець Української народної премiї 2018 у категорiї «IT-освiта».
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Секцiя 1. Економiчнi,
правовi, iнформацiйнi та
соцiальнi аспекти
нацiональної безпеки

ВАЖЛИВIСТЬ ЯКIСНОЇ РЕАЛIЗАЦIЇ ЕКОНОМIЧНОГО
АСПЕКТУ НАЦIОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Агєєва М. М.1
mar310898@gmail.com
Вступ. На сьогоднi гостро стоїть питання нацiональної безпеки i її
реального та дiєвого втiлення, що пiдтверджує актуальнiсть даної роботи.
Забезпечення нацiональної безпеки реалiзується на основi сукупностi
економiчних, полiтичних, соцiальних та iнформацiйних чинникiв, якi повиннi
приводитися в дiю комплексно. Варто зазначити, що всi цi аспекти знаходяться
на одному рiвнi важливостi.
В доповiдi ми бiльш поглиблено дослiджуємо саме економiчний аспект
нацiональної безпеки. Актуальнiсть та необхiднiсть бiльш детального вивчення
економiчної безпеки обумовлюється важливiстю економiчних iнтересiв та їх
прiоритетнiстю у процесi побудови розвинутої європейської країни.
Матерiали i методи. Матерiалами для дослiдження в данiй доповiдi
стали Конституцiя України, Закон України «Про нацiональну безпеку
України» (вiд 21.06.2018 р.), а також роботи таких науковцiв, як Лiтош Г. М.,
Власюк О. С., Кiхая Ю. В., Савiн В., Бiлоус В. Т.
В данiй доповiдi було використано дiалектичний та системно-структурний
методи при описi сучасного стану забезпечення економiчної безпеки в Українi;
1 Чорноморський

нацiональний унiверситет iменi Петра Могили

також використовувалися логiчний та порiвняльний методи при аналiзi саме
економiчного аспекту нацiональної безпеки.
Результати. Для чiткого розумiння поняття «нацiональна безпека» слiд
звернутися до пункту 9 частини 1 статтi 1 Закону України «Про нацiональну
безпеку України», за яким нацiональна безпека – це захищенiсть державного
суверенiтету, територiальної цiлiсностi, демократичного конституцiйного ладу
та iнших нацiональних iнтересiв України вiд реальних та потенцiйних загроз
[1].
Економiчний

аспект

нацiональної

безпеки

ми

знаходимо

серед

фундаментальних нацiональних iнтересiв України, якi зазначенi у статтi
2 Закону України «Про нацiональну безпеку України». Проаналiзувавши
дану

статтю,

ми

можемо

зробити

висновок,

що

економiчний

аспект

нацiональної безпеки включає в себе сталий розвиток нацiональної економiки,
громадянського суспiльства i держави для забезпечення зростання рiвня
та якостi життя населення, а також iнтеграцiя України в європейський
економiчний простiр [1].
Як ми бачимо, економiчний аспект дiйсно є важливим, оскiльки його
головною метою є задоволення потреб громадян та забезпечення високого рiвня
життя населення. Ми вважаємо, що через таку значимiсть даного аспекту
необхiдною є точна оцiнка та встановлення державою внутрiшнiх i зовнiшнiх
загроз економiцi.
На нашу думку, на сьогоднi iснує ряд проблем у сферi економiчної безпеки,
представимо деякi з них:
1) нацiональна економiка не є стабiльною, що яскраво проявляється у не
стiйкостi нацiональної валюти i зростаннi цiн;
2) вiдсутнiсть повної економiчної незалежностi, що пiдтверджується
наявнiстю величезного державного боргу та залежнiстю вiд iноземних
кредитiв;
3) проблема безробiття, що тягне за собою масову емiграцiю українцiв, а
також так званий «витiк мiзкiв»;
4) проблема стримування дестабiлiзуючих чинникiв;
5) недоопрацьованiсть законодавчої бази.
Важливiсть якiсної реалiзацiї економiчного аспекту нацiональної безпеки,
насамперед, проявляється в здатностi протистояти внутрiшнiм та зовнiшнiм
загрозам, що має прямий вплив на рiвень життя населення. Також даний
аспект має значення для зовнiшньоекономiчних зносин та для представлення
України як сильної держави на мiжнароднiй аренi, але на даний момент ми
маємо низький рiвень зовнiшнiх iнвестицiй та зростання державного боргу.
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Iснуючi на сьогоднi проблеми вказують на необхiднiсть реформування та
втiлення в життя нової структури економiки. На нашу думку, найважливiшим
є формування такої економiки, яка буде незалежною вiд зовнiшнiх факторiв i
не потребуватиме втручання мiжнародних економiчних органiзацiй.
Висновки. Отже, на основi даної доповiдi ми можемо зробити висновок,
що економiчний аспект нацiональної безпеки потребує особливої уваги владних
структур, полiтичних партiй, депутатiв та громадськостi.
Було надано загальний опис проблем у сферi економiчної безпеки, якi
потребують комплексного вирiшення, оскiльки знаходяться у тiсному зв’язку.
На нашу думку, в першу чергу, необхiдно видiлити саме вiдсутнiсть повної
економiчної незалежностi, оскiльки це є ядром виникнення iнших проблем. Без
незалежностi економiки завжди буде присутня її нестабiльнiсть та нездатнiсть
протистояти дестабiлiзуючим чинникам, що призводить до залежностi вiд
зовнiшнiх факторiв та необхiдностi отримання матерiальної допомоги вiд iнших
країн, а також втручання мiжнародних економiчних органiзацiй.
Подолання

проблем

економiчного

аспекту

нацiональної

безпеки

є

важливим та необхiдним кроком, особливо у наш час – у перiод розбудови
сильної держави та євроiнтеграцiї.
Налагодження економiчної безпеки – це довгий та складний процес, але
вiн є дiйсно необхiдним, оскiльки вiд нього залежить рiвень життя населення
та встановлення стабiльної та незалежної економiки, високий рiвень якої дає
змогу Українi виступати на мiжнароднiй аренi як сильний учасник.
Лiтература.
[1] Про нацiональну безпеку України: Закон України вiд 21.06.2018 р. №
2469-VIII // Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
[2] Власюк О. С. Нацiональна безпека України: еволюцiя проблем
внутрiшньої полiтики : Вибр. наук. працi / О. С. Власюк.

– К.: НIСД,

2016. – 528 с.

ОЗНАКИ КООРДИНАЦIЙНОЇ РОЛI ЯК ФУНКЦIЇ ДЕРЖАВИ:
АДМIНIСТРАТИВНО-ПРАВОВI АСПЕКТИ
Баганець В. О.1
Координацiя

наявна

у

правовiдносинах

мiж

повнiстю

чи

частково юридично рiвноправними суб’єктами. Якщо для iнших функцiї
1 Iнститут

права iм. князя Володимира Великого МАУП, доцент кафедри

управлiння безпекою, антикорупцiйної та правоохоронної дiяльностi
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державного управлiння характернi вiдносини прямого пiдпорядкування i
субординацiї, то у випадках з координацiєю суб’єкти, дiяльнiсть яких пiдлягає
координацiї характеризується вiдносною чи повною юридичною рiвнiстю.
Повна юридична рiвноправнiсть наявна тодi, коли мiж органами державної
влади взагалi не має жодних управлiнських взаємозв’язкiв. Мова йде про
координацiю суб’єктiв, якi знаходяться на одному iєрархiчному рiвнi в
межах певного вiдомства, або ж про таку координацiю мiж органами
рiзних вiдомств. Також слiд зазначити, що вiдповiдна координацiя наявна,
коли пiдлягає узгодженнi дiяльнiсть суб’єктiв приватного права, наприклад,
суб’єктiв господарювання.
Пiд частковою юридичною рiвноправнiстю в даному дослiдженнi маємо
на увазi тi випадки, коли суб’єкти мають певну iєрархiчну пiдпорядкованiсть,
проте в мiру змiсту правовiдносин вiдбувається не пряме iмперативне
управлiння, а узгодження дiй, у тому числi, мiж суб’єктами на рiзних
iєрархiчних рiвнях. Також часткова юридична рiвноправнiсть має мiсце
тодi, коли застосування координацiї прямо передбачене в законодавствi,
чи випливає iз сутi його положень. Прикладом може бути Закон України
«Про прокуратуру» [1], яким прямо передбачено сфера та напрям реалiзацiї
координацiйних повноважень прокуратури по вiдношенню до iнших органiв,
зокрема органiв досудового розслiдування.
По сутi, в iнших випадках, коли органи вищестоящого рiвня вiдповiдно
до положень законодавства можуть здiйснювати прямий управлiнський
вплив, сенс узгоджувати дiяльнiсть втрачається, оскiльки у всiх випадках
застосовуватиметься iмперативний метод управлiння.
Координацiя завжди передбачає повний чи частковий рiвень
розсуду суб’єктiв, дiї яких координуються. Така можливiсть розсуду
випливає iз сутi координацiї як ролi та функцiї держави, а також методу
здiйснення державно-владного впливу i дозволяє вiдмежувати її вiд iнших
ролей держави в управлiннi.
Координацiя за суттю – завжди «узгодження». Якщо застосовуються
методи прямого управлiння, керований суб’єкт не зобов’язаний безумовно
виконати волю керуючого суб’єкта. Натомiсть при координацiї наявнi декiлька
повнiстю чи вiдносно рiвних суб’єктiв, кожен з яких має право в тiй чи iншiй
мiрi дiяти на власний розсуд. Саме в цьому i полягає подальше узгодження дiй
суб’єктiв у тiй чи iншiй ситуацiї.
У вiдношеннi суспiльства, яке видiляється науковцями як керована
пiдсистема [2, с. 147], за принципом координацiї можуть бути побудоване
управлiння
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тiєю

чи

iншою

сферою

суспiльної

дiяльностi.

Наприклад,

координацiя Нацiональним Банком України дiяльностi банкiвської системи,
учасникiв валютного ринку, тощо. Тобто, є цiлi сфери дiяльностi, за яких
дiяльнiсть осiб приватного права перманентно пiдлягає узгодженню з органами
державної влади з урахуванням публiчних та приватних iнтересiв. При цьому, в
даному випадку не виключено поєднання координацiї у суспiльних вiдносинах
та прямого управлiння.
Вiльна воля суб’єктiв, дiяльнiсть яких координується, притаманна
диспозитивному методу у регулюваннi суспiльних правовiдносин, який є
основним методом реалiзацiї координацiйної ролi держави у суспiльних
правовiдносинах.
Координацiя передбачає забезпечення iнтересiв координованих
суб’єктiв та зворотнiй взаємозв’язок мiж ними. Якщо в iнших методах
державно-владного впливу враховується лише воля суб’єкта управлiння та
весь управлiнський процес пiдпорядкований реалiзацiї його адмiнiстративних
iнтересiв, то у випадку з координацiєю враховуються iнтереси усiх суб’єктiв
дiяльнiсть яких координується. При цьому, iнтерес з адмiнiстративно-правової
точки зору не є певним матерiальним благом – тут радше мова йде про
можливiсть ефективно реалiзувати компетенцiйнi повноваження та виконати
покладенi законодавством на таких суб’єктiв завдання.
При цьому, врахування iнтересiв, про яке йдеться, має мiсце i у випадку
з повнiстю юридично рiвноправними суб’єктами, так i у вiдносинах, коли така
рiвноправнiсть є умовною та наявна в окремих конкретних взаємовiдносинах.
Щоб врахувати iнтереси та оптимально узгодити дiї суб’єктiв, необхiдно,
щоб мiж ними iснував координацiйний вязаємвозв’язок, у тому числi зворотнiй.
Тобто, навiть якщо у координацiйний вiдносинах один з суб’єктiв надiлений
владними повноваженнями, в будь-якому випадку для реальної можливостi
узгодити дiї та iнтереси координованих суб’єктiв необхiдно отримати пропозицiї
вiд осiб, дiяльнiсть яких пiдлягає координацiї.
Якщо цей взаємозв’язок екстраполювати на широку систему держави
та суспiльства, при реалiзацiї полiтики у рiзних сферах за допомогою
координацiйної функцiї, необхiдно мати можливiсть отримувати iнформацiю
вiд

iнших

суспiльних

суб’єктiв,

яка

б

характеризувала

ефективнiсть

забезпечення координацiї у тiй чи iншiй сферi суспiльного буття.
Координацiя спрямована на досягнення результативностi. Основна
iдея координацiї полягає в тому, що за рахунок узгодження дiй рiзних органiв
чи осiб був досягнутий максимально можливий поставлений результат з
мiнiмальними ресурсними затратами.
Хоча така спрямованiсть характерна i щодо iнших управлiнських функцiй,
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однак сама прямування до результативностi у координацiйних вiдносинах
є обов’язковою умовою. В будь-яких iнших управлiнських вiдносинах з
використанням iнших методiв та реалiзацiєю функцiй, пошук результату є
бажаним проте не визначальним. Сам по собi факт реалiзацiї iмперативної волi
державного апарату є ключовим.
Натомiсть координацiя передбачає узгодження дiй, яке передбачає вибiр
iз помiж рiзних варiантiв оптимальної моделi поведiнки. Хоча на практицi
досягнення позитивного результату не завжди є гарантованим, однак сам
процес координацiї спрямований на прагнення до вибору оптимальної моделi
взаємодiї та поведiнки в межах тiєї чи iншої адмiнiстративно-правової
чи суспiльної системи. Саме тому визначальним у визначеннi поняття
координацiйної ролi держави нами вказано принцип прямування до iдеальної
результативностi.
Враховуючи все вищенаведене, координацiйна роль держави є особливою
функцiєю держави, яка проявляється, по-перше, у дiяльностi державного
апарату, по-друге, в упорядкуваннi суспiльних вiдносин за допомогою
вiдповiдного методу управлiння.
В основi координацiйної ролi держави як її функцiї лежать ключовi
ознаки цього поняття, серед яких нами видiлено наступнi: координацiя
наявна у правовiдносинах мiж повнiстю чи частково юридично рiвноправними
суб’єктами; координацiя завжди передбачає повний чи частковий рiвень
розсуду суб’єктiв, дiї яких координуються; координацiя передбачає iнтересiв
координованих суб’єктiв та зворотнiй взаємозв’язок мiж ними; координацiя
спрямована на досягнення результативностi. Цi ознаки лежать в основi
розмежування координацiйної ролi як функцiї держави вiд iнших функцiй, якi
реалiзуються за допомогою iншого iнструментарiєю.
Лiтература.
[1] Про прокуратуру: Закон України вiд 14.10.2014 р. №1697-VII //
Вiдомостi Верховної Ради (ВВР). – 2015. – №2-3. – ст. 12.
[2] Бiлокур Є. I. Функцiї державного управлiння: поняття, особливостi,
правове

регулювання

:
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Є. I. Бiлокур. – О., 2015. – 194 с.

20

...

канд.

юрид.

наук:

спец.

12.00.07

/

ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД ПСИХОЛОГIЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ПРОФЕСIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЖУРНАЛIСТIВ
Бахвалова А. В.1
alina335@ukr.net
Вступ. Сучасне суспiльство породжує велику кiлькiсть запитiв на науковi
дослiдження. Важливе мiсце у цьому процесi вiдiграє i психологiя, яка
спрямована на дослiдження психiчних процесiв, станiв та властивостей людини.
Особлива увага тут придiляється вирiшенню виробничих проблем та питань,
якi виникають у процесi виконання професiйних задач.
Зосередимо увагу на такiй професiйнiй групi як журналiсти. Про
психологiчнi особливостi представникiв даної професiї наразi написана велика
кiлькiсть наукових публiкацiй. При чому серед авторiв таких статей є як
вченi-психологи, так i представники непсихологiчних спецiальностей, як-от
фiлологи [3], самi журналiсти, iсторики та iншi. Зважаючи на цей фактор при
детальному аналiзi цих публiкацiй ми часто стикаємося iз феноменологiчним
пiдходом до обраних проблем, а не iз каузальним. Iншими словами:
здiйснюється скорiше опис актуальної ситуацiї та констатацiя наявностi певних
психологiчних особливостей у представникiв професiйної групи журналiстiв,
але не пояснюються причинно-наслiдковi зв’язки, не визначаються чинники
появи тих чи iнших психiчних феноменiв. Натомiсть, нас цiкавить саме
емпiричне обґрунтування обраних проблем, тому зосередимо увагу саме на
цьому аспектi.
Матерiали i методи. Розглянемо детальнiше деякi з наявних наукових
публiкацiй (знайдених за допомогою бази Google Scholar), щоб пересвiдчитися
у висловленiй вище гiпотезi. Для цього використаємо метод аналiзу та
контент-аналiзу текстiв.
Отже, розпочнемо зi статтi Кривошеї Г. П., де поданий оригiнальне
теоретичне бачення концепту «творчий потенцiал журналiста», який автор
розглядає як «сукупнiсть професiйних якостей, необхiдних для продуктивної
дiяльностi в сферi масової iнформацi. . . Серед цих якостей – свiтогляд,
моральнi норми, емоцiї, iнтелект, воля, знання, умiння, навички i т. iн.» [3,
с. 216]. Далi поданi групи факторiв, що впливають на творчий потенцiал
журналiста (асоцiацiї, уява, результати дiяльностi), проте, у данiй статтi,
емпiрично цей конструкт, на жаль, нiяк не обґрунтовується.
Продовжуючи тему журналiстської творчостi звернемося до публiкацiї
I. Ю. Антоненко, в якiй описуються п’ять основних стилiв мислення, що
1 Київський

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, факультет

психологiї, аспiрант
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вiдображенi у журналiстських текстах [1, с. 94]. Автором був здiйснений
контент-аналiз текстiв вiдомих журналiстiв iз подальшим виявленням стилю
мислення кожного та висвiтленням схеми цього аналiзу за М. М. Бахтiним.
Попри вiдсутнiсть емпiричних даних та статистик, таке контент-дослiдження
є досить оригiнальним та може складати методологiчне пiдґрунтя для нових
розробок.
Наступна стаття автора О. Петрик окрiм теоретичного блоку мiстить
також невелике дослiдження соцiального iнтелекту (як провiдного компоненту
професiйної дiяльностi журналiстiв) у 52 респондентiв [4]. Суть цього
дослiдження – iлюстрацiя тiсних кореляцiйних взаємозв’язкiв усiх компонентiв
соцiального iнтелекту.
Бiльш

наповненою,

з

точки

зору

емпiрики,

виявилася

стаття

Костюченка О. М., який дослiдив соцiальну перцепцiю (взаємне сприймання i
розумiння) у рiзновiкових студентських групах майбутнiх журналiстiв [2]. Як
результат встановлено, що показники соцiальної перцепцiї (взаєморозумiння,
взаємопiзнання та iн.) зростають вiд молодших курсiв до старших, але при
цьому знаходяться на низькому та середньому рiвнях вiдповiдно.
Остання

стаття

присвячена

виявленню

цiннiсних

орiєнтацiй

у

аналогiчної вибiрки [5]. Потапчук Л. В. у данiй публiкацiї описує досить
ґрунтовне дослiдження, яке проводилося зi студентами та включало оцiнку
комунiкабельностi, комунiкативної толерантностi, здатностi до емпатiї та
творчого потенцiалу. Досить цiкаво було б порiвняти цi данi iз дослiдженням
професiйних журналiстiв зi стажем, але такi дослiдження наразi знаходяться
у перспективi.
Результати i висновки. Таким чином, ми коротко проаналiзували
деякi

з

наявних

публiкацiй,

що

стосуються

проблеми

психологiчних

особливостей професiйної дiяльностi журналiстiв. Серед феноменiв, якi
розглядалися

авторами

були

журналiстська

творчiсть,

особливостi

та

типи стилiв мислення, соцiальна перцепцiя, соцiальний iнтелект тощо.
Можемо зробити висновок, що наразi наявнi переважно теоретично-оглядовi
публiкацiї iз означеної проблематики (тобто, як i зазначалося вище, це
публiкацiї феноменологiчного характеру). Натомiсть емпiричнi дослiдження,
якi описуються у даних наукових роботах, проводилися переважно зi
студентами, а не з професiоналiзованими журналiстами, що вже мають
певний стаж роботи. Це вказує на перспективнiсть подальшого вивчення
та емпiричного дослiдження особистостi журналiста-професiонала. Такi
дослiдження особливо актуальнi за наявностi потреби у психологiчному
супроводi, корекцiйних програмах та тренiнгах зi сторони самих працiвникiв
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сфери масових комунiкацiй.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦIОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЧЕРЕЗ
РЕАЛIЗАЦIЮ IНФОРМАЦIЙНОЇ ФУНКЦIЇ ДЕРЖАВИ
Григор’єв Д. О.1
dmytro.hryhoriev@gmail.com
За територiальною ознакою функцiї держави подiляють на внутрiшнi
та зовнiшнi. Внутрiшнi функцiї регулюють вiдносини внутрiшньої полiтики,
а зовнiшнi, в свою чергу, вiдносини зовнiшньої полiтики. У цiй роботi
ми розглянемо важливiсть реалiзацiї iнформацiйної функцiї України, як
на зовнiшнiй аренi так i в самiй державi, як один з основних засобiв
реалiзацiї нацiональної безпеки держави. Пiд час реалiзацiї державної полiтики
використовують такi функцiї як: економiчна, соцiальна, полiтична, екологiчна,
культурна, iнформацiйна, правоохоронна, правозахисна. Всi вони мають
величезний плив на реалiзацiю державної полiтики, але ми хочемо звернути
увагу саме на iнформацiйну функцiю, адже вона на даний момент є найбiльш
резонансною, на нашу думку, i грає провiдну роль у реалiзацiї та забезпеченнi
нацiональної безпеки держави.
1 Чорноморський

нацiональний унiверситет iменi Петра Могили
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Одним
безпеки

з

основних

України.

Пiд

завдань
термiном

держави

є

забезпечення

«нацiональна

безпека

нацiональної

України»

слiд

розумiти захищенiсть державного суверенiтету, територiальної цiлiсностi,
демократичного конституцiйного ладу та iнших нацiональних iнтересiв
України вiд реальних та потенцiйних загроз. Захист нацiональної безпеки
України є однiєю з найголовнiших задач держави, адже її реалiзацiя
безпосередньо

пов’язана

iз

забезпеченням

безпеки

громадян

України.

Забезпечення нацiональної безпеки України чiтко пов’язано з iнформацiйною
функцiєю, iз засобами масової iнформацiї, доступу до iнформацiї, її
достовiрнiстю, правдивiстю та способами її подання.
За часiв незалежностi України, протягом довгого часу дестабiлiзовувався
курс реалiзацiї нацiональної безпеки нашої держави шляхом дезiнформацiї та
пропаганди через засоби масової iнформацiї. Ця дiяльнiсть продовжується й
нинi як за межами нашої держави, так i на її територiї деякими категорично
налаштованими полiтичними силами. Пiд час загострення вiйськових дiй
на сходi нашої крани, пропаганда у ЗМI збiльшилась у декiлька разiв, що
унеможливлює нормальне функцiонування та реалiзацiї оптимального захисту
нацiональних iнтересiв нашої держави. Пропаганда, в свою чергу, проявляється
не лише в недостовiрнiй iнформацiї, а й поширеннi iдей, чуток, поглядiв,
висловлення частини аргументу з метою зарадити чи зашкодити певнiй справi,
вплинути на людськi погляди. Вiдповiдно в таких ситуацiях виникає два, а то
й бiльше поглядiв на одну й ту саму ситуацiю, що змушує бiльшiсть населення
скептично вiдноситись до будь-якої iнформацiї, та зневiритись у всiх джерелах
ЗМI.
Чи iснує рiшення цiєї проблеми? На нашу думку, реалiзацiя цiєї проблеми
полягає у вiдповiдних дiях, що унеможливлять розповсюдження недостовiрної
iнформацiї. Ми вважаємо, що рiшення цiєї проблеми лежить на поверхнi, а
саме в Законi України «Про iнформацiю», що встановлює основнi напрями
державної iнформацiйної полiтики в нашiй державi. Ми вважаємо, що при
якiснiй реалiзацiї норм, що встановленi українським законодавством, можливо
хоча б i частково, але позбутись вiд перешкод, що заважають повноцiннiй
реалiзацiї захисту нацiональної безпеки України. При реалiзацiї на практицi
таких засад як: створення умов для формування в Українi iнформацiйного
суспiльства; постiйне оновлення, збагачення та зберiгання нацiональних
iнформацiйних

ресурсiв;

забезпечення

iнформацiйної

безпеки

України;

забезпечення рiвних можливостей щодо створення, збирання, одержання,
зберiгання, використання, поширення, охорони, захисту iнформацiї; сприяння
мiжнароднiй спiвпрацi в iнформацiйнiй сферi та входженню України до
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свiтового iнформацiйного простору, буде створено бiльшiсть умов для
захисту державного суверенiтету, територiальної цiлiсностi, демократичного
конституцiйного ладу України.
Лiтература.
[1] Про iнформацiю: Закон України вiд 01.01.2017 р. №2657 – Xll //
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КОНТЕНТ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ НА
УКРАЇНСЬКОМУ ТV: ОСНОВНI РИЗИКИ ДЕМОНСТРАЦIЇ
Грисюк В. П.1
v.hrysiuk@gmaik.com
Вступ. Сучаснi медiа швидко реагують на змiни технологiй впливу на
маси. Якщо в радянськi часи iснував єдиний централiзований рупор – вiд
вечiрнiх новин до кiно, то з появою приватних ЗМI та iнтернету аудиторiя
отримала ширшi можливостi вибору контенту. За таких умов, щоб привернути
увагу, мас-медiа застосовують цiлий ряд технологiй впливу, котрi викликають
в аудиторiї чуттєве задоволення.
Методи. У процесi дослiдження використаний описовий метод, а також
методи монiторингу, класифiкацiї та аналiзу.
Теоретични пiдґрунтям роботи стали монографiї та окремi публiкацiї
Б. Потятиника [1], О. Косюк [2], I. Полянського, I. Iгнатенко [3], М. Маєрчик
[4], Т. Ключарьової, Л. Шпанер, Л. Хотюн [5], М. Варикашi, Я. Полiщука,
В. Каленича, Р. Мюшамбле [6], Д. Ружмона [7] та iн.
Контент, що охоплює сексуальну проблематику (ХХХ-контент, за нашим
визначенням) на українському телебаченнi, можемо класифiкувати на три
групи: 1) спецiалiзовану – контент, у якому тема сексу i людської
сексуальностi визначена як головна («Давай поговоримо про секс», «Вихiднi,
пiсля опiвночi»), 2) змiшану – це контент, у якому тема сексу i сексуальна
проблематика впроваджена приховано, з використанням манiпуляцiйних
технологiй («Вагiтна у 16», «Я соромлюсь свого тiла», «Говорить Україна»;
1 Київський

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
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3) ситуативну – контент, у якому тему сексу розглядають фрагментарно
у

контекстi

iнших

питань,

проблем

або

скандалiв

в

iнформацiйному

просторi (iнформацiйнi випуски ТСН, «Вiкна-новини», «Репортер» (модель
висвiтлення новин про зґвалтування, розбещення неповнолiтнiх та iнших
сексуальних

злочинiв,

курйозiв

з

оголенням),

талант-шоу

та

пiсеннi

конкурси (Євробачення), дискусiї стосовно сумнiвної моральностi у сучасних
мультфiльмах («Губка Боб», «Телепузики», «Шрек», «Сiмпсони») тощо.
У

ток-шоу,

що

належить

до

спецiалiзованої

групи

(здiйснюється

неприхований вплив на глядача), «Давай поговоримо про секс» [8] ведуча
Юлiя Бортник з експертами намагаються вирiшити сексуальнi проблеми
запрошених у студiю гостей. Шоу нетипове для українського телебачення,
оскiльки вперше про секс почали говорити вiдкрито та публiчно. Серед
небезпек перегляду – сприйняття думок експертiв у ток-шоу як iстини; глядачi
можуть використовувати для вирiшення своїх проблем поради i рекомендацiї,
виголошенi на камеру, замiсть того, щоб проконсультуватися з фахiвцем.
На каналi СТБ виходить медичне шоу «Я соромлюсь свого тiла» [9],
що належить до змiшаної групи (прихований вплив) згiдно запропонованої
класифiкацiї. Це проект про людей, якi мають проблеми зi здоров’ям. У
свою чергу, це спричиняє у них ненависть до свого тiла. Творцi проекту
використовують манiпуляцiйнi технологiї, обираючи тi хвороби у людей, що
викличуть вiдразу, шок, огиду або смiх. Тобто будь-яку сильну емоцiйну
реакцiю на показане. Фактично пiд маскою благородного просвiтительського
проекту транслюється треш-шоу. Цiкаво, що навiть у логотипi програми «Я
соромлюсь свого тiла» шрифт напису «я» i «тiла» вчетверо бiльший, анiж
слово «соромлюсь» i вдвiчi бiльший слова «свого». Заставка/афiша другого
сезону проекту – гола дiвчина у стилi Венери з картини Сандро Ботiчеллi.
Тобто закцентовано саме на «тiлi», а не на проблемах здоров’я.
До речi, у 2015 роцi до Нацiональної ради з питань телебачення i
радiомовлення звернено кiлька скарг громадян на змiст програм та анонсiв
каналу СТБ. Серед iнших, скарги громадянки М. Егиазарян щодо денних
анонсiв передач «Детектор брехнi», «Я соромлюсь свого тiла», «Кохана, ми
вбиваємо дiтей» та «Врятуйте нашу сiм’ю» i Т. Маслової стосовно змiсту
передачi «Я соромлюсь свого тiла». Звiсно, цi скарги стосувались бiльшою
мiрою показу насильствау родинi. Втiм, звинувачення, скерованi на iгрове
психологiчне шоу «Детектор брехнi» та програму «Я соромлюсь свого тiла»,
бiльше стосуються проблеми надмiрної натуралiстичностi зображення тiла або
деталiзацiя сексуальних подробиць з життя учасникiв проекту.
Однак найбiльш стихiйно розповсюджують ситуативний сексуальний
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контент, який фактично є неконтрольованим. До прикладу, тему сексу та
сексуальностi серед iншого обговорюють i в контекстi навчальної функцiї
мультфiльмiв. Це доводить висвiтлення на телебаченнi перебiгу дискусiї
стосовно сексуальних девiацiй класичних образiв «Губки Боба», «Телепузикiв»,
«Шрека», «Сiмпсонiв». Натепер лiквiдована Нацiональна комiсiя з питань
захисту моралi (з 2015-го) дослiджувала вплив мультфiльмiв на дiтлахiв
та намагалася виявити тi з них, якi становлять небезпеку для малечi.
Приводом для перевiрки стала брошура, розмiщена на сайтi «Сiм’я пiд
покровом Богородицi». На думку вищезгаданої комiсiї, «Губка Боб» виховує
гомосексуалiзм та призводить до «отупiння». «Лунтiк» пропагує iдею
шведської сiм’ї, а «Сiмпсони» призводять до росту збочень. Мультики компанiї
Волта Дiснея начебто «пiдмiняють красу потворнiстю», «деформують образ
жiнки», «смакують зло» та прирiвнюються дослiдниками до порнографiї.
Висновки. У ходi дослiдження проведено класифiкацiю сексуального
контенту на українському телебаченнi за характером впливу на аудиторiю
на три групи: спецiалiзовану (прямий характер впливу – шоу «Давай
поговоримо про секс», «Вихiднi, пiсля опiвночi»), змiшану (прихований
характер впливу – програми «Я соромлюсь свого тiла», «Говорить Україна»)
та ситуативну (опосередкований характер впливу –

сексуально-маркований

контент в iнформацiйних випусках новин, пiсенних конкурсах, мультфiльмах).
Описано механiзми створення та показу цих шоу та програм. Виявлено,
що спецiалiзованi програми, як-от «Давай поговоримо про секс», хоч i
мають просвiтницьку функцiю, однак спонукають аудиторiю до вирiшення
сексуальних проблем за допомогою перегляду телевiзора, а не шляхом
звернення до фахiвця i отримання професiйної консультацiї. З iншого боку,
соцiальнi ток-шоу, попри таблоїднiсть й неетичнi пiдходи до висвiтлення
iсторiй учасникiв програми, можуть генерувати новi смисли, популяризувати
толерантнiсть у суспiльствi та впливати на формування суспiльно думки в тому
числi i стосовно сексуальної культури.
Лiтература.
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ЦЕНЗУРА ТА СВОБОДА СЛОВА – СКЛАДОВI ЗАХИСТУ
IНФОРМАЦIЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Даценко А. Ю.1
alinka.dat@ukr.net
Вступ. Агресивна пропаганда, манiпулятивнi «фейки», дезiнформацiйнi
кампанiї та кiбератаки – це далеко не повний перелiк iнструментiв
iнформацiйного впливу правлячої елiти Росiї на iнформацiйний простiр
України. Саме тому активна протидiя України цим впливам є актуальною у
близько- та середньостроковiй перспективi.
На основi контент-аналiзу росiйських ЗМI за останнi чотири роки можна
видiлили такi основнi пропагандистськi меседжи щодо української цiльової
аудиторiї: в Українi шляхом держперевороту владу захопили правi радикали,
панує фашистська iдеологiя; якби Крим та Донбас не вийшли з-пiд впливу
України, їхнє населення стало би жертвою правих радикалiв й було б винищене;
проєвропейськi реформи в Українi провалились або рухаються вкрай повiльно,
а рiвень корупцiї в Українi навiть вищiй, нiж був за часiв президентства
Януковича; Україна не потрiбна Європi, її тiльки використовують Вашингтон
та Брюссель у своїх меркантильних iнтересах; Україна вiдповiдальна за
невиконання Мiнських угод, прийняття нового закону про реiнтеграцiю
Донбасу перекреслює цi угоди; Україна i Росiя – один народ, або «братськi»
народи, на сходi України йде «громадянська» вiйна, а не вiйна з росiйським
агресором.
Виклад матерiалiв. Проблема полягає в тому, як протистояти росiйськiй
пропагандi, не вдаючись до такого неоднозначного засобу протидiї як
1 Нацiональний
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iнститут стратегiчних дослiджень, acпiрант

контрпропаганда, яка, по-перше, потребує значно бiльших вкладень, нiж сама
пропаганда, а, по-друге, спонукає уподiбнитися у виборi методiв i засобiв
до пропагандистiв, оскiльки контрпропаганда – це «своя» пропаганда у
вiдповiдь на «чужу» пропаганду. Європейськi експерти пропонують низку
способiв протидiї прокремлiвськiй дезiнформацiї та пропагандi, уникаючи
контрпропаганди [1]:
1. Залежно вiд значимостi проблеми, що вкидається в iнформацiйний
простiр, пiдвищувати масштаби її висвiтлення, тим самим збiльшуючи
поiнформованiсть
проблеми

та

населення

об’єктивностi

(цiльової
її

аудиторiї)

подання.

Для

щодо
цього

сутностi
необхiдно

усвiдомлювати важливу роль журналiстiв та гарантувати людям
доступ до iнформацiї; гарантувати свободу слова й дозволити
журналiстам писати те, що вони вважають за потрiбне, а не те,
що вважає за потрiбне «начальство», не заходити надто далеко в
цензурних обмеженнях, хоча вони є звичною рiччю пiд час вiйни.
2. У процесi викриття дезiнформацiї розкривати використанi при її
поширеннi методи пропаганди; знайомити користувачiв (реципiєнтiв
iнформацiї) з методами дезiнформацiї, щоб вони могли самостiйно
розпiзнавати її в iнших подiбних ситуацiях; оприлюднювати свiдчення
викривачiв-iнсайдерiв, тобто людей, що з рiзних причин залишили
дану пропагандистську систему й можуть, виходячи з власного досвiду,
розповiсти, якi прийоми й методи дана система використовує.
3. Використовувати новiтнi iнформацiйно-комунiкативнi технологiї для
автоматизацiї

перевiрки

фактiв

(«фектчекiнгу»)

i

iдентифiкацiї

пiдбурювачiв («тролiв»), що дiють зазвичай у соцмережах Iнтернету.
4. Вiдслiдковувати джерела фiнансування пропагандистських кампанiй,
бо зазвичай той, хто їх фiнансує, той i просуває свої меседжи в
iнформацiйний простiр.
5. Розробляти та впроваджувати програми пiдвищення медiаграмотностi
населення, медiа-освiти, виховання критичного мислення тощо, бо
«найбiльший ворог будь-якої пропаганди – iнтелект».
6. Обмежувальнi

заходи

протидiї

ворожiй

пропагандi

(штрафнi

санкцiї, блокування, тобто цензуру у всiх її формах й рiзновидах)
використовувати тiльки за гострої необхiдностi.
Пiд «цензурою» слiд розумiти «свiдоме чи несвiдоме, державне чи
позадержавне пригнiчування iнформацiйної дiяльностi (дiяльностi мас-медiа
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зокрема). Цензура має своїми виявами: обмежений доступ певних суб’єктiв до
певного кола джерел публiчної iнформацiї; повну або часткову заборону на
дiяльнiсть деяких медiа; повний або частковий контроль над iнформацiйними
потоками (включно з особистим листуванням) [2]. Отже, боротьбу з «ворожою»
пропагандою й цензурою не слiд перетворювати на боротьбу з пропагандою
й цензурою як такими, якi у своїх «м’яких», «бiлих» формах можуть бути
корисними.
Як резонно зауважує Г. Почепцов, «пропаганда та цензура у своїх
жорстких i м’яких проявах не стiльки корегують, скiльки створюють
iнформацiйний простiр. У своїх бiльш «гуманних» варiантах вони присутнi
в будь-якiй, навiть самiй демократичнiй державi, оскiльки влада завжди
намагається пiдсилити свої комунiкацiї, щоб її почуло все населення. Будь-яка
дiя влади в умовах миру, а особливо в умовах вiйни, завжди буде вимагати
пiдтримки громадян» [3].
Враховуючи, що цензура не дає можливостi потрапити в iнформацiйний
простiр контрмеседжу, в умовах вiйни слiд оприлюднювати лише те, що сприяє
перемозi над ворогом й повнiстю або хоча б частково вiдповiдає iмперативам
нацiональної безпеки. Тому цiлковито виправданими є дiї Української держави,
яка розробила низку документiв, що передбачають блокування росiйських
iнформацiйних каналiв, виходячи з мiркувань нацiональної безпеки.
Звичайно подiбнi кроки української влади, продиктованi iнтересами
нацiональної

безпеки,

a

priori

не

могли

бути

популярними.

Частина

медiа-активiстiв вважають, що пiд приводом боротьби з пропагандою та
дезiнформацiєю ворога українська влада закриває чи блокує небажанi ЗМI,
пiдриваючи тим самим довiру до медiа та журналiстiв у цiлому, що шкодить
свободi слова [4].
Висновок. Правове регулювання iнформацiйного простору в умовах
iноземної агресiї потребує дуже виваженої державної iнформацiйної полiтики
з урахуванням питань нацiональної безпеки щодо захисту вiтчизняного
iнформацiйного простору, проте мають дотримуватися i тi гарантiї, якi
стосуються свободи слова.
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НАРАТОЛОГIЯ ТА РЕЦЕПТИВНА ЕСТЕТИКА ЯК МЕТОДИ
АНАЛIЗУ IСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА
Довбищенко Ф. В.1
fedir.dovbyshchenko@gmail.com
Вступ. Будь-який iсторiографiчний текст є наративом – оповiдним
текстом. Тому виглядає природним, що його дослiдження може вiдбуватися
в рамках наратологiї – науки, яка вивчає оповiднi тексти. Засади наратологiї
висвiтленi у працях Ж. Женета [6], В. Шмiда [5], О. Ковальова [4]
та iн. У нашому дослiдженнi здiйснена спроба поєднання теоретичних
напрацювань наратологiї та рецептивної естетики (працi Г. Р. Яусса та
В. Iзера [1]). Цi науки дозволяють вiдiйти вiд традицiйно-iсторичного погляду
на iсторiографiю, в рамках якого iсторiографiчна пам’ятка розглядається
як достовiрне або, навпаки, ненадiйне джерело фактичного матерiалу для
iсторичних студiй. У такому аналiзi вивчення будови тексту, багаторiвневостi
його комунiкативної структури або зовсiм не вiдбувається, або є службовим
iнструментом у руках iсторика. На нашу ж думку, дослiдження логiки
побудови iсторiографiчного тексту i пошук його комунiкативної мети може
стати самостiйним напрямком iсторiографiчних студiй, де перетинатимуться
лiнгвiстика, наратологiя, рецептивна естетика i власне iсторiя.
Попри великий потенцiал наратологiчних i рецептивно-естетичних студiй,
якi дають можливiсть вiдтворити умови i мету написання твору, слiд
вiдзначити брак i практичну вiдсутнiсть лiтератури, присвяченої аналiзовi I
книги «Виховання Кiра» Ксенофонта, яка є матерiалом нашого дослiдження, з
позицiй наратологiї та рецептивної естетики. Так, наближеними до поєднання
напрацювань наратологiї й рецептивної естетики видаються працi Д. Л. Гери
«Xenophon’s Cyropaedia style, genre and literary technique» [7], К. Вiддена «The
1 Київський

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
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Account of Persia and Cyrus’s Persian Education in Xenophon’s Cyropaedia» [11],
П. В. Сейджа «Dying in Style: Xenophon’s Ideal Leader and the End of the
“Cyropaedia”» [8], Дж. Татума «Xenophon’s imperial fiction: on the Education of
Cyrus» [9], проте слiд вiдзначити, що наратологiчний i рецептивно-естетичний
аналiз не був метою цих праць, i застосування прийомiв цих наук здiйснюється
там вельми епiзодично. У нашiй роботi покладена за мету повна iмплементацiя
наратологiї та рецептивної естетики в iсторiографiчнi студiї на засадах
експерименту.
Матерiали i методи. Матерiалом дослiдження є текст I книги працi
давньогрецького iсторика i фiлософа V столiття до Р. Х. Ксенофонта
«Виховання Кiра» (Kνρoν Παιδεια). У нашому аналiзi ми послуговуємося
законами й термiнологiєю, розробленими в рамках наратологiї та рецептивної
естетики. Основнi положення цих наук висвiтленi у статтях [3] та [2].
Так, засадничим принципом наратологiї є розгляд тексту як дворiвневої
комунiкативної структури, де виокремлюють авторську на нараторську
комунiкацiю. Рецептивна естетика через притаманну їй термiнологiю (лакуна,
преiнтенцiя, дiйсний вимiр тексту) тлумачить текст як взаємодiю автора з
читачем i дозволяє вiдкрити в текстi певнi iндицiальнi знаки, якi провокують
ту чи iншу читацьку реакцiю на повiдомлення.
Результати. Результатом експерименту стало виявлення в текстi I
книги «Виховання Кiра» Ксенофонта цiлої низки iндицiальних знакiв,
якi провокують подвiйне тлумачення змiсту: з точки зору авторської та
нараторської комунiкацiй. Це було б неможливим у випадку застосування
до тексту традицiйних прийомiв аналiзу iсторичного джерела. Розмежування
авторської та нараторської комунiкацiй дозволило припустити, що метою
написання I книги був не заявлений автором у передмовi опис зростання Кiра
як майбутнього правителя, а розгортання перед читачем передумов i причин
крихкостi його держави.
Висновки:
1. Метою нараторської комунiкацiї є завуальовування сутностi характеру
Кiра, утвердження засвоєння ним норм перського виховання.
2. Метою авторської комунiкацiї є викриття справжнiх мотивiв Кiрової
поведiнки – жаги до багатства та потреби визнання.
3. Текстовi логiчнi невiдповiдностi у згаданiй вставцi та в iнших мiсцях
I книги «Виховання Кiра» провокують, у термiнах рецептивної
естетики, лакуни в прочитаннi твору. Пошук заповнення цих лакун
дозволяє читачевi вийти на рiвень авторської комунiкацiї та виявити
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суперечностi в нараторськiй.
4. Наративна стратегiя автора полягає в завуальованому зображеннi тiєї
якостi Кiра, яку ми б назвали вiдсутнiстю виховання. З цiєї точки
зору можемо висловити припущення про те, що проливається нове
свiтло на назву всього твору. Проте це тiльки намiчена перспектива
для подальших дослiджень.
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[6] Genette G. Discours du rècit. – Paris: Editions Du Seuil, 1972. – 413 p.
[7] Gera D. L. Xenophon’s Cyropaedia: Style, Genre, and Literary
Technique. – Oxford: Clarendon Press, 1993. – 360 p.
[8] Sage P. W. Dying in Style: Xenophon’s Ideal Leader and the End of the
‘Cyropaedia’ // The Classical Journal, vol. 90, no. 2, 1994. – pp. 161–174.
[9] Tatum J. Xenophon’s Imperial Fiction: On The Education of Cyrus.
Princeton University Press, 1989. – 301 p.
[10] Xenophontis Cyropaedia, Graece. Recensuit et interpretatus est, cum notis,
J. G. Schneider. – Lipsiae, 1800. – 262 p. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://www.abebooks.com/book-search/title/xenophontis-cyropaedia/used/
[11] Whidden Chr. The Account of Persia and Cyrus’s Persian Education
in Xenophon’s ‘Cyropaedia’ // The Review of Politics, vol. 69, no. 4,
2007. – pp. 539–567.

33

ПРОБЛЕМИ IНВЕСТИЦIЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЕКОНОМIЦI
УКРАЇНИ
Кирпичник Р. I.1
rus97lan@ukr.net
Забезпечення економiчної безпеки є найголовнiшим завданням будь-якої
держави, особливо на даному етапi розвитку свiтової економiчної системи,
характерними рисами якої є глобалiзацiя, фiнансовi та економiчнi кризи,
становлення нового економiчного порядку. Саме в цих умовах глобалiзацiї та
трансформацiй економiчних процесiв домiнуючою є саме iнвестицiйна безпека,
адже iнвестицiї як складова економiчної безпеки, вiдiграють важливу роль на
даному етапi соцiально-економiчного розвитку України.
В iнвестицiйнiй безпецi як головнiй складовiй економiчної безпеки
найбiльш рельєфно виявляється весь комплекс зв’язкiв мiжнародних i
внутрiшнiх процесiв. Вiдмовитися вiд розгляду мiжнародних тенденцiй,
що впливають на стан iнвестицiйної та економiчної безпеки будь-якого
нацiонального господарства, означало б не повною мiрою розкрити систему
чинникiв формування такого стану. Разом з тим, невиправдане iгнорування
внутрiшнiх, нацiональних джерел формування рiвня безпеки здатне пiдiрвати
засади економiчного самовизначення держави.
Включення української економiки в глобалiзацiйний процес виразилося в
лiбералiзацiї зовнiшньої торгiвлi, що стало причиною для залучення зовнiшнiх
джерел iнвестицiйних ресурсiв. Так, протягом 2004–2008 рр. спостерiгається
зростання глобального потоку прямих iноземних iнвестицiй. Так, у 2007 р.
частка iнвестицiй в основний капiтал торгiвлi, фiнансової дiяльностi та операцiй
з нерухомiстю становила 32,5% у 2007 р. порiвняно з 21,1% у 2006 р., тодi як
промисловостi – зменшилась з 35,7% до 34,1%. [3, с. 44].
У 2007 р. реальнi темпи зростання iнвестицiї в основний капiтал
промисловостi

становили

27%,

роздрiбної

торгiвлi

–

48%,

фiнансової

дiяльностi – 60%. У 2008 роцi спостерiгаються високi темпи приросту обсягу
прямих iноземних iнвестицiй, обсяг яких склав 7,6 млрд дол. США (майже
в 3 рази бiльше, нiж за 2007 р.). Зростає частка чистих ПII у ВВП з 4,3%
у 2007 р. до 7,8% у 2008 р. Залишаються високими темпи iнвестування у
машинобудування (23,6%) та хiмiчну i нафтохiмiчну промисловiсть (6,7%),
що є основними iнновацiйними галузями промисловостi. Усе це створювало
сприятливi умови для забезпечення розвитку реального сектора економiки. [2,
с. 44].
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Виходячи з проведеного аналiзу стану iнвестицiйної безпеки України,
можна стверджувати про її не надто задовiльний стан, iснує ряд загроз,
серед яких: низький рiвень прямих iноземних iнвестицiй на душу населення;
нерозвиненiсть мережi внутрiшнiх iнвесторiв; незадовiльний захист прав
власникiв та iнвесторiв; значний рiвень тiньової економiки та стагнацiя у
проведеннi реформ, спрямованих на полiпшення корпоративного управлiння
i захисту прав власностi; вiдтiк прямих iноземних iнвестицiй з України;
переорiєнтацiя кредитiв банкiв з виробничого сектора на споживчий; зниження
iнвестицiйної активностi, пов’язаної з уповiльнення темпiв зростання економiки
через пiдвищення цiн на енергоносiї; високi iнвестицiйнi ризики; регiональнi
диспропорцiї у надходженнi прямих iноземних iнвестицiй.
Як показує свiтовий досвiд, для стабiльного економiчного зростання
країни рiчнi iнвестицiйнi ресурси мають бути на рiвнi 19–25% вiд ВВП.
Тому за умов внутрiшнього дефiциту iнвестицiйних ресурсiв, зумовленого
фiнансово-економiчної

кризою,

важливого

значення

набуває

залучення

iноземних капiталiв у виглядi прямих iноземних iнвестицiй, залучення
та ефективне використання яких повинно стати ключовим стабiлiзуючим
фактором для вiтчизняної економiки.
Лiтература.
[1] Варналiй З. С. Проблеми та шляхи забезпечення економiчної безпеки
України // Економiка i управлiння. – 2000. – №1. – С. 18–29.
[2] Про соцiально-економiчне становище України за сiчень-жовтень 2009
року: [стат. матерiали] / Державний комiтет статистики України – К.,
2009. – 107 с.
[3] Платiжний баланс i зовнiшнiй борг України: 2007 рiк. Щоквартальне
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[4] Мошенський С. Фондовий ринок та iнституцiйне iнвестування
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ПСИХОЛОГIЧНИЙ АНАЛIЗ РОБIТ З. ФРЕЙДА
УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ XX СТОЛIТТЯ КРIЗЬ ПРИЗМУ
«ВIДКРИТОЇ ПСИХОЛОГIЧНОЇ КРИЗИ»
Ларiн Д. I.1
larin-89@ukr.net
Вступ. У Фрейдовiй унiверсалiзацiї концепцiй, що випливали з цiєї
аналiтичної практики, чiтко простежуються три головнi етапи. Перший з
них – дослiдження iстерiї та вивчення сновидiнь. Акцент специфiки вивчення
психоаналiтичної проблематики в iсторiї психологiї полягає в тому, що даний
напрямок розвивали українськi iсторики психологiї у вiтчизнянiй естетицi та
лiтературознавствi (С. Балей, В. Пiдмогильний, I. Франко, А. Халецький,
I. Хмєлєвский, Я. Ярема та iншi), мовознавствi (О. Потебня та його харкiвська
школа) фiлософiї та психологiї (М. Вульф, Я. Коган, Г. Костельник, Г. Малiс,
М. Перлiн, Ю. Юринець та iншi) [2].
Матерiали i методи. В статтi використовуються методи iсторичної
реконструкцiї та аналiз архiвних джерел.
Як в радянському союзi в цiлому так i в Українi проти фрейдизму
розгорнулась змiстовна марксистська критика, боротьба проти фрейдизму
ускладнювалась тим, що її доводилось вести на два фронти: проти
захiдно-європейського фрейдизму i проти власного, «домашнього». Цю
боротьбу треба було вести не проти простих його прихильникiв, а проти його
захисникiв [3].
Протилежну точку зору, до якої приєднуємось i ми, висловлює Л. Левчук
у працi «Психоаналiз: теорiя, iсторiя, мистецька практика», вона вiдзначає
високий творчий потенцiал психоаналiтичних дослiджень початку ХХ столiття
в Українi та вважає їх взiрцем для сучасних психобiографiчних розвiдок.
Н. Зборовська, продовжуючи лiнiю поглядiв Л. Бондаренко та Л. Левчук
щодо гуманiстичної спрямованостi вiтчизняних психоаналiтичних дослiджень
на початку ХХ столiття та розвиваючи їхнi iдеї, розглядає iндуктивну естетику
I. Франка як предтечу нової культурної доби в Українi [4].
I. Данилюк у монографiї «Iсторiя психологiї в Українi: захiднi регiони
(остання чверть XIX – перша пол. XX столiття)» розглядає розвиток психологiї
та, дотично, психоаналiтичних iдей у захiдних регiонах України, цим самим
суттєво сприяє формуванню бiльш цiлiсного бачення особливостей поширення
вiтчизняних психоаналiтичних iдей вцiлому [1].
Результати. Важливими iсторiографiчними джерелами при аналiзi
дослiджуваної проблеми стали такi маловiдомi матерiали початку ХХ столiття:
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перiодичне видання «Питання теорiї та психологiї творчостi» у 9 томах,
якi виходили друком у Харковi з 1911 до 1923 р.; С. Балея (Львiв 1916);
Г. Костельника (Львiв 1925); Я. Яреми (Львiв 1933); громадсько-полiтичнi
та науковi журнали «Червоний шлях» (Харкiв, випуски за 1923), «Життя
й революцiя» (Київ, випуски за 1926, 1927), «Питання теорiї та практики
психоаналiзу» (Одеса, 1926), «Сучасна психоневрологiя» (Київ, 1925, 1926) та
iншi [4].
Висновки. На основi маловiдомих матерiалiв здiйснено цiлiсний та
системний огляд праць з дослiджуваної проблеми, що дає можливiсть
повернути вилученi з наукового обiгу iмена українських дослiдникiв та оцiнити
їх внесок у розвиток української фiлософської думки.
Лiтература.
[1] Данилюк I. В. Iсторiя психологiї в Українi: захiднi регiони (кiнець
XIX – початок XX столiття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
псих. наук : спец. 19.00.01 «загальна психологiя, iсторiя психологiї.» / Данилюк
Iван Васильович. – Київ, 1998 – 24 с.
[2] Зиґмунд Фрейд та його вчення [Електронний ресурс] // Журнал
Пробудження. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://waking-up.org/
?lang=uk (дата звернення 26.09.2018)
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доповнене. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://ua-referat.com (дата
звернення 26.09.2018).
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фiлософськiй думцi кiнця ХIХ – початку ХХ столiття : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. фiлос. наук : спец. 09.00.05 «Iсторiя фiлософiї» /
Холоденко Наталiя Володимирiвна – Київ, 2011. – 22 с.

ПРОБЛЕМА КОМУНIКАЦIЇ МIСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ТА ГРОМАДЯН МIСТА ХАРКОВА
Лузанова О. С.1
alexluzik4@gmail.com
Вступ. Актуальнiсть обраної теми пiдтверджується кiлькiстю статей
по данiй проблематицi. При дослiдженi було розглянуто роботи, а саме
Гасаноглу М. [1], Чугунов А. В. [2], Гришин И. А. [3], Вершинин М. С. [4]
Моделi та методи. Мiсцеве самоврядування –

це одна з форм

реалiзацiї народом влади, що передбачає самостiйне вирiшення населенням (пiд
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свою вiдповiдальнiсть) питань локального значення, володiння, користування
i розпорядження мунiципальної власнiстю. Назаразi гостро стоїть питання
контролю громадою виконання зобов’язань мiсцевого самоврядування.
Варто вiдмiтити, що в сучасних умовах постає все бiльш очевидною
проблема недостатнього використання потенцiалу мiсцевого самоврядування.
Мiсцеве самоврядування – це фундамент державної влади та рупор громади
одночасно.
Процес управлiння як впливу суб’єкта на об’єкт, приведенням його
в бажаний стан в практичному життi, далеко не завжди реалiзується.
В

життi

взаємовiдносини

органiв

самоврядування

i

мiсцевої

громади

зберiгається безлiч невирiшених питань органiзацiйного порядку, а також
проблем,

пов’язаних

з

продуктивним

виконанням

суспiльно-полiтичних

функцiй основними полiтичними суб’єктами. Для вирiшення конкретних
соцiально-економiчних завдань необхiдна тiсна взаємодiя i взаємовплив органiв
мiсцевого самоврядування i громади.
Актуальнiсть

обраної

теми

дослiдження

обумовлена

необхiднiстю

збiльшення ефективностi роботи мунiципальних органiв влади, а також
залучення широких верств населення до участi в найбiльш значущих проектах
та пiдвищення соцiально-полiтичної активностi рiзних соцiальних груп. Варто
залучати активних громадян до розробки та монiторингу заходiв та завдань,
що реалiзуються мiсцевим самоврядуванням.
Результати. Предметом дослiдження обрано м. Харкiв та його Стратегiю
розвитку мiста Харкова до 2020 року, що розроблена на пiдставi прийняття
Державної стратегiї регiонального розвитку на перiод до 2020 року (Постанова
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.08.2014 р. № 385), Стратегiї розвитку
Харкiвської областi на перiод до 2020 року (рiшення сесiї Харкiвської обласної
ради вiд 05.03.2015 р. № 1151-VI) та iн. було розроблено.
Стратегiї розвитку мiста Харкова до 2020 року обрано як основу для
вирiшення питань взаємодiї органiв мiсцевого самоврядування та громади.
Стратегiя розвитку мiста Харкова до 2020 року мiстить 6 роздiлiв, вiдповiдно
було розроблено 6 роздiлiв сайту, що подiленi на напрямки.
Для того, щоб задiяти потенцiал громади у вирiшеннi питань на рiвнi
мiсцевого самоврядування першим кроком є питання органiзацiя комунiкацiї
представникiв органiв мiсцевого самоврядування та представникiв громади iз
обговорення питань, що вiдносяться до стратегiї певного населеного пункту.
В сучасних умовах органiзацiя очної комунiкацiї є занадто витратною та
складною для реалiзацiї, особливо, коли традицiї комунiкацiї органiв мiсцевого
самоврядування та громади не є сформованими.
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Основною формою органiзацiї комунiкацiї, яка може ефективно вирiшити
завдання

органiзацiї

взаємодiї

мiж

громадою

та

органами

мiсцевого

самоврядуваня є iнформацiйнi технологiї.
При цьому варто зазначити, що простого створення сторiнок в соцiальних
мережах для повноцiнного вирiшення даного питання недостатньо, адже
стратегiя розвитку певного мiста чи iншої територiї має багато напрямкiв i
за кожним з них має вестися обговорення.
Пропозицiї, що надаються мають бути обробленi та зафiксованi у виглядi
пропозицiї що вiдповiдає за структурою вже затвердженим елементам стратегiї
(стратегiчним цiлям, операцiйним цiлям, напрямкам, тощо).
При цьому, зазвичай, на вирiшення таких питань кошти не видiляються i
використання безкоштовного програмного забезпечення є обов’язковою.
Для вирiшення даного питання пропонується використати CMS WordPress
iз розробленим плагiном, що створює новий користувацький тип даних
«Стратегiчна
«ресурси»,

мета»

iз

«профiльнi

наступними
програми»,

додатковими
«завдання»,

полями:

«заходи»,

«проблеми»,
«iндикатори»,

«вiдповiдальнi пiдроздiли».
За допомогою даного плагiну пропонується створити поточний варiант
стратегiї, пiд яким буде доступна функцiя коментування, та проект пропозицiї
за кожною метою (напрямком) також, iз функцiєю коментування.
Висновки: сьогоднi є затребуваним органiзацiя взаємодiї мiж органами
мiсцевого самоврядування та громадою, але, на сьогоднi, традицiйна очна
взаємодiя мiж органами мiсцевого самоврядування ускладнена. Вирiшення
цього питання бачиться в створеннi iнструменту для проведення обговорення
стратегiї розвитку вiдповiдного населеного пункту. При чому використання
безкоштовного

та

загальнодоступного

веб-орiєнтованого

програмного

забезпечення, яким є CMS WordPress та плагiну-розширення до нього
дозволяє масово використовувати дану технологiю для органiзацiї взаємодiї
громади та органiв самоврядування в мiстах, селищах, селах та об’єднаних
територiальних громадах
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IНТЕНТ-АНАЛIТИЧНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ ПОЛIТИЧНОГО
ДИСКУРСУ НА ПРИКЛАДI IНТЕРВ‘Ю МIНIСТРIВ
IНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ЩОДО РЕМОНТУ
АВТОШЛЯХIВ
Носова О. В.1
nosova_elena@knu.ua
Вступ. Жахливий нинiшнiй стан українських автомобiльних дорiг, поза
всяким сумнiвом, став загальнонацiональною проблемою, яка регулярно
висвiтлюється вiтчизняними ЗМI. I це не дивно, оскiльки протягом останнiх
двох – трьох десяткiв рокiв витрати на ремонт i будiвництво автомобiльних
шляхiв в Українi не забезпечували вiдновлення їх належного стану [1].
Матерiали i методи. Задля аналiзу вiдiбраних iнтерв’ю з полiтиками,
кожен з яких у рiзний перiод був мiнiстром iнфраструктури України,
було

вiдiбрано

один

iз

видiв

контент-аналiтичних

методiв

аналiзу

документiв – iнтент-аналiз. Iнтент-аналiз спрямований на iнтенцiональнi
характеристики мови, якi безпосередньо спiввiдносяться з ходом комунiкацiї.
У даному дослiдженнi були використаннi розробленi Т. Н. Ушаковим,
В. А. Цепцовою, К. И. Алексеєвою 4 iнтенцiйнi категорiї, в межах яких було
видiлено 27 iнтенцiй. [2, с. 12]
Для аналiзу були вiдiбранi такi iнтерв’ю:
• Максим

Бурбак:

Не

думаю,

що

навчання

в

однiй

школi

з

Яценюком, вплинуло на моє призначення. 16 Квiтня, 2014 р.
https://glavcom.ua/interviews/124586-maksim-burbak-ne-dumajushcho-navchannja-v-odnij-shkoli-z-jatsenjukom-vplinulo-na-mojepriznachennja.html
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нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка

• Мiнiстр iнфраструктури Андрiй Пивоварський про дороги та дурнiв.
3 грудня 2015 р. https://rozmova.wordpress.com/2015/12/06/andrijpyvovarskyi/
• «Ми будуємо бiльше дорiг, нiж в деяких країнах ЄС»: iнтерв’ю з
Володимиром Омеляном. 26 Липня 2018 р. https://ukr.segodnya.
ua/economics/transport/my-stroim-bolshe-dorog-chem-v-nekotoryhstranah-es-intervyu-s-vladimirom-omelyanom-1157608.html
Оскiльки в кожному з iнтерв’ю темi ремонту дорiг присвячено досить мало
уваги, одиницею аналiзу вибрано слово/коротке словосполучення, що являє
собою певну iнтенцiю.
Для того, аби мати змогу порiвнювати показники того чи iншого iнтерв’ю,
мати можливiсть зiставляти отриманi результати щодо iнтенцiональної
спрямованостi того чи iншого мовця, цi абсолютнi показники були переведенi у
вiдноснi. Вiдповiднi показники для кожного iнтерв’ю були пiдрахованi шляхом
знаходження частки кожної з iнтенцiй до загальної використаної в кожному
з iнтерв’ю кiлькостi iнтенцiй, оскiльки спiввiдношення загальної кiлькjстi слiв
в кожному з iнтерв’ю до кiлькостi слiв, присвячених певнiй темi приблизно
однакове.
Результати. Зробивши розподiл часток вибору кожної з iнтенцiйних
категорiй, бачимо, що полiтики в загальному використовують всi категорiї,
окрiм категорiї «третя сторона».
Щодо кожного з полiтикiв, то у своїх вiдповiдях М. Бурбак частiше за все
використовував категорiю «вони» – 43,2%. А. Пивоварський надає перевагу
зверненю до «ситуацiї» – 44,8%, аналiзуючи, використовуючи велику кiлькiсть
фактiв та, особливо, чисел. А В. Омелян, часто звертаючи увагу на оцiнку
зi свого боку рiзним ситуацiям, приховано самопрезентуючи, та оцiнюючи
(в основному позитивно) виконанi роботи, частiше використовує категорiї
«ми» – 36,9% та «ситуацiя» – 34%.
Також цiкавим є те, що до iнтенцiї «самокритика» жодного разу не
звернувся жоден з полiтикiв, так само жоден з мiнiстрiв не використав iнтенцiю
«погроза».
Висновок. Iнтент-аналiтичнi дослiдження дають дослiднику можливiсть
описати як типовi, так i iншi iнтенцiї, включаючи неусвiдомлюванi, якi
сприймаються учасниками спiлкування i є прихованою реальнiстю комунiкацiї.
Лiтература.
[1] Електронний ресурс: сайт Мiнiстерства iнфраструктури України:
https://mtu.gov.ua/content/tehnichniy-stan-avtomobilnih-dorigavtomobilnih-dorig-zagalnogo-vikoristannya.html
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СУТНIСТЬ АДМIНIСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОСНОВ
НОТАРIАЛЬНОЇ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI
Падалка Р. О.1
У статтi 2 Закону України «Про нотарiат» вiд 02.09.1993 № 3425-XII [1]
встановлено, що правову основу дiяльностi нотарiату в Українi становлять
Конституцiя України [2], Закон України «Про нотарiат» та iншi законодавчi
акти України. Вiдповiдно, у статтi 7 вищезазначеного нормативно-правового
акту встановлено, що нотарiуси та посадовi особи, якi уповноваженi на
вчинення нотарiальних дiй, у своїй дiяльностi керуються «законами України,
постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента
України, постановами i розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, а
на територiї Республiки Крим, крiм того, – законодавством Республiки
Крим, наказами Мiнiстра юстицiї України, нормативними актами обласних,
Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй» та у випадках
вирiшення питань, якi регулюються нормами мiжнародного права, нотарiуси
та посадовi особи вiдповiдно керуються нормами мiжнародного права,
укладених Україною мiждержавних угод тощо. Враховуючи велику кiлькiсть
законодавчих актiв, якi можна вiднести до адмiнiстративно-правових основ
нотарiальної дiяльностi в Українi, пропонуємо здiйснити їх умовний розподiл
на три групи, якi i становлять сутнiсть адмiнiстративно-правових основ
нотарiальної дiяльностi в Українi:
1. Акти мiжнародного законодавства;
2. Закони та пiдзаконнi нормативно-правовi акти:
а) у нормах яких закрiплено загальнi засади професiї державного
нотарiуса;
б) у

нормах

яких

врегульовано

безпосередню

реалiзацiю

процесуальних повноважень нотарiальними органами;
в) порядки реєстрацiї нотарiальних дiй (вiдповiдних реєстрiв),
ведення,

поповнення,

забезпечення

доступу

до

реєстрiв

нотарiальних дiй, довiреностей, спадкового майна, правочинiв;
3. Судова практика.
1 Київський

42

мiський нотарiальний округ, нотарiус, к.ю.н.

Так,
мають

пiд

час

вчинення

застосовуватися

у

тому

певних
числi

нотарiальних
i

норми

дiй

нотарiусами

мiжнародного

права,

мiжнародних договорiв та Конвенцiй, ратифiкованих Україною. Прикладом
адмiнiстративно-правових

норм,

якi

мiстяться

в

актах

мiжнародного

законодавства, є норми Європейської конвенцiї про захист прав людини та
основних свобод 1950 року [3], якi мають iстотне значення для нотарiальної
правозастосовчої практики. Перш за все варто вiдзначити, що права та основнi
свободи людини, закрiпленi в данiй Конвенцiї, у правозастосовчiй практицi
прiоритетними є i для нотарiусiв, зобов’язаних дотримуватися її положень.
А прикладом норми адмiнiстративного права є зокрема стаття 14 Конвенцiї,
яка прямо забороняє дискримiнацiю в будь-якому виглядi або формi. Тобто, у
контекстi нашого дослiдження, заборона дискримiнацiї є правилом поведiнки,
пов’язаним iз здiйсненням нотарiусами професiйної дiяльностi, яка полягає
у заборонi дискримiнацiй, тобто обмеженнi чи позбавленнi прав окремих
категорiй громадян за расовою або нацiональною належнiстю, полiтичними
чи релiгiйними переконаннями.
Iншим прикладом є надання Верховною Радою України 10 сiчня 2002
року згоди на приєднання України до Гаазької конвенцiї, що скасовує вимогу
легалiзацiї iноземних офiцiйних документiв вiд 05.10.1961 року [4]. Конвенцiя
набула чинностi для України 22 грудня 2003 року та розповсюджується на
офiцiйнi документи, якi були укладенi на територiї однiєї з держав – учасниць
угоди i повиннi бути представленi на територiї iншої держави, яка також
уклала цю угоду. Дiя Гаазької конвенцiї розповсюджується на документ про
освiту, цивiльний стан, трудовий стаж, свiдоцтва про знаходження в живих,
довiдки, довiреностi, судовi рiшення та матерiали по цивiльних, сiмейних
справа тощо. Водночас, Конвенцiя не розповсюджує дiю на: 1) документи,
вчиненi дипломатичними чи консульськими агентами; 2) адмiнiстративнi
документи, як мають пряме вiдношення до комерцiйної чи митної операцiй,
в тому числi довiреностi на укладення угод, пересування товарiв через
кордон, договори (контракти) про поставку товарiв та надання послуг, про
виконання рiзних робiт та розрахункiв по них. Це означає, що в тих випадках,
коли це передбачено внутрiшнiм законодавством країни, на територiї якої
будуть використанi данi документи, вони мають легалiзовуватись звичайним
шляхом, тобто застосовується консульська легалiзацiя, як включає в себе
поступове проставлення посвiдчувального напису в певних установах. У даному
випадку, адмiнiстративно-правовий характер даних норм полягає у тому, що
державою встановлено яким саме чином мають дiяти нотарiуси у ситуацiях, якi
передбаченi Конвенцiєю. Тобто, у даному випадку державою застосовуються
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публiчно-владнi повноваження.
Другу
акти.

група

джерел

Вiдзначимо,

що

–

закони

власне

та

Кодексом

пiдзаконнi
України

нормативно-правовi
про

адмiнiстративнi

правопорушення [5] регулювання нотарiальної дiяльностi фактично не
здiйснюється. До виняткiв можна зокрема вiднести статтi, пов’язанi iз
фiнансовим монiторингом: стаття 166-9 «Порушення законодавства щодо
запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» та стаття 188-34 «Невиконання законних вимог посадових
осiб суб’єктiв державного фiнансового монiторингу», вiдповiдно до яких до
адмiнiстративно-правової вiдповiдальностi можуть притягуватись нотарiуси,
як суб’єкти фiнансового монiторингу.
Окрiм

того,

адмiнiстративно-правову

основу

дiяльностi

нотарiусiв

становлять такi нормативно-правовi акти: 1) Закон України «Про нотарiат»
вiд 02.09.1993 № 3425-XII, який встановлює порядок правового регулювання
дiяльностi нотарiату в Українi; 2) Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України
«Про умови оплати працi працiвникiв державних нотарiальних контор та
державних нотарiальних архiвiв» вiд 11.09.2007 № 1123, якою затверджено
схему посадових окладiв працiвникiв державних нотарiальних контор та
державних нотарiальних архiвiв; 3) Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України
«Про затвердження Положення про Вищу квалiфiкацiйну комiсiю нотарiату»
вiд 31.08.2011 № 923, яка визначає завдання, функцiї та порядок дiяльностi
Вищої квалiфiкацiйної комiсiї нотарiату, яка утворюється при Мiн’юстi;
4) Наказ Мiнiстерства юстицiї України «Про затвердження складу Вищої
квалiфiкацiйної комiсiї нотарiату при Мiнiстерствi юстицiї України» вiд
15.08.2014 № 170/7, яким затверджено склад Вищої квалiфiкацiйної комiсiї
нотарiату при Мiнiстерствi юстицiї України; 5) Порядок допуску до складання
квалiфiкацiйного iспиту та проведення квалiфiкацiйного iспиту Вищою
квалiфiкацiйною комiсiєю нотарiату вiд 28.07.2011 № 1905/5, прийняти з
метою удосконалення процесу складання квалiфiкацiйного iспиту особами,
якi пройшли стажування в державнiй нотарiальнiй конторi або в приватного
нотарiуса; 6) Порядок пiдвищення квалiфiкацiї нотарiусiв, консультантiв
державних нотарiальних контор, державних нотарiальних архiвiв, помiчникiв
приватних нотарiусiв вiд 28.08.2014 № 1422/5, прийняти з метою пiдвищення
професiйного

рiвня

державних

та

приватних

нотарiусiв,

консультантiв

державних нотарiальних контор i державних нотарiальних архiвiв, помiчникiв
приватних нотарiусiв; 7) Порядок видачi свiдоцтва про право на зайняття
нотарiальною дiяльнiстю вiд 11.07.2012 № 1043/5, прийнятий з метою
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удосконалення процесу видачi свiдоцтв про право на зайняття нотарiальною
дiяльнiстю тощо.
Аналiз

даних

висновок, що у

нормативно-правових
їх

нормах

актiв

закрiплено

дає

можливiсть

загальнi

засади

зробити
професiї

нотарiуса, порядок доступу до професiї (квалiфiкацiйнi вимоги, складання
квалiфiкацiйного

iспиту,

отримання

свiдоцтва

про

право

на

зайняття

нотарiальною дiяльнiстю), порядок пiдвищення квалiфiкацiї, оплати працi та
iншi органiзацiйнi питання нотарiату. Бiльше того, законодавцем прийнято
низку актiв нормативного характеру, якi регулюють саме нотарiальну
дiяльнiсть, тобто процесуальнi дiї нотарiусiв щодо реалiзацiї покладених на них
чинним законодавством України функцiй та повноважень. Головний критерiй
належностi таких нормативно-правових актiв до адмiнiстративно-правових
основ нотарiальної дiяльностi в Українi є в першу чергу, їх прийняття згiдно з
вимогами та в порядку, передбаченому Конституцiєю. По-друге, це наявнiсть
норм, якi мають публiчно-владний характер по вiдношенню до нотарiусiв.
Фактично, у кожному зазначеному нормативно-правовому актi такi норми
наявнi, адже у них встановлюють вимоги до нотарiусiв при вступi до професiї,
при пiдвищеннi квалiфiкацiї, оплатi працi та iнших органiзацiйних моментах.
Лiтература.
[1] Про нотарiат. Закон вiд 02.09.1993 № 3425-XII // Вiдомостi Верховної
Ради України (ВВР). – 1993. – N 39. – ст. 383
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[3] Конвенцiя про захист прав людини i основоположних свобод.
Мiжнародний документ вiд 04.11.1950 // Офiцiйний вiсник України вiд
16.04.1998. – 1998 р. – № 13. – / № 32 вiд 23.08.2006 /. – стор. 270
[4] Конвенцiя, що скасовує вимогу легалiзацiї iноземних офiцiйних
документiв. Мiжнародний документ вiд 05.10.1961 // Офiцiйний вiсник
України вiд 28.11.2003. – 2003 р. – № 46. – стор. 266. – стаття 2419. – код акта
26831/2003
[5] Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення. Закон України
вiд 07.12.1984 № 8073-X // Вiдомостi Верховної Ради Української РСР
(ВВР). – 1984. – додаток до № 51. – ст 1122.
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ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
УКРАЇНСЬКИХ IНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧIВ
Перекрест А. I.1
Alina5324424@gmail.com
Вступ. У сучасному свiтi як нiколи актуальною є проблема захисту
персональних даних користувачiв Iнтернету. В Українi дана проблема є не
менш поширеною: «за iнформацiєю вiд мiжнародного агентства «We are social»,
25,59 мiльйонiв українцiв, користуються Iнтернетом (58% населення) та 13
мiльйонiв осiб (29%) є користувачами соцiальних мереж» [1]. З огляду на те, що
бiльше половини населення України використовують Iнтернет у повсякденнi,
постає проблема захисту персональної iнформацiї.
Методи

та

матерiали:

у

викладеному

матерiалi

використаний

дедуктивний, iндуктивний та дiалектичний методи. Використанi матерiали:
статтi, посiбники на тематику iнформацiйної безпеки в мережi Iнтернет.
Результати. Поняття iнформацiйної безпеки тiсно пов’язане з явищем
iнформацiйного суспiльства. Iнформацiйна безпека – це стан захищеностi
об’єкта (суспiльства, особистостi, держави тощо) вiд iнформацiйних небезпек
рiзного роду [2, с. 136]. З появою ознак iнформацiйного суспiльства постає
залученiсть великих мас людей у постiйне використання iнформацiї та
iнформацiйних технологiй. Так виникають загрози iнформацiйного характеру
для користувача, що викладає в мережу особистi данi: шахрайство (з усiма
його рiзновидами: фiшинг, сайти-пастки, фармiнг i т.п.), втручання стороннiх
осiб в особисте життя та iнше.
Чому

ж

користувачi

Iнтернет

поширюють

фото

та

персональну

iнформацiю серед незнайомцiв у соцiальних мережах i на блог-платформах?
Iснує функцiя обмеження персон, що можуть побачити iнформацiю, викладену
користувачем, та часто вона не використовується (наприклад, на таких
платформах як Instagram, де користувачi вiддають перевагу викладати велику
кiлькiсть даних саме у вiдкритому доступi). Використання таких соцiальних
мереж як Instagram, iнодi виглядає майже одержимiстю серед користувачiв. На
прикладi цiєї соцiальної мережi чiтко можна прослiдкувати бажання окремої
людини бути прийнятною серед iнших та популярною, а сам акт викладання
фотографiї чи iсторiї, в якiй блогери демонструють своє повсякдення, часто має
вигляд перфомансу (дiї блогера сприймаються глядачем як акт мистецтва, за
яким вiн спостерiгає у реальному часi). Ця природна для людини залежнiсть вiд
оцiнки (тут – лайками та коментарями) часто стає загрозою в виглядi втрати
1 Київський

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, факультет

соцiологiї, cтудентка 2 курсу
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чи викрадення персональної iнформацiї. Ще однiєю причиною необдуманого
викладання користувачами власних даних в Iнтернет є непоiнформованiсть у
можливих загрозах.
Сьогоднi

iснує

маса

способiв

захисту

даних:

антивiруси,

складнi

паролi, двофакторна аутентифiкацiя, i т.д. Тож, важливим аспектом є
освоєння цифрової грамотностi користувачами Iнтернету: люди мають
усвiдомлювати свої дiї в мережi та ризики, пов’язанi з ними; знати правила
безпечного використання Iнтернет-ресурсiв. Для убезпечення персональних
даних варто уникати переходiв за пiдозрiлими посиланнями та iгнорувати
пiдозрiлi електроннi листи. Важливим є вимкнення геолокацiї (автоматичного
визначення мiсцезнаходження) на пристрої виходу в Iнтернет. Використання
геолокацiї корисне у роботi з сервiсами таксi i т.п., але є сервiси, що
використовують персональнi данi у корисливих мотивах. Варто читати угоду
при встановленнi рiзних додаткiв, щоб бути проiнформованим про те, якi
данi будуть використанi. Проiгнорувавши прочитання угоди i прийнявши її,
є ризик втратити конфiденцiйнi данi, або дати доступ до них стороннiм
особам [3, с. 64, 67]. Показовим випадком є викрадення хакерами даних ∼57
мiльйонiв користувачiв сервiсу Uber у 2016 р. [4]. Важливим для безпеки даних
є оновлення програмного забезпечення. Використання несправжнiх даних
(нiкнейм замiсть власного iменi, змiна дати народження) допоможе убезпечити
себе вiд фiшингу. «Фiшинг – це вид мережевого шахрайства, метою якого є
отримання доступу до конфiденцiйних даних користувачiв обманним шляхом»
[5, с. 50].
Висновки. Для створення безпечного Iнтернет-середовища є важливою
просвiта користувачiв у сферi цифрової грамотностi: розумiння таких
основ як використання складних паролiв, двофакторної аутентифiкацiї,
антивiрусiв, вимкнення геолокацiї, оновлення програмного забезпечення,
перевiрка пiдозрiлих посилань та листiв, прочитання угод перед встановленням
додаткiв та програм на гаджет та iн.. Так можна досягти часткового вирiшення
проблеми iнформацiйної безпеки в Iнтернет-просторi.
Лiтература.
[1] Полякова А. Лише 58% українцiв користуються Iнтернетом дослiдження [Електронний ресурс] // Економiчна правда. – 2018. – Режим
доступу до ресурсу: https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/31/633590/
[2] Остроухов В. До проблеми забезпечення iнформацiйної безпеки України
/ В. Остроухов, В. Петрик. // Полiтичний менеджмент. – 2008. – №4.
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[4]

Хакеры

украли

данные

50

миллионов

клиентов

Uber
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[5] Разработка комплексной обучаемой системы защиты информационных
ресурсов от фишинговых атак / А. В. Милошенко, Т. М. Соловьёв,
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IСТОРИЧНI ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ IНСТИТУТУ
IНФОРМАЦIЙНОГО КОМIСАРА В УКРАЇНI
Проскура Г. М.1
proskuraganna@gmail.com
Вступ. Пропонуємо розглянути iсторичнi передумови створення iнституту
iнформацiйного комiсара в Українi. Успiшне створення та ефективна дiяльнiсть
iнституту iнформацiйного комiсара потребує перегляду та утвердження нових
доктринальних пiдходiв до питання ефективностi такого завдання вимагає
певної доктринальної переоцiнки суспiльної ролi у функцiонуваннi публiчної
влади.
Матерiали i методи. У роботi використанi роботи сучасних вченах.
Використанi використанi загальнонауковi i спецiально юридичнi методи.
Результати i обговорення. Загалом, iнститут Омбудсмана виник у
Швецiї в серединi XVII ст. з метою забезпечення контролю над дiями
влади. Вiдзначимо, що i на сьогоднi, Швецiя займає передове положення
в сферi забезпечення доступу до iнформацiї, а як наслiдок, i довiри до
влади. Моделi iнституту Омбудсмана у зарубiжних країнах рiзноманiтнi –
це може бути одна (Росiя, Польща, Францiя) або кiлька посадових осiб при
парламентi (Нiмеччина, Швецiя), також даний iнститут може функцiонувати
як колегiальний орган (Угорщина).
В Нiмеччинi iнститут Уповноваженого iз питань захисту персональних
даних почав формуватися в 1970 роцi, коли в Землi Гессен вперше у
свiтi був прийнятий Закон «Про захист даних», яким було встановлено
державну посаду Комiсара iз захисту даних на правах єдиноначальностi. Цьому
виборному державному службовцю закон надав право повної незалежностi вiд
владних структур, а також надав право спостереження за дiяльнiстю щодо
персональних даних [1, с. 29 ]. У Францiї рiшенням Прем’єр-мiнiстра при Комiсiї
1 Нацiональнiй
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призначається урядовий Комiсар iз захисту персональних даних. Вiн бере
участь у засiданнях Комiсiї i може в 10-денний термiн призначити повторне
слухання з будь-якого питання, що ранiш було винесено на розгляд Комiсiї.
Важливо вказати, що компетенцiя омбудсмена в рiзних країнах не
є однаковою: у Колумбiї омбудсмен дiє пiд керiвництвом Генерального
прокурора; в Iспанiї вiн, крiм захисту прав i свобод людини, здiйснює нагляд
за дiяльнiстю адмiнiстративних органiв; у Францiї оцiнює застосування законiв
з точки зору справедливостi; а в Намiбiї ще й розслiдує скарги про надмiрне
використання природних ресурсiв [2]. У бiльшостi країн будь-який громадянин
може безпосередньо звернутися до омбусмена. У Францiї таке звертання є
можливим через свого депутата або сенатора. Омбудсмен дiє не лише за
скаргами громадян, але й за власною iнiцiативою [2]. У контекстi аналiзу
дiяльностi омбудсмена доцiльно звернути увагу на роль монiторингiв за
дотриманням та захистом прав та свобод людини та громадянина. Їх результати
та комплексна оцiнка стану дотримання та захисту прав та свобод людини та
громадянина в Українi представляються у ВРУ у виглядi щорiчних доповiдей
Уповноваженого ВРУ з прав людини.
Iнститут iнформацiйного комiсара в перспективi носить мiжгалузевий
характер, та має включати в своєму складi працiвникiв з знаннями в рiзних
галузях права. Так як створення такого органу довготривка процедура,
рекомендується на сьогоднi забезпечити та посилити iснуючу установу у
сферi забезпечення прав людини [3, с. 107]. Згiдно Конституцiї України
парламентський контроль за додержанням конституцiйних прав i свобод
людини здiйснюють Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
i представники на мiсцях.
Станом, на жовтень 2018 року Уповноважений ВР України з прав
людини виконує функцiю контролюючого органу по забезпеченню доступу до
публiчної iнформацiї. Важливо вказати, що функцiї контролю за доступом до
iнформацiї йдуть урозрiз з принципами дiяльностi нацiональної iнституцiї з
прав людини, що негативно впливає на ефективнiсть реалiзацiї забезпечення
права на iнформацiю [4], [5]. Створення такого iнституту носить в собi не
тiльки практичну складову, але i важливий теоретичний пiдхiд до розумiння
процесу. Якщо розглядати зарубiжний досвiд, то на глобальному рiвнi iснує
чотири основнi типи наглядових органiв: 1. iнформацiйний комiсар (Велика
Британiя, Словенiя, Сербiя, Угорщина, Шотландiя); 2. комiсiя або iнституту
(Мексика, Францiя, Португалiя); 3. Омбудсмен, надiлений повноваженням
нагляду (Швецiя, Норвегiя, Боснiя, Нова Зеландiя); 4. iншi органи (ПАР,
Туреччина) [6, с. 47]. Отже, виникає питання в якiй формi має здiйснюватися
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така iнституцiя в Українi [7, с. 308].
Висновки. Отже, такий орган має базуватися на принципах незалежностi,
вiдкритостi, гласностi i прозоростi. Рiшення та контролю має здiйснюватися
в короткi термiни, що на наш погляд, ґрунтується на зменшеннях i
спрощеннях бюрократичних процедур. Загалом, питання створення даного
iнститут (спiльного органу з питань захисту персональних даних та доступу до
публiчної iнформацiї) пiднiмає ряд теоретично-практичних задач. Створення
такого органу зачiпає гострi питання правових реалiй та потребує ретельного
дослiдження українського законодавства.
Лiтература.
[1] Iнформацiйне право та правова iнформатика у сферi захисту
персональних даних / Авт. кол-в: В. Брижко, М. Гуцалюк, В. Цимбалюк,
М. Швець: Монографiя; За ред. М. Швеця. – К.: НДЦПI АПрН України,
2006 р. – 450 с.
[2] Пацкан В.В., здобувач Система забезпечення прав та свобод людини та
громадянина Випуск 6-1. Том 1. 2014
[3] Звiт DGI (Директорату iнформацiйного суспiльства та протидiї
злочинностi Департаменту iнформацiйного суспiльства, медiа та Iнтернету)
щодо аналiзу розподiлу повноважень iнституцiй у сферi iнформацiйної
полiтики та медiа в Українi/ DGI (2016) SASG/2016/07, 26 вересня 2016
року/Повноваження Уповноваженого ВР з прав людини та законодавство у
сферi доступу до публiчної iнформацiї
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://humanrights.org.ua
[6] Матерiали Мiжнародної конференцiї «RTI: Вiдзначення 250-ї рiчницi
права на iнформацiю та подальше змiцнення всiх нацiональних систем країн
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IНТЕРНЕТ-ПОСЛУГИ ЯК ЧИННИК ПIДВИЩЕННЯ РIВНЯ
ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧА
Савчук Н. В.1
talka_savchuk@ukr.net
На етапi постiндустрiального розвитку в умовах глобалiзацiї та активного
впливу iнформацiйно-технологiчних революцiй на всi сфери суспiльного життя
зростаючу роль вiдiграють Iнтернет-послуги, в тому числi i на рiвень
задоволення потреб споживача.
Iнтернет-послуга – як сукупнiсть вiдносин, що виникають мiж
економiчними

суб’єктами

з

приводу

купiвлi-продажу

iнформацiйних,

консультацiйних, комунiкацiйних та iнших послуг засобами всесвiтньої мережi
Iнтернет [1].
Даний вид послуг є одним з найбiльш динамiчних: обсяг продажiв через
мережу Iнтернет в США у 2017 р. склав 452,99 млрд. дол., що на 16,2%
бiльше, нiж рiк тому (389,68 млрд. дол.). Такi оцiнки Internet Retailer [2].
До кiнця 2018 року загальний обсяг продажiв iнтернет-магазинiв у всьому
свiтi, за прогнозами, повинен досягти позначки в 2 трильйони дол. Зростання,
порiвняно з 2017 роком, складе +6%. Бiльше 30% всiх онлайн-транзакцiй
здiйснюються за допомогою мобiльних пристроїв. Майже половина всiх
продажiв у сферi e-commerce, за пiдсумками 2017 року, припаде на Китай
(47%). У грошовому вираженнi це приблизно 900 мiльярдiв доларiв. При цьому
український сегмент e-commerce вирiс на 30% у 2017 роцi i досяг, за даними
EVO, 50 млрд. грн. Його мала частка в 3,5% вiд загального роздрiбного
товарообiгу України не заважає сегменту динамiчно зростати [4].
Важливою складовою ринку Iнтернет-послуг є послуги купiвлi-продажу
товарiв, якi представленi в мережi Iнтернет у виглядi: Iнтернет-магазинiв;
Iнтернет аукцiонiв; Iнтернет тендеру.
1. Iнтернет-магазин.
веб-сайти,

якi

Iнтернет-магазини

пропонують

своїм

–

вiдвiдувачам

це

спецiалiзованi

купити

будь-якi

товари безпосередньо в режимi он-лайн, попередньо ознайомившись
з iнформацiєю про цi товари. Процес купiвлi в Iнтернет-магазинi не
дуже вiдрiзняється вiд традицiйної форми обслуговування. Покупець
знайомиться з асортиментом, робить вибiр, здiйснює оплату, протягом
деякого часу отримує товар поштою або кур’єрською доставкою. Також
1 Київський

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, к.е.н.,

асистент кафедри економiчної теорiї, макро- i макроекономiки економiчного
факультету
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можливо задати всi необхiднi питання за допомогою електронної пошти
i обговорити якiсть товару або ознайомитись з думкою iнших покупцiв
на

спецiальному

форумi

(якщо

така

можливiсть

була

надана

адмiнiстрацiєю серверу).
2. Iнтернет тендер. Проведення в межах електронного бiзнесу тендеру
на купiвлю рiзноманiтних товарiв, коли наявний один покупець i
багато продавцiв – це Iнтернет тендер. Зацiкавленi в конкретному
покупцевi

продавцi

призначають

свої

цiни,

а

покупець

обирає

кращу, перераховує грошi i отримує потрiбний продукт протягом
визначеного часу. Прикладом, такого виду торгiв є e-tender.ua – це
торговельний майданчик для державних закупiвель PROZORRO,
комерцiйних тендерiв RIALTO та аукцiонiв з продажу та оренди майна
PROZORRO.продажi та iншi.
Iнтернет

тендер

сприяє

зростанню

ефективностi

закупiвельної

дiяльностi за рахунок: спрощення процедури i скорочення термiнiв
пiдготовки етапiв проведення тендерiв; розширення кола партнерiв
та створення прозорого конкурентного середовища та однакових
комфортних умов для вiддалених постачальникiв; ведення електронної
експертизи заявок та пропозицiй постачальникiв, що дозволяє знизити
ризик та гарантувати якiсть товарiв та послуг, якi постачаються;
можливiсть iнформацiйного обмiну; можливiсть проводити тендер не
лише на великi закупки але й закупки малого обсягу.
Для того щоб отримати необхiдно iнформацiю про проведення
конкурсу, його предмет, органiзаторiв, контактну iнформацiю достатньо
лише зареєструватись на вiдповiдному сайтi.
3. Iнтернет аукцiон. Iнтернет аукцiон – це аукцiон при якому цiновi
пропозицiї проводяться через мережу Iнтернет (найпопулярнiшим у
свiтi є eBay.com, який засновано 1995 роцi). Це мiсце де можна придбати
все – вiд антикварних годинникiв до ультрамодного мобiльного
телефону. Для користувачiв (покупцiв) на сайтi представляють тисячi
тематичних роздiлiв. Iнтернет аукцiон надає можливiсть знайти та
придбати необхiдний товар за найбiльш сприятливою цiною. Покупець
отримує повну iнформацiю про товар, умови оплати та доставку,
рейтинг продавцiв, вiдгуки iнших покупцiв. Якщо виникають питання
то їх можна задати продавцю i отримати швидку вiдповiдь електронною
поштою. Все, що необхiдно – тiльки зареєструватись на вiдповiдному
сайтi.
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Товари на Iнтернет аукцiонi продаються за тiєю ж схемою що й
на традицiйному аукцiонi. Особливостi Iнтернет аукцiону: можливiсть
багаторазового надання цiнових пропозицiй; дiє на основi електронно пiдпису;
обсяг документiв мiнiмальний, який подається одноразово.
Iнтернет-послуги у сферi торгiвлi досягли великого розповсюдження
завдяки своїм перевагам, а саме: економiя часу, зручнiсть при купiвлi-продажi
товарiв; доступнiсть 24 годин на добу; зменшення обмежуючих факторiв
рiзного географiчного положення суб’єктiв економiчних вiдносин; необмежений
асортимент товарiв (наприклад: Iнтернет-магазин OZON.ru має асортимент
з 1,7 млн. найменувань товарiв, в той час як український Iнтернет-магазин
Bookshop.ua тiльки 300 тис.); бiльш низькi цiни завдяки меншим витратам;
використання даного виду послуг дозволяє компанiї стати бiльш вiдкритою
стосовно клiєнтiв; можливiсть торгiвлi з iншими країнами; випередження
конкурентiв; розширення ринку збуту та iн.
Поряд iз перевагами Iнтернет-послуги мають у ряд недолiкiв у сферi
торгiвлi, а саме: довгий пошук найдешевшої моделi необхiдного товару; не
завжди пропонується найкращий варiант оплати; ризик одержати недостовiрну
iнформацiю; ризик трансакцiй (50% українських покупцiв визначають покупки
в Iнтернетi, як ризикованi); при неправильнiй органiзацiї навiгацiї користувач
може «втопитись у океанi» iнформацiї; психологiчнi фактори (вiдсутнiсть
можливостi торкнутись товару, оглянути та ретельно вивчити його; вiдсутнiсть
спiлкування пiд час купiвлi); мовний бар’єр (оскiльки мова Iнтернету
англiйська, є обмеження щодо вiдвiдування бiльшостi електронних магазинiв)
та iн.
Компанiя «Gemius Украина» провела дослiдження метою якого було
визначення вiдношення українських споживачiв до здiйснення покупок в
Iнтернет-магазинах. Значна частина клiєнтiв Iнтернет-магазинiв хоч би
одноразово вiдмовлялася вiд онлайн-покупки в основному через: покупцi
не бачать товару до моменту покупки (34%);вiдсутнiсть товару в Iнтернетi
(25%);довгого часу доставки (21%);знаходження кращого або дешевшого
товару у iншому мiсцi (11%); просто передумали (9%).
Найпопулярнiшими товарами, що купуються в Iнтернетi є: одяг, телефони
i мобiльнi аксесуари (50%); книги, CD, фiльми (47%); побутова електронiка i
технiка (43%) [5].
В Українi збiльшення покупок за допомогою Iнтернет-послуг пов’язано
як з розвитком банкiвської системи, так i з зростанням кiлькостi вiртуальних
торгових точок. Але подальший розвиток Iнтернет-послуг у сферi торгiвлi
зiштовхується зi значними труднощами, головними з яких – це недовiра до
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даного виду торгiвлi, обумовлена низьким рiвнем iнформованостi населення та
недостатньої поширеностi Iнтернету в Українi.
Незважаючи
торгiвлi
поки,

що

в

свiтi

на

наявнiсть

користуються

Iнтернет-послуги

недолiкiв

Iнтернет-послуги

широкою

популярнiстю.

– це нове

явище,

яке не

у
В

сферi
Українi

набуло

такого

масового розповсюдження у порiвняннi з розвинутими країнами свiту.
Стримуючими факторами розвитку Iнтернет-послуг в Українi є: недостатня
забезпеченiсть персональними комп’ютерами; вiдсутнiсть масового доступу
до Iнтернету та його нерiвномiрнiсть; недостатня поiнформованiсть, а
звiдси i недовiра населення; та iншi психологiчнi фактори. Необхiдно
розвивати даний вид Iнтернет-послуг в Українi, щоб забезпечити пiдвищення
конкурентоспроможностi нацiональних товаровиробникiв та зайняти гiдне
мiсце серед розвинутих країн свiту.
Лiтература.
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ЕКОНОМIЧНА БЕЗПЕКА АЗЕРБАЙДЖАНУ ТА УКРАЇНИ:
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛIЗ
Салаєв К. Г.1
docinpdf@ukr.net
Вступ. Україна та Азербайджан як новi країни на полiтичнiй мапi свiту
кiнця ХХ ст. майже одночасно розпочали створення власної державностi та
соцiально-економiчнi реформи пiсля виходу зi складу СРСР у 1991 р. Водночас
кризовi ситуацiї, якi переживає Україна з огляду на вiйськовий конфлiкт на
сходi країни та окупацiю Криму, певною мiрою подiбнi до кризових явищ
в Азербайджанi 1990-х рокiв через вiйну в Нагiрному Карабаху i постiйнi
прикордоннi сутички з Вiрменiєю.
Нинi Азербайджан переживає перiод розквiту, що втiлює насамперед
Баку – як столиця у минулому столiттi вона нагадувала провiнцiйне мiстечко,
тодi як сьогоднi це мiсто стає кавказьким Дубаєм з iноземними iнвестицiями
та хмарочосами.
Матерiали i методи. Iнформацiйною базою проведеного дослiдження
стали

матерiали

Державного

комiтету

статистики

Азербайджанської

Республiки, Державної служби статистики України, науковi працi українських
учених, якi зосередили увагу на проблематицi дослiдження економiчної
безпеки країни. У процесi дослiдження використано методи: системного
пiдходу, компаративного аналiзу та зiставлення, статистико-економiчний,
графiчний, теоретичного пошуку та узагальнень. Порiвняно iз закордонними
публiкацiями,
безпеки

в

вiдносна

Українi,

на

новизна
жаль,

проблематики

оцiнювання

характеризуються

економiчної

вiдсутнiстю

єдиного

теоретико-методологiчного пiдходу. Наразi не придiляється належна увага
iндикаторам, якi висвiтлюють особливостi соцiально-економiчного розвитку
рiзних територiй.
Результати. Одним iз важливих показникiв економiчного є розвитку
є зайнятiсть населення. Так, в Азербайджанi економiчно активне населення
складає майже 5,1 млн. осiб (рис. 1), з яких безробiтними є 251 тис.
осiб, що становить 5% вiд економiчно активного населення або 2,5% вiд
всього населення. Ситуацiя в Українi схожа. Так, чисельнiсть працездатного
населення в Українi становить 17,2 млн. осiб, проте чисельнiсть безробiтних
досягла 1,7 млн. осiб, що становить 10% вiд економiчно активного населення або
4% вiд усього населення. Таким чином, рiвень безробiття в Українi перевищує
рiвень безробiття в Азербайджанi, проте на загальнiй картинi населення
показники майже iдентичнi 4% i 5% вiдповiдно.
1 Київський

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
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На рiвень економiчної безпеки нацiональної економiки впливає рiвень
середньої заробiтньої плати, яка в Українi станом на кiнець 2017 р. становила
8 777 грн, що становило 314 доларiв США. У той же час в Азербайджанi
середня заробiтня плата на кiнець 2017 р. становила 528 манат, i це складало
310 доларiв США. Отже, дохiд громадян обох країн приблизно рiвний.
Проте маємо суттєвi вiдмiнностi у пенсiйному забезпеченнi. Так, середня
пенсiя в Українi становить 2 479 грн, що рiвнозначно 94 доларам США,
натомiсть в Азербайджанi середня пенсiя складає 208 манатiв, що є рiвним 122
доларам США: середньостатистичний пенсiонер-азербайджанець отримує на
30% бiльшу пенсiю, нiж пенсiонер-українець. Але враховуючи, що чисельнiсть
пенсiонерiв в Українi становить 11,725 млн. осiб, а в Азербайджанi – це 1,3
млн. осiб, то стає зрозумiлим тягар, який доводиться платити українським
платникам податкiв.

Варто вказати на аналогiчну динамiку народжуваностi в дослiджуваних
країнах (рис. 2). Зазначене пiдтверджує висунуту в [3] гiпотезу щодо
важливостi монiторингу й диверсифiкованої оцiнки рiвня демографiчної,
соцiальної та виробничої безпеки, якi є невiд’ємними складовими економiчної
безпеки країни, що може забезпечуватися «. . . за рахунок сiльського
господарства України в контекстi економiки сталого розвитку» [4].
Висновки та пропозицiї. Таким чином, можна зробити висновок,
що виробнича безпека обох країн має багато спiльних рис та характерних
викликiв. Незважаючи на те, що пiсля виходу з СРСР населення України
становило близько 52 млн., коли населення Азербайджану було близько 7 млн.,
ситуацiя почала кардинально змiнюватися, хоч i обидвi країни переживали
постiйнi економiчнi кризи i Азербайджану вдалося стабiлiзувати ситуацiю та
змiцнити економiчну безпеку. Однак у подальших дослiдженнях варто звернути
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увагу на кореляцiю рiвня економiчної безпеки Азербайджану та кiлькостi осiб
працездатного вiку i загального рiвня демографiчної безпеки.
Лiтература.
[1] Державний комiтет статистики Азербайджанської Республiки. https:
//www.stat.gov.az/menu/13/?lang=en
[2] Державна служба статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua/
[3] Залiзко В. Д., Мартиненков В. I. Методика оцiнювання економiчної
безпеки сiльських територiй // Економiка України. 2016. № 1 (650). С. 19–34.
[4] Кальний С. В. Економiчна безпека сiльського господарства України
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ОСНОВНI НАПРЯМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦIАЛУ УКРАЇНИ:
МIЖДИСЦИПЛIНАРНИЙ ПIДХIД
Сахарук I. С.1
sakharuk.ira@gmail.com
Вступ. Збереження та розвиток трудового потенцiалу як основа
соцiально-економiчного прогресу є одним iз ключових завдань держав у
XXI столiттi. Так, соцiально-економiчний розвиток України визначається,
значною мiрою, величиною та ступенем використання її трудового потенцiалу.
Необхiднiсть пiдтримання i розвитку трудового потенцiалу, пiдвищення
конкурентоспроможностi

працiвникiв

зумовлена

новiтнiми

тенденцiями

розвитку трудових вiдносин та актуалiзується у зв’язку з iнтеграцiєю
вiтчизняного ринку працi до ринку працi Європейського Союзу. При цьому,
в Українi вiдсутня Стратегiя збереження та розвитку трудового потенцiалу,
вiдповiдно, реформи в цьому напрямку якщо i здiйснюються, то вiдокремлено,
не здiйснюючи при цьому ефективного впливу.
Результати. Трудовий потенцiал, вiдповiдно до Указу Президента
України «Про основнi напрями розвитку трудового потенцiалу на перiод до
2010 року» вiд 03.08.1999, – «це сукупна чисельнiсть громадян працездатного
вiку, якi за певних ознак (стан здоров’я, психофiзiологiчнi особливостi, освiтнiй,
фаховий та iнтелектуальний рiвнi, соцiально-етнiчний менталiтет) здатнi та
мають намiр провадити трудову дiяльнiсть». Вказаний пiдхiд є достатньо
звуженим, оскiльки не враховує ряд чинникiв: а) питання розвитку трудового
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потенцiалу безпосередньо стосується осiб, якi не досягли працездатного вiку
та, в цiлому, майбутнiх поколiнь; б) особи, що досягли пенсiйного вiку,
лiтнi працiвники також можуть працювати, тому їх необхiдно враховувати
в категорiї «трудовий потенцiал», в) особи працездатного вiку не будуть
вiдноситись до категорiї «трудового потенцiалу України», якщо вони працюють
або мають бажання в майбутньому працювати за кордоном або не планують
працювати взагалi. Синонiмом слова «потенцiал» є категорiя «можливостi».
Вiдповiдно, в найбiльш загальному виглядi трудовий потенцiал України, на
нашу думку, слiд визначати як наявнi та потенцiйнi можливостi економiчно
активного населення держави реалiзовувати право на працю.
У вказаному вище Указi Президента України «Про основнi напрями
розвитку трудового потенцiалу на перiод до 2010 року» наголошувалось на
необхiдностi розробки науково обґрунтованого бачення розвитку трудового
потенцiалу як основи для практичних дiй у цiй сферi. В подальшому
було прийнято Концепцiю Загальнодержавної цiльової соцiальної програми
збереження

i

розвитку

трудового

потенцiалу

України

на

перiод

до

2017 року, яка на сьогоднi втратила чиннiсть, а вiдповiдна програма
на її основi розроблена не була. Збереження та розвиток трудового
потенцiалу, забезпечення економiки квалiфiкованими кадрами вiдповiдно до
засiдання Нацiональної тристоронньої соцiально-економiчної ради 05.04.2018
вiднесено до прiоритетних напрямiв дiяльностi НТСЕР на 2018-2020 роки.
Тобто, актуальнiсть та важливiсть аналiзованого питання визнається, в
сучасний перiод, не лише державою, але й iншими суб’єктами соцiального
партнерства – представниками працiвникiв та роботодавцiв. При цьому, першi
практичнi кроки повинна зробити держава шляхом розробки та затвердження
державної цiльової програми збереження та розвитку трудового потенцiалу
України.
На сьогоднi категорiя «трудовий потенцiал» дослiджується переважно
представниками економiчної науки. При цьому, її комплексний характер
зумовлює

необхiднiсть

дослiдження

чинникiв

мiждисциплiнарного
збереження

та

пiдходу

розвитку

та,

трудового

вiдповiдно,
потенцiалу

також в iнших сферах – права, освiти, охорони здоров’я, демографiї, мiграцiї,
державного управлiння тощо.
Вважаємо, що Стратегiя збереження та розвитку трудового потенцiалу
України повинна включати наступнi складовi:
1. Нормативна складова визначає правове забезпечення збереження та
розвитку трудового потенцiалу. В її основi – трудове та соцiальне
законодавство, що встановлює рiвень захищеностi осiб, якi реалiзують,
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або можуть в майбутньому реалiзувати своє право на працю. Водночас,
нормативна складова – це весь комплекс нормативно-правових актiв,
що регулюватимуть практичнi кроки до збереження та розвитку
трудового потенцiалу, в тому числi, визначатимуть державну полiтику
у вказаному напрямi.
2. Економiчна складова включає аналiз економiчної полiтики держави в
цiлому; визначення економiчних можливостей суспiльства та окремої
людини в Українi, їх спiввiдношення iз аналогiчними можливостями, що
iснують при реалiзацiї трудового потенцiалу окремої особи за кордоном;
встановлення сприятливих та несприятливих умов, що впливають на
розвиток трудового потенцiалу держави та суспiльства.
3. Освiтня складова передбачає аналiз ринку освiтнiх послуг, його
вiдповiдностi

вимогам

та

викликам

ринку

працi;

визначення

квалiфiкацiйних вимог та навичок випускникiв, найбiльш необхiдних
з позицiї роботодавця; встановлення шляхiв збалансування попиту та
пропозицiї на ринку працi за допомогою освiтньої полiтики, зокрема,
змiщення акцентiв з теоретичної на практичну складову пiдготовки
в межах професiйно-технiчної та вищої освiти; розробка програми
навчання дорослих (освiти протягом життя).
4. Мiграцiйна складова – це аналiз мiграцiйної полiтики України та
визначення шляхiв зменшення рiвня трудової мiграцiї працiвникiв та
вiдтоку квалiфiкованих кадрiв.
5. Демографiчна складова включає визначення шляхiв покращення
демографiчної ситуацiї України та її окремих регiонiв як чинника, що
безпосередньо впливає на трудовий потенцiал держави в майбутньому.
6. Охорона здоров’я як складова збереження та розвитку трудового
потенцiалу зумовлює необхiднiсть дослiдження чинникiв впливу на стан
здоров’я населення, шляхiв пiдвищення якостi та доступностi надання
медичних послуг, впровадження загальнообов’язкового державного
медичного страхування.
7. Управлiнська складова – це, в першу чергу, розробка та затвердження
державної цiльової програми збереження та розвитку трудового
потенцiалу України, а також здiйснення ефективної полiтики у
сферах права, економiки, мiграцiї, демографiї, охорони здоров’я,
вдосконалення повноважень органiв державної влади та органiв
мiсцевого самоврядування.
Для розробки стратегiї та практичних рекомендацiй щодо збереження
трудового потенцiалу важливе значення має аналiз факторiв впливу на
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гальмування його розвитку Серед таких факторiв ключовими можна
визначити: 1) низький рiвень соцiально-економiчної захищеностi працiвникiв,
2) високий рiвень виробничого травматизму, 3) складна демографiчна ситуацiя,
4) низький рiвень медичного обслуговування, 5) незбалансованiсть попиту та
пропозицiї на ринку працi, 6) невiдповiднiсть знань та навичок випускникiв
ЗВО вимогам роботодавцiв, 7) високий рiвень зовнiшньої трудової мiграцiї
тощо.
Зазначенi фактори повиннi стати прiоритетними напрямами державної
полiтики щодо збереження та розвитку трудового потенцiалу. Водночас, вони
потребують детального мiждисциплiнарного дослiдження представниками
рiзних галузей науки. Узагальнення таких факторiв на основi комплексного
пiдходу, визначення шляхiв мiнiмiзацiї їх впливу дозволить визначити
науково-обґрунтований пiдхiд та практичнi рекомендацiї щодо здiйснення
державної полiтики збереження та розвитку трудового потенцiалу України.
Висновки. Трудовий потенцiал є складною соцiально-економiчною
категорiєю,

тому

його

дослiдження

потребує

комплексного

мiждисциплiнарного пiдходу. Основнi напрями збереження та розвитку
трудового потенцiалу України повиннi визначатись, виходячи iз аналiзу
факторiв впливу на трудовий потенцiал з точки зору права, освiти,
охорони

здоров’я,

демографiї,

мiграцiї,

державного

управлiння

тощо.

Розробка практичних рекомендацiй щодо покращення економiчної ситуацiї,
соцiально-правової захищеностi працiвникiв, стану охорони здоров’я населення,
нарiвнi iз виваженою демографiчною, мiграцiйною, освiтньою полiтикою, на
нашу думку, є прiоритетним напрямом в контекстi збереження та розвитку
трудового потенцiалу України.

ВПЛИВ ШОТЛАНДСЬКОЇ ФIЛОСОФIЇ «ЗДОРОВОГО
ГЛУЗДУ» НА АМЕРИКАНСЬКУ ФIЛОСОФIЮ
Соболєвський Я. А.1
yasobolevsky@gmail.com
Вступ. Iсторично напрям фiлософiї шотландський реалiзм, вiдомий як
«Здоровий глузд» («Common-Sense») з’явився в Америцi ще до Американської
революцiї (American Revolution). Вiдомо, що вiн вплинув на американських
фiлософiв, полiтичних дiячiв Томаса Пейна (Thomas Paine, 1737–1809 рр.),
Томаса Джефферсона (Thomas Jefferson, 1743–1826 рр.) та iнших, й став
популярним iдейним рухом першої половини ХIХ ст. Традицiйно фiлософiю та
1 Київський
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релiгiйнi науки читали в коледжах президенти, першим хто почав викладати
шотландську фiлософiю «здорового глузду» був Джон Вiзерспун (John
Witherspoon, 1722–1794 рр.), президент коледжу Нью-Джерсi (College of New
Jersey). На цей час приходиться поширення посади «професор фiлософiї», якi
закiнчували семiнарiї, але вивчали моральну фiлософiю та натурфiлософiю.
Як опозицiя кальвiнiзму з його суворими доктринами, цей фiлософський рух
проголошував свободу волi вихiдним пунктом. Своєрiдними медiаторами, що
єднали шотландську фiлософiю з фiлософською думкою Сполучених Штатiв
були у свiй час Бенджамiн Раш (Benjamin Rush, 1745–1813 рр.), Чарльз Ходж
(Charles Hodge, 1797–1878 рр.) та iн.
Матерiали i методи. Традицiя шотландського реалiзму в Америцi
пов’язана з такими постатями як Левi Гедж (Levi Hedge, 1766–1844 рр.),
перший

професор

фiлософiї

Гарварду,

батько

вiдомого

послiдовника

американського трансценденталiзму Фредерiка Генрi Геджа (Frederic Henry
Hedge, 1805–1890 рр.). Свою роботу «Елементи Логiки» («Elements of Logick»,
1816 р.) фiлософ присвятив метi вдосконалення розумових здiбностей
(reasoning faculties) студентiв. Його книга присвячена логiцi, у тому виглядi,
якою вона викладалася у Гарвардi у ХIХ ст., але разом з тим мiстить певний
екскурс в європейську фiлософiю. Згадуючи на сторiнках своєї роботи Т. Рiда,
Л. Гедж високо оцiнює його внесок у фiлософiю, втiм, зазначаючи, що: «Аналiз
доктора [Томаса] Рiда логiки Арiстотеля мiстить короткий, але всеосяжний
виклад силогiстичної системи. Бiльш повне уявлення про категорiї, разом
з рiзними законами силогiстичного мiркування, можна знайти в логiчних
трактатах Бургерсдейка i Леклерка . . . Новий Органон лорда Бекона мiстить
в невеликiй кiлькостi тi правила iндуктивної логiки, за якими слiдують
щасливi успiхи як у фiзичних дослiдженнях, так i в фiлософiї розуму» [1,
p. 199–200]. Закликаючи студентiв до читання фiлософської лiтератури,
вiн наголосив на важливостi вивчення: «метафiзичних творiв Лока, Рiда
i Стюарта. З них можна почерпнути велику вигоду; i можна сказати, що
вони мiстять у собi, повну систему iнтелектуальної фiлософiї» [1, p. 201–202].
На перший погляд видається, що американський фiлософ ставить у один
ряд представника фiлософiї «здорового глузду» Т. Рiда та представника
скептичної фiлософiї Дж. Лока, хоча вiдомо, що реалiзм у багатьох питаннях
несумiсний з критичною фiлософiєю. Автора цiкавить логiчний аспект
вчень цих фiлософiв, їхнiй внесок у логiку та математику. Л. Гедж вважає,
що iснують п’ять iнструментiв пiзнання, це нашi вiдчуття, вони дають
iнформацiю про свiт навколо, i iснують поняття, якi дають iнформацiю про
вiддаленi об’єкти, або такi, що не перебувають у безпосередньому сприйняттi.
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«Сприйняття – це перша властивiсть людського розуму. Завдяки цьому ми
отримуємо знання про сили та якостi матерiальних об’єктiв навколо нас» [1,
p. 15–16].
Висновки. Зважаючи на даний огляд, можна зробити висновки про
наявнiсть непоодиноких звернень до фiлософiї шотландського реалiзму, якi
у сукупностi свiдчать про окремий перiод активностi фiлософiї «здорового
глузду» в американських iнтелектуальних колах. Характерною рисою всiх
зазначених дослiдникiв було звернення до текстiв Т. Рiда, Д. Стюарта
та представникiв британського емпiризму. Пошуки достовiрного очевидного
знання не прийняли скептицизм та суб’єкт-об’єктну проблематику, натомiсть
звертали увагу на змiст свiдомостi як на об’єкт наукового пiзнання. Разом з
тим використовували фiлософську аргументацiю по вiдношенню до етики та
релiгiйних наук.
Лiтература.
[1] Hedge L. Elements of logick, or, A Summary of the general principles and
different modes of reasoning. Cambridge: Printed at the University Press, by Hilliard
and Metcalf, 1816. 202 p.

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТI
ДИСЦИПЛIНАРНОЇ САНКЦIЇ
Сорока В. А.1
Визначення поняття «санкцiя» переважно не привертає увагу вiтчизняних
вчених. Його простота та зрозумiлiсть сприяють формуванню загального
розумiння даної категорiї як елемента вiдповiдальностi. Щодо закрiплення
дефiнiцiї санкцiї у наукових джерелах, в першу чергу звернемось до
загальнонаукового тлумачення, згiдно якого нею є заходи впливу чи покарання
за порушення закону [1, с. 1293]. З юридичної точки зору, таке формулювання
є невдалим, оскiльки зазначенi категорiї не є вiдокремленими, адже по сутi
покарання є рiзновидом заходiв впливу. Разом з тим, дане визначення санкцiї
формує розумiння її реалiзацiї на практицi як особливої форми заходiв впливу,
що в цiлому є вдалим визначенням.
Аналiз наукової лiтератури продемонстрував, що поняття дисциплiнарної
санкцiї переважно залишається поза увагою науковцiв, оскiльки вiтчизнянi
вченi оперують бiльш загальними поняттями iнституту дисциплiнарної
вiдповiдальностi, такими як дисциплiнарнi заходи чи дисциплiнарнi стягнення.
1 Схiдноукраїнського

здобувач
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нацiонального унiверситету iменi Володимира Даля,

Тому, виведення дефiнiцiї даної категорiї потребує загальноюридичного
пiдходу, тобто аналiзу iснуючих у правовiй науцi пiдходiв через призму
дисциплiнарних правопорушень.
Так, О. С. Йоффе та М. Д. Шаргородський вiдзначили, що санкцiєю
варто вважати застосування заходiв примусу до правопорушника [2, c. 314].
Iншими словами, санкцiя передусiм має вияв у виглядi несприятливих наслiдкiв
за вчинене дiяння, якi застосовуються до порушникiв встановлених норм.
Таке розумiння санкцiї є складнiшим i загалом бiльш вiдповiдним сутностi
даного поняття. Зрозумiлим є те, що для застосування санкцiї необхiдна
наявнiсть наступних пiдстав: 1) наявнiсть норми, яка порушується; 2) наявнiсть
закрiплених заходiв примусу за вчинене дiяння; 3) вiдповiднiсть застосованої
мiри примусу вчиненому дiянню. Проте, на iснування самої санкцiї данi
чинники нiяким чином не впливають.
С. М. Братусь в свою чергу пропонує широке розумiння поняття санкцiї:
1) санкцiя як частина норми права, що указує на заходи державного примусу,
що застосовуються до порушника диспозицiї; 2) санкцiя як захiд впливу на
учасникiв правовiдносин, що породжує негативнi наслiдки, якi витiкають iз
здiйснення належних цим особам прав, при чому результат застосування
таких заходiв може бути як пов’язаним iз впливом держави, так i не
пов’язуватись [3, с. 165]. Щодо даної дефiнiцiї, вiдмiтимо, що незважаючи
на свiй загальний характер та всеохоплення, її вираження все ж не в повнiй
мiрi може бути застосованим при тлумаченнi дисциплiнарної санкцiї, оскiльки
перше значення не має вiдношення до категорiї, що нами дослiджується.
Щодо другого значення, вiдмiтимо його вдалiсть та особливо пiдкреслимо
зроблений автором наголос на можливостi як державного впливу до
правопорушникiв, так i недержавного. Особливо, актуальним даний момент є
в контекстi дисциплiнарних санкцiй, стягнення яких пов’язується iз дiяльнiстю
державних органiв лише у окремих випадках. За загальним правилом,
дисциплiнарнi санкцiї застосовуються власником або уповноваженим органом
чи посадовою особою, яким надано право прийому на роботу. Разом з
тим, впровадження дисциплiнарних санкцiй щодо державних службовцiв,
пов’язується iз дiяльнiстю компетентних державних органiв. Тобто, видiлений
нами момент все ж є важливою ознакою саме дисциплiнарної санкцiї.
М. О. Мiщук пропонує визначення поняття дисциплiнарних санкцiй як
заходiв впливу, якi застосовуються до працiвникiв за умови вчинення ними
винного протиправного невиконання або неналежного виконання покладених
на них трудових обов’язкiв та якi породжують негативнi наслiдки для
працiвникiв [4, с. 27]. Дана дефiнiцiя є доцiльною, вiдштовхуючись вiд сутностi
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дослiджуваного явища. Проте, вдалим би було здiйснення доповнення щодо
суб’єктiв такого правовiдношення. Оскiльки одним iз учасникiв правовiдносин
є працiвник, iншим безумовно є власник, уповноважений ним орган чи
посадова особа, або держава в особi спецiально створеного державного
органу, до компетенцiї яких належить застосування заходiв, передбачених
дисциплiнарною санкцiєю, та умови їх застосування. Важливiсть зазначення
обох сторiн у дефiнiцiї зумовлена настанням негативних наслiдкiв для усiх
суб’єктiв трудових правовiдносин внаслiдок дисциплiнарного проступку – для
працiвника у виглядi дисциплiнарних санкцiй, а для роботодавця у мiрi
нанесеної працiвником шкоди.
Дослiджуючи наукову лiтературу, присвячену дисциплiнарним санкцiям
за порушення трудової дисциплiни, ми помiтили тенденцiї щодо ототожнення
понять «санкцiя» та «вiдповiдальнiсть». Переважна бiльшiсть наукових робiт,
у яких в тому числi звернено увагу на поняття дисциплiнарних санкцiй,
присвяченi або заходам примусу за порушення трудової дисциплiни, або ж
дисциплiнарнiй вiдповiдальностi загалом. У самих же роботах розгляд санкцiй
вiдбувається у площинi заходiв примусу, якi застосовуються до порушникiв
трудової дисциплiни, в той час як понятiйний аспект залишається поза увагою.
Тому, дослiдження питання звiльнення працiвника за порушення трудової
дисциплiни як дисциплiнарної санкцiї є неможливим без формулювання
дефiнiцiї даного поняття.
Отже, дисциплiнарною санкцiєю є мiра примусу, що спричиняє негативнi
наслiдки у виглядi стягнень за невиконання чи неналежне виконання
покладених на працiвника трудових обов’язкiв з урахуванням обставин
справи та характеристики особи, на яку накладається санкцiя, служить
як мiра запобiгання майбутнiх дисциплiнарних проступкiв та накладається
власником чи уповноваженим органом, або державою щодо особливих
категорiй працiвникiв.
Лiтература.
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РОЛЬ ТЕОРIЇ МIЖДИСЦИПЛIНАРНОСТI У РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМIЧНОЇ НАУКИ
Чорний О. В.1
phd.chornyi@gmail.com
Вступ. На початку ХХI столiття мiждисциплiнарнi дослiдження є
одним з основних трендiв в глобальнiй науцi. Не зважаючи на те, що
концепцiя мiждисциплiнарностi не є новою для вiтчизняних вчених, все
ж напрацювання закордонних вчених мають довшу iсторiю. Сьогоднi для
української наук на порядку денному стоїть питання про залучення до
глобального дискурсу мiждисциплiнарностi. А отже, вiтчизнянiй науковiй
спiльнотi необхiдно ознайомитись з численними мiждисциплiнарними працями.
Матерiали i методи. Дослiдження мiждисциплiнарної проблематики
пов‘язаної з економiчною наукою потребує ознайомлення з великою кiлькiстю
наукових текстiв. Для їх аналiзу можуть бути використанi загальнонауковi
методи дедукцiї та iндукцiї. Принципи систематизацiї та iсторизму є
незамiнними для впорядкування знань в цiй галузi.
Результати. На сьогоднi, глобальна мiждисциплiнарна наука налiчує
бiльше п‘ятидесяти рокiв свого розвитку. Для висвiтлення мiждисциплiнарної
проблематики створена велика кiлькiсть наукових журналiв. Iснують численнi
ассоцiацiї, що спецiалiзуються на конкретнiй мiждисциплiнарнiй проблематицi.
Не кажучи вже про те, що при унiверситетах по всьому свiту органiзовуються
мiждисциплiнарнi центри.
Аби краще зрозумiти специфiку дисциплiнарних дослiджень наведемо
одне з тлумачень мiждисциплiнарностi: «. . . мiждисциплiнарнiсть розумiється
як циркуляцiя концептiв, теорiй, та методiв, шляхом аналогiї чи трансферу
вздовж та поза дисциплiнарними межами, котрi виявляються зачиненими»
[1, с. 1]. Це означає, що для вирiшення складних проблем реальностi, лише
однiєї академiчної дисциплiни може бути замало, тому залучається науковий
iнструментарiй iнших дисциплiн. Розглянемо це на прикладi економiчної науки.
Розвиток

держав

у

сучасному

свiтi

характеризується

пiдвищеною

складнiстю. Численнi проблеми потребують свого нагального вирiшення.
Особливе мiсце у вирiшеннi цих проблем займає економiчна наука. Проблеми
пов‘язанi з безпекою країни, екологiєю, продовольчою безпекою, сталим
розвитком чи iнновацiї мають економiчний аспект. Хоча цi проблеми не є суто
економiчними, все ж економiчне обґрунтування можливостей їх розв’язання є
важливим та неуникним. В цьому вiдношеннi варто пам’ятати, що економiчна
1 Вiнницький

нацiональний аграрний унiверситет
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наука в мiждисциплiнарних дослiдженнях має рiвнi права в порiвняннi з
iншими галузями знань.
Вирiшення складних мiждисциплiнарних проблем частiше стосується
залучення рiзноманiтних стейкхолдерiв та вчених з двох чи бiльше наукових
галузей. Сама робота над мiждисциплiнарним проектом вимагає деякого часу,
котрий витрачається на створення порозумiння мiж зацiкавленими сторонами.
Якщо за приклад взяти проблеми безпеки країни, то до обговорення можуть
бути залученi полiтологи, економiсти, журналiсти, програмiсти, екологи та
iншi спецiалiсти та вченi. Широта охоплення мiждисциплiнарної проблематики
у великiй мiрi корелює з грунтовнiстю опрацювання проблематики та з
можливими шляхами вирiшення проблемних питань. Така мiждисциплiнарна
взаємодiя мiж зацiкавленими сторонами не є простою i потребує створення як
специфiчних пiдходiв так i спецiальної термiнологiї для спiлкування. Часто
спецiальна термiнологiя однiєї з галузей знань може бути незрозумiлою для
вчених з iнших галузей, що потребує часу для додаткових роз’яснень.
Варто

наголосити

проблематики

та

на

тому,

створення

що

опрацювання

мiждисциплiнарних

мiждисциплiнарної
проектiв

потребує

зацiкавлення державних iнституцiй та унiверситетiв в розвитку цього
дискурсу. Вiдсутнiсть стимулiв та фiнансування може слугувати бар‘єром для
активiзацiї та проведення мiждисциплiнарних дослiджень. Наведемо цитату:
«Конкретнi стимули та винагороди для вчених залучених в дослiдження на
перетинi або мiж науковими галузями вiдрiзняються залежно вiд типу установи
або навiть країни в якiй вони працюють». [2, с. 188] вiдсутнiсть негативного
ставлення до теорiї мiждисциплiнарностi є гарним показником лояльностi,
проте справжня пiдтримка мiститься також у видiленнi фiнансування та
впровадженнi матерiальних стимулiв. Наприклад, при обласних унiверситетах
можна створити центри з вирiшення регiональних проблем. Основним фокусом
таких центрiв може бути вирiшення складних соцiальних та економiчних
питань.
Розвиток економiчної науки до кiнця ХХ столiття здiйснювався пiд гаслом
«економiчного iмперiалiзму». Початок нового столiття позначився переходом
до рiвноцiнної участi економiчної науки у мiждисциплiнарних проектах.
Саме тому на черзi стоїть питання пошуку розумного спiввiдношення мiж
економiчною наукою та iншими науковими галузями.
Висновки.

Вiдкритiсть

та

прозорiсть

українського

суспiльства

в

глобальних масштабах сприяє залученню до проблематики, що розробляється
за кордоном. Тому мiждисциплiнарний дискурс може стати однiєю з
найпродуктивнiших дiлянок дослiджень. В свою чергу вiд вiтчизняних
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вчених вимагається серйозне ставлення до застосування теорiї та методологiї
мiждисциплiнарностi, з метою уникнення поверхневостi та профанацiї.
Лiтература.
[1] Darbellay F. The circulation of knowledge as an interdisciplinary process:
traveling concepts, analogies and metaphors / F. Darbellay // Issues in integrative
studies. – №30. – 2012. – P. 1–18.
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ПРОБЛЕМИ КIБЕРБЕЗПЕКИ
IНФОРМАЦIЙНО-ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ СИСТЕМ
УКРАЇНИ
Чуракова Є. В.1
Spatium-Viatorem@knu.ua
Вступ. На сьогоднiшнiй день безпека iнформацiйнио-телекомунiкацiйних
систем є основним прiоритетом полiтики безпеки будь-якої держави. Через
швидкий темп розвитку iнформацiйних технологiй та їх впровадження
у сферу державної безпеки України, загострюється проблема захисту
iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем вiд несанкцiонованого доступу до
iнформацiї та збереженню її основних властивостей: конфiденцiйностi,
цiлiсностi i доступностi.
Матерiали i методи. При пiдготовцi тез були використанi матерiали,
що спираються на дослiдження унiверситетiв, дослiдницьких iнститутiв,
iнформацiйно-аналiтичних центрiв, а також чинне законодавство України
у галузi забезпечення iнформацiйної безпеки. Основними методам, що
використовувався у данiй роботi є iнформацiйно-аналiтичний метод та метод
узагальнення.
Результати. За даними Iнституту стратегiчних дослiджень, основними
проблемами кiбербезпеки України є:
• неоднозначна нормативно-правова база, яка регулює кiбербезпекове
державно-приватне партнерство (у т. ч. в питаннi, що стосується
хактивiстської дiяльностi);
• наявнiсть низки питань (зокрема у сферi впровадження стандартiв
кiбербезпеки), якi бiльшою мiрою вже вирiшенi в захiдних державах;
1 Київський
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• iстотно бiльша активнiсть громадського сектору, який хоче брати
бiльшу участь у забезпечення кiбербезпеки держави. [1]
Дiйсно, останнi змiни до законодавства України, що регулює засади
обробки iнформацiї в IТС були внесенi у 2017 роцi. А отже, новiтнi засоби
технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї можуть не пiдпадати пiд
сферу дiї законiв.
Щодо стану КДПП в Українi, на сьогоднiшнiй момент позитивний досвiд
США, Нiмеччини, Великої Британiї не реалiзований [2]. Спостерiгається
мiнiмальне залучення недержавного сектору забезпечення iнформацiйної
безпеки, недосконалiсть стандартизацiї, слабка превентивна дiяльнiсть з
протидiї кiберзагрозам тощо.
Слiд зазначити, що вразливiсть iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем
до зовнiшнiх деструктивних впливiв посилюється нестабiльною полiтичною
та економiчною ситуацiєю в країнi. Через це спостерiгається зростання рiвня
загроз, а також числа кiбератак на об’єкти iнформацiйної iнфраструктури.
Як наслiдок, страждають життєво важливi iнтереси держави i, звiсно,
завдаються збитки економiчнiй сферi, а саме малому та середньому бiзнесу.
На вищезазначену сферу припадає близько 71 вiдсотка зломiв баз даних [3].
При цьому захищенiсть iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем напряму
залежить вiд якостi виконання робiт по її створенню. Команда реагування
на комп’ютернi надзвичайнi подiї України CERT-UA надає рекомендацiї
щодо побудови захищених IТС у державних органах i установах та на
пiдприємствах, що дозволяють знизити кiберризики. До того ж, розвитку
безпеки критично важливих IТС можуть допомогти створення робочої
групи мiжвiдомчої експертизи, мiжнароднi консультацiї з питань захисту
критичної iнфраструктури[4]. Прийняття Стратегiї кiбербезпеки України з
метою створення умов для безпечного функцiонування кiберпростору, його
використання в iнтересах особи, суспiльства i держави[5] детально визначило
прiоритетнi напрями розвитку кiбербезпеки України, серед яких вирiшення
проблеми обробки iнформацiї в IТС.
Висновки.

Таким

чином

iнформацiйно-телекомунiкацiйних

питання

систем

проблеми

України

є

кiбербезпеки

актуальним.

Для

його вирiшення вживаються заходи на державному рiвнi. Для їх ефективного
впровадження

слiд

визначити

основнi

уразливостi

IТС,

сформувати

оптимальну модель безпеки iнформацiї, що в них обробляється, з урахуванням
наявних засобiв i можливостей реалiзацiї, удосконалити нормативно-правову
базу i впроваджувати сучаснi засоби захисту для побудови КСЗI.
Лiтература.
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РОЛЬ МIЖДИСЦИПЛIНАРНОГО ПIДХОДУ В ДОСЛIДЖЕННI
ЕКОНОМIЧНОЇ ПОВЕДIНКИ ЛЮДИНИ
Шумей А. О.1
anyta30098@gmail.com
Вступ. Економiсти розглядають широке коло проблем, зокрема питання
економiчної поведiнки iндивiда. Iсторiя економiчного пiдходу до людської
поведiнки бере початок у ХVIII ст. Першим, хто розглядав поведiнку людини
в суспiльно-економiчних вiдносинах був представник класичної полiтекономiї
А. Смiт, який розробив концепцiю «економiчної людини». На думку вченого
iндивiд пiд час своєї дiяльностi опирається на особистi економiчнi iнтереси i
1 Київський
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потреби. Представники неокласичної школи та нової класичної школи також
розглядали людину як рацiонального суб’єкта економiки [3, c. 85].
Але виникає питання чи є актуальною у ХХI ст. дана концепцiя. Звичайно,
для побудови спрощених моделей використання «економiчної людини» є
доцiльною, але, як показали емпiричнi дослiдження, людина не є рацiональною
в процесi прийняття рiшення.
Матерiали i методи. В процесi дослiдження було використано широке
коло наукових публiкацiй, що мiстять результати дослiджень учених з питань
поведiнки iндивiда в умовах сучасної ринкової економiки, зокрема монографiй,
матерiалiв фахових перiодичних видань, наукових дослiджень та публiкацiй
розмiщених в електронних виданнях, включно з матерiалами, розмiщеними у
наукометричних базах даних Index Copernicus та Web of Sciеnce.
Для

проведення

дослiдження

роботи

було

використано

наступнi

методи: методи емпiричного рiвня для дослiдження поведiнки iндивiдiв,
методи метатеоретичного рiвня для порiвняння рiзних пiдходiв економiчної
теорiї, методи експериментально-теоретичного рiвня для вивчення еволюцiї
теоретичних пiдходiв щодо вивчення економiчної поведiнки людини з ХVIII
ст. до ХХI ст. та iншi загальнонауковi методи.
Результати. Першими, хто виступив проти концепцiї «економiчної
людини» були представники iсторичної школи. Цю iдею на початку ХХ ст.
пiдхопили iнституцiоналiсти, якi були одними iз перших, хто використав
мiждисциплiнарний пiдхiд в економiчнiй теорiї. Зокрема Т. Веблен, який
писав, що економiчна поведiнка людей має складнiший характер, яка
часто є iррацiональною, тому що людина – не «машина для обчислення
вiдчуттiв насолоди та страждання», як про це писали послiдовники класичної
школи. На поведiнцi людей вiдображаються рiзнi чинники такi, як мотиви
демонстративного престижного споживання, заздрiсного порiвняння, iнстинкт
наслiдування, закон соцiального статусу та iншi природженi та надбанi
схильностi. Поведiнка людини не може зводитися до економiчних моделей, що
ґрунтуються на засадах утилiтаризму та гедонiзму [3, c. 826].
Наприкiнцi ХХ ст. з’явилася та набула подальшого розвитку поведiнкова
економiчна теорiя. Однiєю iз головних задач даного напрямку є засвоєння
мiждисциплiнарних методологiчних пiдходiв, розкриття напрямiв взаємодiї
сучасної економiчної теорiї iз досягненнями психологiчної науки, ролi
експериментiв

в

сучаснiй

науцi;

можливостi

впровадження

виявлених

закономiрностей в людськiй поведiнцi в економiчну теорiю, розгляд рiзних
варiантiв практичного застосування поведiнкової економiчної теорiї, розробка
рекомендацiй та прогнозiв для рiзних iнституцiй (домогосподарств, фiрм,
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держави) на основi економiко-психологiчних моделей [1, c. 6].
Представникiв поведiнкової економiчної теорiї, на вiдмiну вiд неокласикiв,
цiкавить процес прийняття рiшень, а не результат. Взагалi поведiнкову
економiку визначають як галузь економiки i близькi до неї галузi, наприклад,
теорiя поведiнкових фiнансiв, якi вивчають вплив соцiальних, когнiтивних
i емоцiйних чинникiв на ухвалення економiчних рiшень окремими особами
та установами, i наслiдки цього впливу на ринковi змiннi (цiни, прибуток,
розмiщення ресурсiв) [2, c. 183].
Економiсти у ХХI ст. перейшли у площину дослiдження не лише
економiчних проявiв в людськiй поведiнцi, але й почали вивчати iншi зовнiшнi
та внутрiшнi фактори, якi впливають на процес прийняття рiшення iндивiдом.
Це пов’язано iз тим, що перед вченими постало багато невирiшених питань
з практичної точки зору, а давно розробленi моделi вже не могли вирiшити
проблеми, якi виникали. Це демонструє нам те, що економiчна теорiя не може
обходитися без використання мiждисциплiнарного пiдходу [4, c. 12].
Висновки. Таким чином на даний момент дуже важливо розумiти, чим
керується людина пiд час прийняття певного рiшення, оскiльки iндивiд є
вiдправною точкою в системi ухвалення й реалiзацiї господарських рiшень
на будь-якому рiвнi економiки. Тому поведiнкова економiчна теорiя, яка
базується на мiждисциплiнарному пiдходi допомагає побудувати реалiстичнi
моделi, передбачити подальший розвиток подiї та зробити певнi прогнози, що
зменшують ризик непередбачуваностi.
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ЗМIСТ АДМIНIСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У
СФЕРI АНТИКОРУПЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI В
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ
Щербань В. Д.1
Змiст адмiнiстративно-правового забезпечення у сферi антикорупцiйної
дiяльностi в правоохоронних органах становлять:
1. закони

та

законодавчi
у

сферi

iншi

нормативно-правовi

положення

щодо

антикорупцiйної

акти,

запобiгання

дiяльностi

в

та

якi

встановлюють

протидiї

корупцiї

правоохоронних

органах,

визначають ознаки корупцiйних правопорушень, вiдповiдальнiсть
порушникiв, регламентують управлiнську дiяльнiсть компетентних
державних органiв, врегульовують адмiнiстративно-правовi вiдносини
у сферi антикорупцiйної дiяльностi в правоохоронних органах, порядок
управлiння i їх забезпечення;
2. вiдомчi правовi акти компетентних органiв чи посадових осiб,
виданi на пiдставi юридичних фактiв i норм права, що визначають
права, обов’язки або мiру юридичної вiдповiдальностi суб’єктiв
антикорупцiйної дiяльностi в правоохоронних органах.
Щодо першого елемента, вiдзначимо, що на сьогоднi в Українi є чинними
понад 100 нормативних актiв, спрямованих на вирiшення проблем запобiгання
та протидiї корупцiї. Проте, варто зробити декiлька уточнень. По-перше,
на

законодавчому

рiвнi

фактично

вiдсутня

класифiкацiя

нормативних

актiв за сферами. Тобто, бiльшiсть нормативно-правових актiв у сферi
антикорупцiйної дiяльностi в правоохоронних органах врегульовують усi
без виключення сфери суспiльного життя, а не лише правоохоронну.
По-друге, величезний нормативно-правовий масив не є свiдченням того,
що iснуюча система є досконалою та ефективною, оскiльки їх переважна
бiльшiсть об’єднана фактично лише єдиною метою, а їх аналiз засвiдчує
вiдсутнiсть єдиної концепцiї боротьби iз корупцiєю. Така правова основа
є

нерозривно

пов’язаною

iз

процесами

суспiльного

розвитку

країни,

якi вiдбуваються в умовах європейської iнтеграцiї, тому щодо даного
питання на сьогоднi прослiдковують тi самi проблеми, що й у iнших
сферах – величезний об’єм та всеохопливiсть, якi ускладнюють формування
єдиного розумiння сутностi адмiнiстративно-правового забезпечення у сферi
антикорупцiйної дiяльностi в правоохоронних органах. Оскiльки призначенням
таких нормативно-правових актiв є нормування та структурування дiяльностi
1 Кандидат
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юридичних наук

щодо запобiгання корупцiї в правоохоронних органах, а також забезпечення їх
ефективного функцiонування, важливим моментом для встановлення сутностi
адмiнiстративно-правового забезпечення у сферi антикорупцiйної дiяльностi в
правоохоронних органах є класифiкацiя його елементiв, та аналiз кожного iз
них.
Так, Р. М. Турчак видiляє двi групи нормативних актiв, якi регулюють
боротьбу iз корупцiєю. Першу групу складають нормативнi акти, виданi
вищими органами державної влади України, у яких мiстяться переважно норми
загального характеру – це закони, укази й розпорядження Президента України,
постанови Верховної Ради України, постанови i розпорядження Кабiнету
Мiнiстрiв України, рiшення мiсцевих Рад. До другої групи дослiдником
вiднесено акти вiдомчого характеру, а також акти органiв мiсцевого
самоврядування. Такi елементи в першу чергу регламентують дiяльнiсть
окремих органiв щодо боротьби iз корупцiєю - накази мiнiстерств та вiдомств.
Окремо вченим пiдкреслена роль норм Конституцiї України [1, с. 47]. Iз такою
класифiкацiєю варто погодитись, оскiльки вона повнiстю вiдповiдає зробленим
нами у данiй роботi висновкам. Разом iз тим, доцiльно зазначити, що перша
група, видiлена дослiдником, також потребує додаткової класифiкацiї, оскiльки
до її складу входить широке коло нормативно-правових актiв, бiльшiсть iз яких
поширюються на усi сфери суспiльного життя.
М. Ю. Бездольний класифiкував нормативно-правовi акти за юридичною
силою. Так, вченим запропоновано розмiстити нормативнi акти, якi регулюють
антикорупцiйну дiяльнiсть органiв внутрiшнiх справ у наступному порядку:
Конституцiя України, мiжнароднi договори України, згода на обов’язковiсть
яких надана Верховною Радою України, законодавчi акти України, пiдзаконнi
акти Верховної Ради України, Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв
України, мiнiстерств та iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої
влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань, вiднесених до їх
компетенцiї [2, с. 11]. Така модель також має право на iснування, та
вiдповiдає висновкам, зробленим нами у данiй роботi. Проте, з нашої точки
зору iєрархiчнi концепцiї потребують бiльшої деталiзацiї. Наприклад, для
дослiджуваної сфери є характерним особливий рiзновид нормативних актiв,
який не був видiлений попередньо проаналiзованими дослiдниками – це
стратегiї, тобто певнi нормативно-правовi акти концептуального характеру, якi
визначають напрями розвитку дослiджуваного iнституту на майбутнi роки.
Таким нормативно-правовим актом зокрема є частково проаналiзована нами
у данiй роботi Антикорупцiйна стратегiя на 2014–2017 роки, затверджена
Законом України вiд 14 жовтня 2014 року № 1699-VII [3]. За своєю природою,
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дане джерело права є нормативно-правовим актом, проте його змiст суттєво
вiдрiзняється вiд iнших нормативно-правових актiв. У нормах даного закону
закрiплюються не правила поведiнки, а алгоритми майбутнього розвитку
iнституту. Iз огляду на такi особливостi, такi нормативно-правовi акти
потребують видiлення у окрему групу, особливо iз урахуванням того, що вони
є характерними далеко не для кожної сфери суспiльного життя. Тобто, група
стратегiчних нормативно-правових актiв є однiєю iз ознак, що вiдрiзняє змiст
адмiнiстративно-правового забезпечення у сферi антикорупцiйної дiяльностi
в правоохоронних органах вiд змiсту адмiнiстративно-правового забезпечення
iнших сфер.
С. О. Шатрава, дослiджуючи адмiнiстративно-правовi засади запобiгання корупцiї в органах Нацiональної полiцiї України, класифiкував
нормативно-правовi
2)

стратегiчнi

акти

наступним

нормативно-правовi

чином:
акти;

1)
3)

Конституцiя
законодавчi

України;
акти,

що

регулюють питання запобiгання корупцiї; 4) мiжнароднi i мiждержавнi
договори, ратифiкованi вищим законодавчим органом; 5) акти Президента
України; 6) постанови та розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України;
7) нормативно-правовi акти Нацiонального агентства з питань запобiгання
корупцiї; 8) вiдомчi нормативно-правовi акти МВС України та Нацiональної
полiцiї України [4, с. 38-51]. Таку концепцiю вважаємо найвдалiшою iз
проаналiзованих з наступних причин: 1) при її розробцi автор вiдштовхувався
не вiд загальнотеоретичних категорiй, а вiд специфiки дослiджуваної сфери;
2) така концепцiя включає нормативно-правовi акти, характернi саме
для

регулювання

органах;

3)

сфери

стратегiчнi

антикорупцiйної

дiяльностi

нормативно-правовi

акти

в

правоохоронних

видiленi

у

окрему

групу; 4) автор звертає увагу на нормативно-правовi акти Нацiонального
агентства з питань запобiгання корупцiї як особливу та самостiйну групу,
з огляду на роль даного органу для сфери антикорупцiйної дiяльностi
в правоохоронних органах, проте ми вважаємо що їх варто вiднести до
iншої групи елементiв адмiнiстративно-правового забезпечення у сферi
антикорупцiйної дiяльностi в правоохоронних органах. Разом iз тим, не
погодимось iз наступними моментами: 1) видiлення Конституцiї України
як

основного

нормативно-правового

акта

свiдчить

про

розташування

зазначених груп за iєрархiчним принципом, проте у такому разi уся
iєрархiя

характеризується

наявнiстю

недолiкiв;

2)

нормативно-правовi

акти Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї та вiдомчi
нормативно-правовi акти видiленi автором як елемент групи законiв та iнших
нормативно-правових актiв, проте нами встановлено, що вони є самостiйною
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складовою адмiнiстративно-правового забезпечення у сферi антикорупцiйної
дiяльностi в правоохоронних органах.
Також звернемо окрему увагу на iснування такого важливого елементу,
як постанов пленумiв Верховного Суду України та рiшень Конституцiйного
Суду України, якi були проiгнорованi у кожнiй iз проаналiзованих праць.
У тих випадках, коли Конституцiйний Суд дає офiцiйне тлумачення
окремих

норм

у

сферi

антикорупцiйної

дiяльностi

в

правоохоронних

органах, його рiшення слiд визнати джерелами адмiнiстративно-правового
забезпечення у сферi антикорупцiйної дiяльностi в правоохоронних органах.
Окрiм

того,

законодавства

велике
мають

значення

для

роз’яснення

правильного

Пленуму

застосування

Верховного

Суду

чинного
України.

Керуючись працями вiтчизняних теоретикiв, рiзних галузей права, роз’яснення
Пленуму Верховного Суду України також у окремих випадках вiдносяться
до джерел права [5, с. 82-83]. Роз’яснити даний момент можна наступним
чином – оскiльки керiвнi роз’яснення Пленуму Верховного Суду України
мiстять тлумачення закону вищим судовим органом держави, даються ним
у рамках його повноважень, мають правову силу, стають обов’язковими
для виконання всiма учасниками судочинства, їх можна вважати елементом
адмiнiстративно-правового забезпечення у сферi антикорупцiйної дiяльностi в
правоохоронних органах у тому разi, якщо у їх рiшеннях мiстяться положення,
якi є новою нормою права.
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СВIТОВИЙ ДОСВIД АКТИВIЗАЦIЇ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОГО
РОЗВИТКУ: МОЖЛИВОСТI ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕРЕЖI
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Вiкулова А. О.1
Вступ.

Сучасний

стан

науково-технiчного

розвитку

у

провiдних

країнах свiту вiдкриває широкi можливостi для аналiзу кращих практик
активiзацiї iнновацiйного розвитку та впровадження передових технологiй
у господарську дiяльнiсть. Варто зауважити, що сучаснi глобалiзацiйнi
умови господарювання визначають об’єктивну необхiднiсть впроваджувати
результати науково-технiчної дiяльностi на свiтовому рiвнi, адже вiдомо,
що отримання охоронного документу на об’єкт iнтелектуальної власностi
в серединi однiєї країни не лише не дає змогу реалiзувати комерцiйний
потенцiал розробки, а й пiсля певного перiоду (до 12 мiсяцiв вiд дати
прiоритету) вiдкриває можливiсть iншим учасникам свiтового спiвтовариства
використовувати на мiжнародних ринках результати наукової та технiчної
дiяльностi тих патентовласникiв, якi через брак фiнансування не мають змоги
отримати охоронний документ в рамках Договору про патенту кооперацiю
РСТ (Patent Cooperation Trade). Ресурси, якi були витраченi на проведення
фундаментальних, прикладних, експериментальних та iнших дослiджень на
етапi створення об’єкта iнтелектуальної власностi без подальшого захисту
в iнших країнах є передумовою високої ймовiрностi недоотримання значної
частини

прибутку

iнформацiйного

вiд

комерцiалiзацiї.

суспiльства

та

високу

Зважаючи
вартiсть

на

сучаснi

отримання

виклики

охоронного

документу РСТ, актуалiзується необхiднiсть налагодження горизонтальних
зв’язкiв мiж ключовими учасниками ринку вiдповiдної технологiї.
Результати. Експерти ОЕСР [1] вiдзначають, що ключову роль у
нацiональних економiках по всьому свiтi, забезпечуючи зайнятiсть та сприяючи
iнновацiям вiдiграють малi та середнi пiдприємства. Бiльш ефективний доступ
до глобальних ринкiв та мереж знань може змiцнити внесок МСП, але патентнi,
торговельнi та iнвестицiйнi бар’єри пiдривають участь середнього та малого
бiзнесу, а погана iнфраструктура перешкоджає ефективному функцiонуванню
МСП та доступу до мiжнародних ринкiв.
Одним iз провiдних iнструментiв активiзацiї горизонтальних зв’язкiв мiж
стейкхолдерами малих та середнiх пiдприємств є мережа Enterprise Europe,
що є ключовим iнструментом стратегiї ЄС, спрямованої на стимулювання
активiзацiї iнновацiйного розвитку. Об’єднавши близько 600 органiзацiй з
1 Київський
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нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка

пiдтримки бiзнесу з бiльш нiж 60 країн, EEN допомагає невеликим компанiям
використовувати широкi можливостi для пiдприємництва на ринку ЄС.
Enterprise Europe Network (EEN) працює з 2018 р. i нинi є найбiльшою
мережею пiдтримки бiзнесу, яка стимулює мiжнародне спiвробiтництво малих
та середнiх. Водночас фiнансується спiльно з Європейським Союзом та
нацiональними урядами не тiльки в країнах-членах ЄС, а також у Китаї, США,
Чилi та iнших країнах.
Завдання

Прiоритети EEN

Основнi елементи EEN

• допомога в органiзацiї

•

•

мiжнародного

МСП

Мережi EEN

спiвробiтництва
малими

та

iнтернацiоналiзацiя
–

iнтегрованої
пiдтримки

партнерiв в 66 країнах

пiдприємництва, заснованої на

середнiми

свiту; • комерцiалiзацiя

досвiдi двох мереж Euro Info

iнновацiй

Centres

(EIC)

Relay

Centres

рiзних

країн,

–

iнвестора/

МСП;

закордоном
консультацiйна
з

питань

трансфер

технологiй,

iнтернацiоналiзацiя

пiдтримка

створення

мережi

мiж

пiдприємствами

•

пошук

виведення
нової

пошук

та

Innovation
•

(IRC);

партнера

збiльшення синергiї мiж усiма

для

партнерами Мережi з метою

на

ринок

технологiчної
чи

забезпечення

iнтегрованих

послуг;
• покращення доступу МСП

законодавства,

продукцiї

стандартiв i полiтики;

послуг,

• допомога в доступi

iнтелектуальної

wrong door»); • полегшення

до проектiв, фондiв i

власностi.

адмiнiстративних процедур;

захист

прав

до

послуг

(концепцiя

•

програм ЄС;

професiоналiзму

«No

забезпечення
i

високої

якостi послуг, що надаються
• Активiзацiя iнновацiйного розвитку доступ до мiжнародного ринку
*Cистематизовано автором на основi [2],[3].

Висновки. Таким чином, онлай-платформа Enterprise Europe Network [2]
дає змогу обмiнюватись знаннями та технологiями, налагоджуючи спiвпрацю
з дiловими партнерами по всiх країнах-учасницях мережi, що дає можливiсть
малим та середнiм пiдприємствам iнновацiйно розвиватися та розвиватися
на мiжнародному рiвнi. Консультативнi, партнерськi та iнновацiйнi служби
Мережi дають змогу знаходити мiжнародних партнерiв для впровадження
вiдповiдної технологiї на ринку.
Лiтература.
[1] Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oecd.org/mcm/documents/
C-MIN-2017-8-EN.pdf
[2] Електронний ресурс. – Режим доступу: https://een.ec.europa.eu/my/
intranet/about-network
[3]
ресурс].

Путiвник
–

Режим

Європейською
доступу:

мережею

пiдприємств.

Електронний

https://cci.dp.ua/tl_files/data/files/For%

20your%20information/Putivnik_Jevropejskoju_merezheju_pidprijemstv.pdf
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ВАЖЛИВIСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦIЇ «ЗЕЛЕНОГО»
ОФIСУ
Караульна Н. В.1 , Гура В. Л.1
nvk_@ukr.net,viktoriyagura2016@gmail.com
Сьогоднi на життя людей великий вплив має iнформацiя та новини, якi
розповсюджуються в межах глобального економiчного простору надзвичайно
швидко. Поширенi та популярнi речi, процеси, тенденцiї ми стали називати
трендами. Одним з таких актуальних напрямiв є органiчний стиль життя. Вiн
передбачає споживання натуральної їжi, використання натуральної косметики,
одягу з натуральних тканин, меблiв з натуральних матерiалiв, сортування
смiття, зменшення шкiдливих викидiв у атмосферу тощо.
Причиною захоплення екологiчно чистим стилем життя стало те, що
економiка споживання призвела до змiн клiматичних умов та рiзноманiтних
катаклiзмiв, якi, у свою чергу, супроводжуються значними людськими та
економiчними втратами.
Саме тому розвиток сучасного пiдприємництва повинен враховувати
концепцiю сталого розвитку, яка полягає у необхiдностi встановлення балансу
мiж задоволенням сучасних потреб людства i захистом iнтересiв майбутнiх
поколiнь, включаючи їхню потребу в безпечному та здоровому довкiллi.
Концепцiя сталого розвитку передбачає узгодження трьох основних
компонентiв розвитку суспiльства:економiчної, екологiчної, соцiальної.
Виходячи

з

даної

концепцiї,

сучасному

пiдприємству

потрiбно

функцiонувати таким чином, щоб його дiяльнiсть приносила не лише
прибуток, а й користь суспiльству. Саме тому виник тренд в економiцi
«зелений» офiс, мета якого зменшити негативний вплив дiяльностi компанiї
на довкiлля i сприяти рацiональному використанню ресурсiв. «Зелений» офiс
базується на концепцiї 3r:
• reduction — зменшувати (споживання води, енергiї, iнших ресурсiв);
• refinement — повторно використовувати (зменшення кiлькостi вiдходiв
при роботi в офiсах);
• replacement — переробляти (закуповувати товари i послуги, якi
мiнiмiзують вплив на довкiлля, пропагувати ефективнiше використання
транспорту в особистих i дiлових цiлях i iн.).
Можна

сказати,

що

«зелений»

офiс

–

це

концепцiя

управлiння

органiзацiєю, тому що всi формальнi та неформальнi процеси передбачають
1
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рацiональне використання ресурсiв (сировини, матерiалiв, води, електроенергiї,
паперу).
Iсторiя зародження «зеленого» офiсу почалася з 1960-х рокiв ХХ столiття
як частина «зеленого» руху за захист навколишнього середовища. У 1970-х
роках iз зростанням свiтових цiн на нафту ще бiльше загострилася проблема
побудови екологiчних офiсних будiвель, тобто енергетично незалежних. А
це посприяло, у свою, чергу розвитку вiдновлювальних джерел енергiї та
повторному використанню матерiалiв. [1]
Варто зазначити, що передiсторiєю «зеленого» руху є виникнення
органiчного руху у Великобританiї в 1940-х роках ХХ столiття. Тодi вперше
було використано термiн «органiчний» в науковiй працi вiдомої жiнки-агронома
i науковця Єви Бальфур «Жива земля» [2]. Також у цiй працi висвiтлено
необхiднiсть сталого розвитку, зосереджено увагу на тому, що людина завдає
шкоду природi внаслiдок розвитку своєї неконтрольованої дiяльностi, а це може
бути невiдворотною катастрофою для всього людства.
Усвiдомлення важливостi рацiонального використання усiх видiв ресурсiв
бiзнесом – це не лише актуальний тренд сьогодення, а також i значна
оптимiзацiя видаткiв, пiдвищення iмiджу, зростання прихильностi суспiльства
до пiдприємства, що призводить до його соцiальної орiєнтованостi. Соцiальна
орiєнтованiсть пiдприємництва проявляється у соцiальнiй вiдповiдальностi, що
передбачає чесне ведення бiзнесу, дотримання трудового законодавства, захист
прав споживачiв та вiдповiдальне ставлення до проблем довкiлля.
Концепцiю зеленого офiсу використовують такi свiтовi компанiї як
Siemens, Apple, Google, Microsoft, L’Oreal, вiдомi унiверситети: Вашингтонський
унiверситет в Сент-Луїсi (США), Маастрихтський унiверситет (Нiдерланди)
[3].
В Українi є також приклади успiшного запровадження елементiв
«зеленого» офiсу.
Однiєю iз перших таку iдею перейняла компанiя «Київстар». З 2000 року
вони мають зеленi базовi станцiї з економiчним енергоспоживанням, а з 2009
прийняли рiшення про впровадження концепцiї «зелений» офiс.
Ще одним прикладом є Green Team (зелена команда) – команда,
яка складається з декiлькох спiвробiтникiв холдингу «1+1», що турбується
про всезагальне зелене майбутнє. У центральному офiсi була впроваджена
цiкава iдея щодо скорочення використання лiфту будiвлi: на кожному
поверсi можна дiзнатися, скiльки калорiй витратила людина, пiднiмаючись
пiшки. У коридорах та холах транслюються ролики на екологiчну тематику,
принтери працюють у режимi двостороннього друку, всюди впроваджене
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енергозберiгаюче освiтлення. Green Team проводять екскурсiї та лекцiї, де
розповiдають про використання товарiв iз вторинної сировини, правильну
утилiзацiю та економiю природних ресурсiв. Також «1+1» використовує
офiсний папiр, виготовлений компанiєю, яка гарантує, що замiсть проданої
продукцiї вони висаджують стiльки дерев, скiльки пiшло на виробництво.
«Зеленiй пропагандi» пiддаються також такi компанiї, як «Воля», мережа
компанiй «Фокстрот» тощо [4].
Попри позитивнi приклади реалiзацiї концепцiї «зеленого» офiсу в Українi
за рiвнем екологiчної ефективностi у 2018 роцi ми займаємо не найкращу
позицiю.
Позицiї

в

ефективностi

рейтингу
2018

(The

розподiленi

на

Environmental

пiдставi

Iндексу

Performance

Index

екологiчної
2018),

що

вiдображають досягнення країн у сферi управлiння природними ресурсами та
їх рацiонального використання.
Iндекс

екологiчної

ефективностi

2018

оцiнює

стан

навколишнього

середовища та життєздатнiсть екосистем 180 країн свiту. Україна в рейтингу
посiла 109 сходинку i опинилась мiж Туреччиною та Гватемалою [5].
Таким чином, даний iндекс свiдчить, що українському бiзнесу потрiбно
знати про концепцiю «зеленого» офiсу та активно її впроваджувати, тому
що це тренд сучасностi, який має лише переваги: зниження навантаження
на навколишнє середовище, покращення стану здоров’я персоналу, зниження
витрат, пiдвищення корпоративної культури та репутацiї органiзацiї. Також
дана концепцiя не потребує нi встановлення сучасних програм, нi купiвлi
нових технологiй, нi занадто складних методiв реалiзацiї, а простi правила
щоденного використання ресурсiв i шанобливого ставлення до природи, яких
може дотримуватися кожна людина.
Лiтература.
[1]

Laura

Agadoni.
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a
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[Електронний

ресурс]. – Режим доступу: https://www.ehow.com/facts_7944028_definitiongreen-office.html
[2] Lady Еve Вalfour (Soil association) / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://www.ifoam.bio/en/lady-eve-balfour-soil-association
[3] Kauflin J. The World’s Most Sustainable Companies 2017 / [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2017/
01/17/the-worlds-most-sustainable-companies-2017/#7185ade4e9d9
[4] Концепцiя «зеленого офiсу»: що це таке та навiщо її впроваджувати
/ [Електронний ресурс]. –
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Режим
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ГЕНЕЗИС ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННОЇ
ПЛАТIЖНОЇ СИСТЕМИ»
Пасевич Д. I.1
dimapasevych@gmail.com
Вступ. Динамiчний розвиток технологiчного оснащення людства та
необхiднiсть теоретичного обґрунтування взаємозв’язкiв мiж самодостатнiми
сферами дiяльностi, спричинили виникнення потреби у розкриттi глибинних
економiчних та соцiальних аспектiв дифузiї електронних платiжних систем та
банкiвських послуг. Дифузiя електронних платiжних систем та банкiвських
послуг, як явище повинно розглядатись через призму послуг, першопричини
iснування даного «симбiозу».
У сучаснiй науковiй лiтературi тема електронних платiжних систем
та їх значення розглянуто не досконало, а тому дане питання потребує
бiльш глибшого дослiдження. В умовах посилення iнтеграцiйних зв’язкiв та
ускладнення банкiвських операцiй актуальнiсть даного дослiдження зростає,
оскiльки завдяки використанню електронних платiжних систем банк отримує
можливiсть скоротити термiн транзакцiї, знизити витрати та отримати доходи з
комiсiї. Для прикладу, перша електронна платiжна система виникла у 1971 роцi
CHIPS пiд управлiнням Нью-Йоркської асоцiацiї клiрингових палат, завдяки
данiй системi обсяг проведених транзакцiй першого року користування зрiс у
10 разiв, а розмiр овердрафту для банкiв в середньому становив 170 млрд. дол.
США [1].
Матерiали та методи. Поняття «платiжної системи» та її значення було
дослiджено у працях: Єсiної О.Г.[3, с. 115-117], Загороднього А.Г.[4], Кафiної
Р.М.[5, с. 48-56], Кравець В.М.[6], Лаврушиної О.I.[7], Саммерса Б.Дж.[8, с. 6-7],
Страхарчук В.П.[9], Фещенка В.[10], Чумаков А.Г.[11], Ющенка В.А.[12] та iн.
Результати. Iсторичнi етапи розвитку платiжної системи України.
У перiод СРСР: створення «Єдиної платiжної системи»; запровадження
мiжфiлiального обiгу(МФО); створення дворiвневої банкiвської системи у 80-тi
роки XX ст. За часiв незалежностi України: продовження використання МФО;
створення НБУ та СЕП; функцiонування i удосконалення; сучасний перiод.
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У СЕП зареєстровано 85 банкiв, 65 фiлiй банкiв та 27 органiв Державної
казначейської служби України. У 2017 роцi було оброблено 332 млн платежiв на
суму 20 937 млрд грн iз середнiм розмiром транзакцiї у готiвковому вираженнi
63,063 тис. грн. Порiвняно iз попереднiм роком розмiр транзакцiї за кiлькiстю
та розмiром зрiс, як i середнiй розмiр транзакцiї на 695 грн. Цiкавим є те, що
у середньому за день оброблялось 1,3 млн транзакцiй на суму 84 млрд грн. В
Українi функцiонує нацiональна платiжна система «Простiр» учасниками якої
є 49 банкiв. Протягом 2017 року було здiйснено 10,7 млн операцiй на суму 16,3
млрд грн iз середнiм розмiром транзакцiй у грошовому вираженнi 1523 грн.
[29].
Для глибинної оцiнки та визначення характерних особливостей поняття
«електронна платiжна система» було використано методологiю доктора
економiчних наук, професора Старостiної А. О. щодо розробки авторського
визначення [2, с. 23-40]. Авторами проаналiзовано 27 понять «платiжна
система», «електронна платiжна система», «електронний платiж» та «система
електронних платежiв» з них: 18 вiтчизняних авторiв та 9 iноземних.
Визначимо, основнi характернi риси для усiх понять. Спiльною суттю
поняття «електронна платiжна система» є «система» для 6 авторiв, а саме:
нормативно-правової бази, Нацiонального банку України, двох зарубiжних
онлайн словникiв та двох вiтчизняних авторiв, 6 авторiв вважають, що «набiр»
з них: 4 українськi автори, Європейський центральний банк та Центральний
банк Малайзiї, «сукупнiстю» 6 авторiв усi вiтчизнянi, «iнше» 6 авторiв та
«формою» 2 автора, вiтчизняний та зарубiжний. Таким чином, визначення
«платiжної системи», «електронної платiжної системи» та «електронного
платежу» є рiзними в частинi позначення сутi та їх можна розподiлити на
три групи.
Згiдно проведеної оцiнки вiдповiдностi розглянутих понять сучасним
реалiям невизначеностi ринкового середовища, найбiльш вдалим трактуванням
сутi визначення «електронної платiжної системи» є «сукупнiсть», змiсту
«при купiвлi або продажу будь якого товару чи послуги через Iнтернет» та
результату «якi забезпечують та полегшують обiг грошей».
Висновки. Отже, платежi в Україну перевищують розмiри платежiв
з країни, але варто вiдзначити, що з кожним роком розмiр платежiв
зменшується. За обсягами переказiв небанкiвськi установи випереджають
банкiвськi, їх частка становить 82%, що є негативним, оскiльки банки
недоотримують комiсiю вiд транзакцiй. Обсяги здiйснених операцiй СЕП
та НПС «Простiр» зростають, що свiдчить про вiрну полiтику прийняту
керiвництвом даних структурних пiдроздiлiв НБУ.
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На думку автора електронна платiжна система – це впорядкована
сукупнiсть iнструментiв, що здiйснює операцiї через електронну мережу, таку
як Iнтернет або iншi засоби комунiкацiї з метою пiдвищення ефективностi,
цiльового спрямування платежiв та захисту обiгу коштiв своїх клiєнтiв
(користувачiв).
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Секцiя 2. Новiтнi
матерiали та технологiї
для потреб суспiльства

ЗМIНИ ТКАНИННОГО ДИХАННЯ ТА ОБМIНУ ЛIПIДIВ У
ПЕЧIНЦI ЩУРIВ З РОТЕНОНОВОЮ МОДЕЛЛЮ ХВОРОБИ
ПАРКIНСОНА
Вовкун Т. В.1 , Янчук П. I.1 , Штанова Л. Я.1 , Весельський С. П.1 ,
Шабликiна О. В.1 , Москвiна В. С.1 ,
t_vovkun@ukr.net
Вступ.

Хвороба

Паркiнсона

(ХП)

є

хронiчним

i

прогресуючим

нейродегенеративним розладом, який характеризується дофамiнергiчною
дегенерацiєю в substantia nigra pars compacta i, як наслiдок, зменшенням
рiвня дофамiну в striatum. Незважаючи на постiйний пошук методiв
лiкування ХП, досi не знайдено способу корекцiї дефiциту енергетичного
обмiну,

який

спостерiгають

у

хворих

з

даною

патологiєю

(Jankovic

and Poewe, 2012). Патогенний механiзм, який лежить в основi такої
нейродегенерацiї – комплексний i багатофакторний, проте мiтохондрiальна
дисфункцiя, як вважають, є ключовою в патогенезi даного захворювання.
(Sanders and Timothy Greenamyre, 2013). Оскiльки функцiонування мiтохондрiй
в нейронах та гепатоцитах є аналогiчним, важливо з’ясувати, яким чином
залученi мiтохондрiї гепатоцитiв печiнки, зокрема, споживання ними кисню, до
даної патологiї. Кисеньзалежнi бiосинтетичнi процеси в печiнцi тiсно пов’язанi з
енергетичним метаболiзмом, що може додатково свiдчити про функцiональний
стан мiтохондрiй.
Мета. Дослiдити iнтенсивнiсть тканинного дихання та обмiну лiпiдiв у
печiнцi щурiв з ХП, iндукованою ротеноном.
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Методи. ХП у щурiв моделювали шляхом внутрiшньоочеревинного
введенням ротенону в дозi 2 мг/кг. Тканинне дихання печiнки реєстрували
полярографiчним методом визначення iнтенсивностi падiння рiвня напруження
кисню в тканинi органа при оклюзiї його приносних кровоносних судин.
Методом тонкошарової хроматографiї визначали лiпiдний склад жовчi,
зокрема

вмiст

триглiцеридiв

фосфолiпiдiв
(ТГ),

(ФЛ),

вiльного

вiльних

холестерину

жирних

(ХОЛ)

кислот

та

(ВЖК),

естерифiкованого

холестерину (ЕХОЛ), а також спiввiднощення ХОЛ/ ЕХОЛ.
Результати.
спостерiгалось

У

щурiв

зменшення

з

всiх

моделлю

ХП,

дослiджуваних

викликаною

ротеноном,

показникiв:

споживання

кисню печiнкою (тканинного дихання) на 65, 5% (p

<

0, 01), синтезу

гепатоцитами ФЛ на 17, 1% (p < 0, 01), ХОЛ на 24, 8% (p < 0, 01), ВЖК на
21, 3% (p < 0, 01), ВЖК на 25, 5% (p < 0, 001), ЕХОЛ на 32, 3% (p < 0, 001).
Спiввiдношення ХОЛ/ЕХОЛ зростало на 12, 5% (p < 0, 01).
Висновки. Отже, у щурiв з ХП, iндукованою ротеноном, спостерiгається
порушення

функцiонування

мiтохондрiй

гепатоцитiв,

що

проявляється

пригнiченням тканинного дихання та кисеньзалежних бiосинтетичних процесiв
у печiнцi, пiдтвердженням чому є зменшення синтезу та секрецiї в жовч ФЛ,
ХОЛ, ВЖК, ТГ та ЕХОЛ, а також змiни спiввiдношення мiж окремими
компонентами жовчi.
Публiкацiя мiстить результати дослiджень, проведених при грантовiй
пiдтримцi Державного фонду фундаментальних дослiджень за конкурсним
проектом Ф-76/33373.

КОНКУРЕНТНI ВЗАЄМОДIЇ В ГIБРИДНИХ НАНОСИСТЕМАХ
ПОЛIМЕР/ЦИСПЛАТИН ТА ПОЛIМЕР/Ag/ЦИСПЛАТИН
Гарагуц Ю. I.1 , Куцевол Н. В.1 , Науменко А. П.1 , Телегеєв Г. Д.2
garaguts.yulia.fox@gmail.com
Важливим напрямком сучасної медицини є цiльова доставка лiкарських
засобiв до органiв та тканин.

Було синтезовано наноносiї на основi

розгалужених зiркоподiбних кополiмерiв декстран-полiакриламiд в неiонний
та

анiоннiй

хроматографiї,

формах,

охарактеризовано

свiтлорозсiювання,

їх

методом

потенцiометричного

[1]. Показано, що макромолекули полiмеру мають Rg

гель-проникаючої
титрування
=

тощо

70 нм, легко

поглинаються фагоцитарними клiтинами i не є цитотоксичними. Полiмери

86

1

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка

2

Iнститут молекулярної бiологiї та генетики НАНУ, м. Київ

було завантажено протипухлинним препаратом цисплатин при варiюваннi його
концентрацiї. Доведено утворення комплексу мiж полiмером в анiоннiй формi
та цисплатином. Саме цей композит в подальшому було використано для in
vitro дослiджень на клiтинах пухлин. Показано, що життєздатнiсть клiтин
хронiчної мiєлогенної лейкемiї та клiтин гiстiоцитарної лiмфоми залежить
вiд дози введеного нанокомпозиту полiмер/цисплатин. Найменший вiдсоток
життєздатних клiтин спостерiгався для клiтин лiмфоми (22%) при концентрацiї
нанокомпозиту 10 мкг/мл (Рис., а) [2]. Було синтезовано стабiльний золь
срiбла

з

розмiром

наночастинок

Ag

10-20

нм.

Вплив

нанокомпозиту

полiмер/наносрiбло на життєздатнiсть клiтин був нижчий, нiж у композиту
полiмер/цисплатин (Рис., б) [2]. Кополiмери, кон’югованi одночасно з
наносрiблом та з цисплатином, демонстрували менш цитотоксичний ефект
порiвняно з кон’югатами декстран-полiакриламiд/цисплатин (Рис., б), тобто
не спостерiгався очiкуваний синергетичний ефект. Для потрiйної системи
полiмер/наносрiбло/цисплатин

було

виявлено

агрегацiю

макромолекул,

а також агломерацiю наночастинок срiбла (Рис., в). Очевидно це було
спричинено

змiною

гiдрофiльно-гiдрофобного

балансу

макромолекули

полiмеру. Таким чином синергетичний ефект не спостерiгався, оскiльки великi
агрегати не могли бути захопленi макрофагами чи проникати через мембрану
клiтин.

Лiтература.
[1] N. V. Kutsevol, V. A. Chumachenko, M. Rawiso. V. F. Shkodich, O. V.
Stoyanov. J. Struct. Chem. 2015. V.56, №5. Р. 1016–1023.
[2] G. Telegeev, N. Kutsevol, V. Chumachenko, A. Naumenko, P. Telegeeva,
S. Filipchenko and Yu. Harahuts. Int. J. Pol. Sci. 2017. Article ID 4929857, 9 pages.
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КЛАСТЕРИ ВОДИ ВСЕРЕДИНI НАНОСТРУКТУРОВАНИХ
МАТЕРIАЛIВ
Дорошенко I. Ю.1 , Васильєва А. О.1 , Терещенко О. М.1
dori11@ukr.net, tonyavasileva1@gmail.com, oleksiygr@i.ua
Вступ. Молекула води є однiєю з найбiльш розповсюджених молекул
у Всесвiтi. Крiм того, вода вiдiграє надзвичайно важливу роль у багатьох
бiологiчних i хiмiчних системах i вже давно привертає до себе увагу через свою
роль у виникненнi та iснуваннi життя. З iншого боку, воду можна розглядати
як зручну i водночас достатньо складну модель для дослiджень кооперативних
взаємодiй та структурної органiзацiї молекулярних нанорозмiрних кластерiв.
Наше дослiдження присвячене вивченню поведiнки кластерiв води всерединi
наноструктурованих матерiалiв, тобто в обмеженому об’ємi.
Результати. Шляхом реєстрацiї спектрiв IЧ поглинання iзольованих
молекул води в низькотемпературнiй аргоновiй матрицi при поступовому
нагрiвання матрицi дослiджено процес формування кластерної структури води.
На

рис.

1

наведенi

зареєстрованi

спектри

IЧ

поглинання

води,

iзольованої в аргоновiй матрицi, в спектральнiй областi валентних коливань
в температурному дiапазонi 9 − 50K. Як видно з наведених спектрiв, при
температурi 9K у спектрi переважають смуги мономерiв та димерiв (3755 та
3574 см-1 , вiдповiдно), а при пiдвищеннi температури з’являються смуги, якi
вiдповiдають кластерам бiльшого розмiру. Детальне вiднесення спектральних
смуг до кластерiв з певною кiлькiстю молекул зроблене в роботi [1].
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Таким чином, спостерiгається збiльшення розмiру кластерiв води, що
знаходяться всерединi порожнин аргонової матрицi, iз збiльшенням розмiрiв
вiдповiдних порожнин, яке вiдбувається при пiдвищеннi температури матрицi
[2].
Кластери

води

були

виявленi

всерединi

наноструктурованого

гiдроксиапатиту кальцiю [3]. У FTIR спектрах в дiапазонi хвильових
чисел 2900 − 3600 см-1 були розрiзненi смуги димерiв, тетрамерiв та гексамерiв
води, а у одному з дослiджених зразкiв навiть кластерiв, що мiстять бiльше
шести молекул води. Вiднесення цих смуг було зроблено за допомогою
порiвняння зареєстрованих спектрiв iз спектрами води в матричнiй iзоляцiї
та в гiдрофобному розчиннику (CCl4 ). Розмiр кластерiв, що утворюються,
залежить вiд рiвня гiдратацiї гiдроксиапатита. Гексамери i навiть бiльшi
структури спостерiгались лише в тих зразках, що мiстили значну кiлькiсть
адсорбованої води. Кiлькiсть адсорбованої води визначалась методом ЯМР
за iнтенсивнiстю широкого 1 H сигналу на 5, 1мч, нормованого вiдносно пiку
OH− на ∼ 0мч.
Проведенi

дослiдження

кластерної

структури

об’ємної

води

при

фазових переходах в конденсованому станi. Результати спектроскопiчних
дослiджень,

проаналiзованi

з

використанням

даних

квантово-хiмiчного

моделювання, показали, що у твердiй водi переважають достатньо великi
кластери – гексамери, в той час як у рiдкiй водi iснують переважно кластери
меншого розмiру – димери, тримери, тетрамери [4]. У спектрах КР води в
твердому станi була зареєстрована аномально iнтенсивна смуга бiля 2200 см-1 ,
що може бути пов’язано з колективним характером вiдповiдних коливань у
кристалi [5].
Лiтература.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРIЯ АПIПРОДУКТIВ У
НЕРIВНОВАЖНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНАХ
Дорошенко I. Ю.1 , Мягченко Ю. О.1 , Вартiк П. С.1 , Терещенко О. М.1
dori11@ukr.net, myagchy@ukr.net, polinav19@ukr.net , oleksiygr@i.ua
Вступ.

Перспективним

антибактерiальних

та

джерелом

знезаражуючих

отримання

засобiв

є

протизапальних,

продукти

апiтерапiї.

Цiкавими об’єктами для наших дослiджень є прополiс та воскова мiль,
оскiльки до складу цих речовин входять флавоноїди та фенольнi сполуки, якi i
визначають бiологiчнi властивостi апiпродуктiв. Основними з них є антипiрин,
пiноцебрин i пiностробiн.
Матерiали i методи. Широкому застосуванню таких апiпродуктiв
заважає те, що вони добре розчиняються у спиртi, але дуже погано
розчиняються у водi, яка знаходиться у рiвноважному станi. Тому ми спочатку
створювали не рiвноважний стан води iз негативним окисно-вiдновлювальним
потенцiалом (ОВП) шляхом або її електроактивацiї (електролiз), або шляхом її
насичення молекулярним воднем [1,2], а потiм вимiрювали спектри поглинання
розчинiв iз рiзними величинами ОВП та при рiзних температурах. ОВП
вимiрювали приладом ORP-2069, показник pH визначали приладом PH5011A.
Як зразки використовували прополiс i воскову моль. Спектри поглинання
приготованих зразкiв вимiрювали на спектрофотометрi СФ-56.
Результати. У випадку застосування електролiзу ми використовували
католiт. Для насичення води молекулярним воднем використовували реакцiю
води з магнiєм в результатi якої видiляється водень: M g + 2H2 O 7→ M g(OH)2 +
H2 .
Були приготованi п’ять екстрактiв прополiсу, чотири у католiтi з ОВП
−650 мВ при рiзних температурах екстрагування (20, 30, 40, 50 С) i у
дистильованiй водi з ОВП +200 мВ при температурi 20 С. Проводилось
порiвняння з двома фiрмовими розчинами «Водний екстракт прополiсу»
1
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виробник Апiпродукт та «АПI-ВI»-Фiтапiсвiт де зазначено, що до складу даних
екстрактiв входять флавоноїди.
Екстрагування

воскової

молi

здiйснювалось

при

значеннях

ОВП

(−240, −170, 200, 360) мВ i температурi 20◦ С.
Висновки.
1. Запропонованi нами методики активацiї води були успiшно реалiзованi
на експериментi.
2. Використаний нами спектрофотометричний метод дозволяє порiвняти
ефективнiсть екстракцiї флавоноїдiв з об’єктiв природного походження.
3. При порiвняннi спектрiв поглинання приготованих нами екстрактiв
прополiсу та фiрмових екстрактiв прополiсу виявлено, що ефективнiсть
екстракцiї в наших експериментах є вищою в католiтi при значеннi ОВП
−650 мВ i температурi 40◦ С.
4. Нашi дослiдження вiдкривають перспективи пошуку нових технологiй
для екстракцiї флавоноїдiв з гiдрофобних речовин.
Лiтература.
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СИНТЕЗ ТА МОДИФIКАЦIЯ СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГIВ
ГРАВЕОЛОНУ
Красилов I. В.(аспiрант)1 , Москвiна В. С. (к.х.н., н.с.)1 , Хиля В. П. (д.х.н.,
проф., чл.-кор. НАН України)1
З давнiх часiв, всi народи використовували рiзнi рослини не тiльки у
якостi джерел живлення, але i у якостi лiкарських засобiв. Вiдомий всiм нам
крiп (Anethum graveolens) – використовується не тiльки у якостi, вiн також
проявляє рiзноманiтнi кориснi властивостi. Вiдомо, що вiдвар насiння кропу
позитивно впливає на серцево-судинну, травну, кровотворну та iншi системи
1

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, хiмiчний

факультет, кафедра органiчної хiмiї

91

органiзму. Крiм того, вiн володiє також заспокiйливими та бактерицидними
властивостями. Такий широкий спектр корисних властивостей, притаманних
кропу, робить його незамiнним фiтотерапевтичним препаратом.
Метою нашого дослiдження є розробка зручного та ефективного методу
синтезу синтетичних аналогiв наявної в кропi природної сполуки – гравеолону
(graveolone), якi у своєму складi мiстять рiзноманiтнi функцiональнi групи.
Вихiднi пiранокумарини та спiропiранокумарини лiнiйної будови отриманi
нами шляхом добудови пiран-4-онового циклу конденсацiєю Каббе.

Також нами дослiджена взаємодiя отриманих нами пiранокумаринiв
в реакцiях з солянокислим гiдроксиламiном. Показано, що данi реакцiї
нуклеофiльного замiщення проходять виключно по атому С-6 з утворенням
вiдповiдних оксимiв пiранокумаринiв iз високими виходами.

З метою створення та пошуку нових бiологiчно активних речовин
проведена синтетична модифiкацiя отриманих сполук:
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Таким чином, нами були розробленi новi синтетичнi аналоги природної
сполуки з покращеною розчиннiстю та додатковими функцiональними
групами, що дає можливiсть подальшої модифiкацiї цих сполук.
Лiтература.
[1] Beier, Ross C.; Ivie, G. Wayne; Oertli, Ernest H. Phytochemistry //
Elsevier – 1994 – vol. 36, # 4 P. 869–872.
[2] Yu W., Liu Z.-Q., Liu Z.-L. Antioxidant effect of coumarin derivatives on
free radical initiated and photosensitized peroxidation of linoleic acid in micelles //
J. Chem. Soc. Perkin Trans. – 1999 – Vol 2. – P. 969–974.

ПОХIДНI ДЕЗОКСИБЕНЗОЇН-20 -КАРБОНОВИХ КИСЛОТ В
СИНТЕЗI ФАРМАКОФОРНИХ ГЕТЕРОЦИКЛIЧНИХ
АНСАМБЛIВ
Москвiна В. С.1 , Шабликiна О. В.1 , Хиля В. П.1
v.moskvina@gmail.com
При побудовi цiльових молекулярних ансамблiв для практичних потреб
медицини, промисловостi та сiльского господарства першочерговою задачею
є

створення

зручної

синтетичної

процедури

та

доступнiсть

вихiдних

реагентiв. Вочевидь, синтез компактних сполук iз рiзноманiтною варiативнiстю
функцiональних груп та з широким набором корисних фiзико-хiмiчних
властивостей цiлком задовольняє вказаним вимогам. В нашому дослiдженнi
такими базовими молекулами є похiднi дезоксибензоїн-20 -карбонових кислот:
1
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поєднуючи активну метиленову ланку та принаймнi 2 електрофiльних центри,
такi молекули можуть бути джерелом для створення низки функцiоналiзованих
N та O-гетероциклiв, серед яких є структури, цiкавi передусiм проявами своєї
бiологiчної активностi.
Матерiали

i

методи.

Об’єкти

дослiдження

–

амiди

дезоксибензоїн-20 -карбонових кислот 1 – можуть бути легко отриманi
розкриттям системи 3-(R-фенiл)iзокумаринiв 2, де R – алкiльнi, алкоксильнi,
гiдроксильнi групи тощо [1]; зворотня циклiзацiя вiдбувається в кислому
середовищi.
Для модифiкацiї базової структури використанi процеси гетероциклiзацiї
та рециклiзацiї в кислому або основному середовищi, пiд дiєю нуклеофiлiв
(гiдроксиламiн [2, 3], гiдразингiдрат) та формiлюючого агенту (DMFDMA) [4].

Результати. Наведенi вище на схемi результати переконливо свiдчать
про те, що застосовуючи рiзнопланову хiмiчну модифiкацiю похiдних
дезоксибензоїн-20 -карбо-нових кислот 1, можна отримати досить рiзноманiтний
набiр N (структури 4–6, 9, 13, 14) та O-гетероциклiчних сполук (структури
2,

8–12). Представленi на схемi перетворення вiдбуваються порiвняно

швидко, з високими виходами, вiдзначаються простотою та економiчнiстю
синтетичної процедури. Iз одержаних продуктiв варто звернути увагу
на похiднi бензодiазепiнону 5 (даний цикл входить до складу молекул,
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що мають потужний вплив на ЦНС) та рiдкiсний вид iзоксазолiв 9
iз o-карбоксифенiльним замiсником; також цiкавою є вперше зафiксована
рециклiзацiя

4-формiл-3-арилiзокумаринiв

10

у

4-ароїлiзокумарини

11,

4-ароїл-N-гiдроксиiзо-хiнолони 13 та вiдповiднi оксими 12, 14.
Висновки. Нами показано, що амiди дезоксибензоїн-20 -карбонових
кислот – зручнi базовi об’єкти для синтезу широкого спектру сполук з
фармакофорними гетероциклiчними фрагментами: 3-арил-N -гiдрокси- та
3-арил-N -амiноiзохiнолонiв, 4-арил-2,5-дигiдро-1H-бензо[d][1,2]дiазепiн-1-онiв,
4-формiл-3-арилiзокумаринiв,

4-ароїлiзокумаринiв

4-ароїл-N -гiдроксиiзохiнолонiв

та

2-(5-арилiзоксазол-4-iл)бензойних

їх
кислот

та

їх

та

їх

оксимiв,

20 -карбоксиiзофлавонiв,

оксимiв,

похiдних.

У

структурi

отриманих речовин є чимало активних реакцiйних центрiв, здатних до
подальшої модифiкацiї, отже даний перелiк може бути значно розширений.
Публiкацiя мiстить результати дослiджень, проведених при грантовiй
пiдтримцi Державного фонду фундаментальних дослiджень за конкурсним
проектом Ф-76/33373.
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ПРИГНIЧЕННЯ ЕКСПРЕСIЇ TLR4 В КЛIТИНАХ РАКУ ЛЕГЕНI
РЕЗИСТЕНТНИХ ДО ДIЇ ЦИСПЛАТИНУ ТА
ДОКСОРУБIЦИНУ ЗА ДIЇ ТЕЙХОЄВОЇ КИСЛОТИ
Негеля А. О.1 , Iномiстова М. В.2 , Сенчило Н. В.1 , Скачкова О. В.2 ,
Гарманчук Л. В.1
anatoliy.negelya@gmail.com
Вступ. Цисплатин та доксорубiцин широко застосовуванi протипухлиннi
препарати за рiзних локалiзацiй новоутворень. Проте, цi сполуки спричиняють
побiчнi ефекти на нормальнi органи та системи органiзму та викликають
медикаментозну резистентнiсть [1, 2]. Пухлиннi клiтини з резистентним
фенотипом володiють нечутливiстю до дiї хiмiопрепаратiв, мають виражений
метастатичний потенцiал, тому гостро постає проблема в додатковому
впливi на дану популяцiю клiтин, щоб стимулювати в них апоптоз. Клiтини
метастатичного клону характеризуються високим рiвнем експресiї TLR,
особливо TLR4. Iнгiбування експресiї цих рецепторiв може пригнiчувати
мiграцiю клiтин. Ранiше нами було виявлено, що використання специфiчних
лiгандiв до TLR , бiополiмерiв грам позитивних мiкроорганiзмiв –тейхоєвих
кислот

впливало

на

бiологiчнi

характеристики

первинної

культури

перещеплюваної карциноми легенi Льюїс [3]. Метою даної роботи було
визначення експресiї TLR4 на клiтинах дрiбноклiтинного раку легенi людини
чутливих та резистентних до цисплатину та доксорубiцину.
Матерiали i методи. Експресiю TLR4 за дiї тейхоєвої кислоти та в
клiтинах Н69 чутливих та резистентних до хiмiопрепаратiв визначали РТ-ПЛР
з використанням праймерiв до цих рецепторiв згiдно стандартної процедури.
Результати.

Рiвень

експресiї

TLR4

був

найвищим

у

клiтинах,

резистентних до доксорубiцину i становив 0, 11344 умовних одиницi, тодi як у
вихiднiй лiнiї клiтин даний показник був в 50 разiв менше, а в резистентних
до цисплатину клiтинах в 10 разiв нижчий, вiдповiдно. Iнкубацiя клiтин
з тейхоєвою кислотою (5 нг/мл) протягом 2 дiб за стандартних умов у
вихiднiй лiнiї клiтин у 1, 5 рази збiльшувала експресiю TLR4, тодi як в
клiтинах резистентних до доксорубiцину даний показник знижувався майже
200-кратно, а в клiтинах резистентних до цисплатину в 3,5 рази.
Висновки. Отже лiганд TLR4 тейхоєва кислота в резистентних до
хiмiопрепаратiв в лiнiях дрiбноклiтинного раку легенi пригнiчувала суттєво
1
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експресiю цих рецепторiв, що гiперекспресованi в клiтинах метастатичного
клону.
Лiтература.
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ОЧИСТКА ТА ВИВЧЕННЯ АНТИПРОЛIФЕРАТИВНОЇ ДIЇ
IНГIБIТОРА АГРЕГАЦIЇ ТРОМБОЦИТIВ З ОТРУТИ ECHIS
MULTISQUAMATIS
Рижикова М. В.1 , Петрук Н. А.2 , Ребрiєв А. В.1 , Чернишенко В. О.1 ,
Гарманчук Л. В.2 , Луговськой Е. В.1
fayroger3@gmail.com
Вступ. Вiдомо, що iнтегриновi взаємодiї є вкрай важливими для
пролiферацiї ракових клiтин, росту та васкуляризацiї пухлини, а також
для її метастазування. Таким чином, обранi iнгiбiтори агрегацiї тромбоцитiв
та пролiферацiї ракових клiтин можуть стати основою для створення
протиракових препаратiв. Оскiльки активацiя та кластеризацiя iнтегринiв
цiлковито залежить вiд клiтинного сигналiнгу, можна зробити висновок, що
бiльшiсть агентiв, якi iнгiбують iнтегрин-залежну агрегацiю тромбоцитiв,
також пригнiчуватимуть афiннiсть iнтегринiв [1]. Метою нашої роботи
було отримання, iдентифiкацiя та вивчення антипролфiеративної активностi
полiпептиду з отрути Echis multisquamatis.
Матерiали i методи. Отруту Echis multisquamatis, яка зберiгалася
у

колекцiї

вiддiлу

Структури

та

функцiй

бiлка

Iнституту

бiохiмiї

iм. О. В. Палладiна НАН України було отримано з фондiв Трипiльського
серпентарiю.

Хроматографiчне

фракцiонування

отрути

проводили

з

використанням системи FPLC Akta (GE Healthcare, США). Агрегацiю
1

Iнститут бiохiмiї iм. О. В. Палладiна НАН України

2

ННЦ «Iнститут бiологiї та медицини», Київ, Україна
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тромбоцитiв вивчали з допомогою агрегометра «Солар АР2110» (Солар,
Бiлорусь). Культивування клiтин проводили за стандартними лабораторними
протоколами. Життєздатнiсть клiтин визначали за допомогою МТТ-тесту.
Мас-спектрометрiю проводили на мас-спектрометрi Agilent (HP, США).

Рис. 1. MALDI-TOF аналiз полiпептиду з отрути Echis multisquamatis
Результати. З використанням йонообмiнної хроматографiї на Q-sepharose
з цiльної отрути Echis multisquamatis було видiлено низькомолекулярний
полiпептид.

Його

точну

молекулярну

масу,

яка

становить

11,4

кDа,

було визначено за допомогою мас-спетрометрiї (Рис. 1). Для дослiдження
його впливу на агрегацiю тромбоцитiв вивчали ADP-iндуковану агрегацiю
тромбоцитiв у збагаченiй тромбоцитами плазмi кровi (ЗТПК).
Полiпептид

iз

отрути

Echis

multisquamatis

виявився

ефективним

iнгiбiтором агрегацiї тромбоцитiв. Процес iнгiбування був концентрацiйно
залежним,

залежнiсть

ступеня

агрегацiї

тромбоцитiв

вiд

концентрацiї

дезагрегатора мала експоненцiйний характер, що свiдчить про специфiчнiсть
його дiї. Водночас навiть високi концентрацiї iнгiбiтора не призводили до
повного пригнiчення агрегацiї ЗТПК, яке не перевищувало 90%. Значення
концентрацiї напiвмаксимального iнгiбування (IC50 ) для агрегацiї тромбоцитiв
та ЗТПК становило 1, 58 µM та 0, 75 µM вiдповiдно.
Як експериментальну модель для дослiдження дiї полiпептиду на
пролiферацiю клiтин було використано клiтинну лiнiю HeLa (аденокарцинома
шийки матки), що належить до пухлинних клiтин епiтелiального походження.
Клiтини культивувались при 37◦ C та 5% CO2 , на 96-лунковому планшетi у
концентрацiї 10 тис. клiтин/200 мкл повного поживного середовища ISCOVE’S.
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Було продемонстровано достовiрне зниження пролiферативної активностi
клiтин у лiнiї HeLa за присутностi полiпептиду з отрути Echis multisquamatis.
Внесення у культуральне середовище полiпептиду в концентрацiї 6 мкг/мл
знижувало iндекс пролiферацiї клiтин на 60% (Рис. 2).

Рис. 2. Пролiферативна активнiсть клiтин лiнiї HeLa за присутностi
полiпептиду з отрути Echis multisquamatis; *p ≤ 0, 05
Висновки. У ходi виконання роботи було отримано та охарактеризовано
полiпептид з отрути Echis multisquamatis з молекулярною масою 11,4 кDа. Було
виявлено, що вказаний полiпептид ефективно iнгiбував агрегацiю тромбоцитiв
людини. Уперше було продемонстровано здатнiсть отриманого полiпептиду
iнгiбувати пролiферацiю пухлинних клiтин у культурi. Отриманi результати
дають пiдстави сподiватися на використання отриманого полiпептиду як
антипролiферативного агента та вказують на потребу подальших бiльш
ґрунтовних дослiджень.
Лiтература.
[1] Cezary Marcinkiewicz. Applications of snake venom components to
modulate integrin activities in cell-matrix interactions // J Biochem Cell Biol. 2013
Sep.; 45(9): 1974–1986.
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РИЗИК-ОРIЄНТОВАНИХ
ПОКАЗНИКIВ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЗУТТЯ ДЛЯ
ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПIДРОЗДIЛIВ
Скiдан В. В.1 , Ровнягiн О. В.2
v.v_skidan@ukr.net
Вступ. Актуальнiсть розробки захисного взуття рiзної спрямованостi
видається беззаперечною, i пiдтвердженням того є статистичнi данi про рiвень
травматизму i смертнiсть пожежникiв-рятувальникiв [1].
Результати. Суттєвий недолiк iснуючих норм i граничних показникiв для
характеристик i процесiв, якi за своєю природою є iмовiрними – вiдсутнiсть
рiвня iмовiрностi, за якою їх необхiдно забезпечити. Це передусiм стосується
конструктивно-технологiчного рiшення захисного взуття, який є головним
видом засобiв iндивiдуального захисту.
Параметри
iнтегральнi

та

режими

критерiї,

якi

захисного
об’єднують

взуття
низку

можна

вибирати

параметрiв

через

матерiалiв

i

виробiв, характеризуються аналiтичними залежностями, формалiзуються
у математичних моделях, що дає можливiсть здiйснити моделювання
та оптимiзацiйнi розрахунки на комп’ютерi. Вперше звернено увагу на
доцiльнiсть

iнтегральних

оцiнок

якостi

захисних

комплектiв

одягу

з

урахуванням iмовiрного характеру змiни режимiв i тривалостi використання
у працях [2], в яких як iнтегральний запропоновано iмовiрнiсть використання
захисного виробу без вiдмов. Для захисного взуття, де збитки вiд низької
якостi продукцiї великою мiрою мають соцiальний характер i можуть
призвести до виникнення профзахворювань через деякий час, можливiсть
використання показникiв у вартiсних виразах обмеженi. З iншого боку, захисне
взуття – масова продукцiя, вартiсть якої за ринкових умов має вплив на її
використання.
Вибiр параметрiв i конструкцiй захисного взуття за характеристиками
матерiалiв i вимогами стандартiв [3-6] доцiльно здiйснити у такий спосiб,
щоб за мiнiмальних значень обмежувальних чинникiв забезпечити мiнiмiзацiю
ризику травмування або виникнення професiйного захворювання. За такої
постановки задачi як iнтегральнi критерiї запропоновано розглянути показники
оцiнювання ризикiв.
У данiй роботi поняття «ризик» розглянемо як мiру оцiнювання
ефективностi використання окремих видiв захисного взуття на рiзних етапах
керування системою безпеки.
1 Київський

нацiональний унiверситет технологiй та дизайну, к.т.н, доцент

2 Київський

нацiональний унiверситет технологiй та дизайну, студент
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Проблема оцiнки ризику систем захисту розглядаються у працях [7-8],
однак окрему увагу потрiбно придiлити захисному взуттю. Фактично безпека
рятувальника-пожежника оцiнюється iмовiрнiстю ушкодження захисного
взуття в результатi впливу рiзноманiтних внутрiшнiх i зовнiшнiх факторiв,
наприклад, можливiсть розривання захисного взуття, впливу пiдвищених
температур, роботи в агресивному середовищi тощо.
Ризик-аналiз (risk analysis) – процес iдентифiкацiї небезпек з оцiнкою
ризикiв для окремих осiб або груп працiвникiв. У роботi пiд небезпекою
розумiємо

вплив

шкiдливих

чинникiв

на

рятувальника-пожежника

у

виробничих умовах, який може стати джерелом виникнення травм або
професiйно
розглядаємо

зумовлених
процес

захворювань.

виявлення

Пiд

причин

iдентифiкацiєю

небезпеки

i

небезпеки

визначення

її

характеристик.
Особливу увагу скеровано на процес «safety management», тобто розробку
способiв керування ризиком. Керування ризиком «risk management» – це
частина системного пiдходу до ухвалення рiшень, процедур i практичних
заходiв або зменшення небезпеки виникнення захворювань або травм через
виникнення руйнування або iнших ушкоджень захисного взуття або через яке
воно втрачає захиснi властивостi.
Висновки. Створення безпечних умов працi та реалiзацiя кращих
свiтових практик безпеки, гiгiєни працi неможливе без проектування,
виготовлення i впровадження якiсно нових рiзновидiв захисного взуття. Не
маючи наукового обґрунтування, важко розширити асортимент спецiального
взуття пожежно-рятувальних пiдроздiлiв, потреба в якому постiйно зростає.
Лiтература.
[1]

Скiдан

В.

В.

пожежно-рятувальних

Аналiз

вимог

пiдроздiлiв.

до

захисного

Наук-техн.

взуття

зб.:

для

матерiали

Мiжнар.наук.-пр.конф. (Київ,7-8 червня 2018 р.) / Мiжнародна Академiя
безпеки життєдiяльностi. – К.: «Основа», 2018. – с. 395–400.
[2]

Долженков

высокоэффективных

А.

Ф.

средств

Развитие

научных

индивидуальной

защиты

основ

создания

шахтеров:

дис.

. . . д-ра техн. наук: 05.26.01 / А. Ф. Долженков. – Макеевка, 2009. – 422 с.
[3] ДСТУ ISO 14971:2009. Настанови щодо управлiння ризиком. – [Чинний
вiд 2012-01-01]. – К.: Держстандарт України, 2012.
[4] Законодавство України. [Електронний ресурс]: Закон України «Про
затвердження Загальнодержавної соцiальної програми полiпшення стану
безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища на 2014-2018 роки». Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/178-18
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[5] ДСТУ EN ISO 20344:2016 Засоби iндивiдуального захисту. Методи
випробування взуття (EN ISO 20344:2011, IDT; ISO 20344:2011, IDT) – [Чинний
вiд 2017-10-01]. – К.: Держстандарт України, 2017.
[6] Взуття пожежника захисне. Загальнi технiчнi вимоги та методи
випробовування, ДСТУ 4446:2005. Болiбрух Б., Клим’юк М., Кухарiшин С.,
Обрiзан

В.,

Присяжнюк

В.,

Чеповський

В.

К.

:Держспоживстандарт

України. – 2006, 19 с.
[7] Валдис Калькис. Основные направления оценки рисков рабочей
среды / Калькис Валдис, Кристиньш Имант, Роя Жения:пер. с латыш.
А. Веллер. – Рига: SIA «Jelgavas tipograija», 2005. – 76 c.
[8] Плошкин В. В. Профессиональные риски в строительстве: учеб. Пособие
/ В. В. Плошкин. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 371 с.

ПОРIВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 6-OHDA ТА
LPS-МОДЕЛЕЙ ПАРКIНСОНIЗМУ
Стецька В. О.1 , Македон Є. С.1 , Довбинчук Т. В.1 , Сергiйчук Т. М.1 ,
Толстанова Г. М.1
victoria_stetska@ukr.net
Хвороба Паркiнсона (ХП) – це повiльно прогресуюче нейродегенеративне
захворювання, для якого характерна загибель дофамiнергiчних нейронiв
чорної субстанцiї (substantia nigra) головного мозку, з накопиченням у них
бiлка α-синуклеїну та з утворенням особливих внутрiшньоклiтинних включень
(тiлець Левi) [1]. Клiнiчнi ознаки ХП проявляються при втратi не менше
70% ДА в стрiатумi. Першi симптоми з’являються, коли чисельнiсть нейронiв
компактної частини чорної субстанцiї знижується бiльше, нiж на 50%, а вмiст
ДА в смугастому тiлi на 80% [2].
Раннi немоторнi прояви хвороби, а саме порушення моторики кишечника,
закрепи, здуття, нудота та iн., навiть бiльше викликають дискомфорту
у

пацiєнтiв

з

ХП,

нiж

типовi

моторнi

симптоми

[3].

Зважаючи

на

зниження бiодоступностi лiкiв, швидкостi їх абсорбцiї в ШКТ та зниження
перистальтичної активностi кишечника у хворих на ХП, питання дослiдження
моторики ШКТ є даний час ще вiдкритим. Метою даного дослiдження
була порiвняльна характеристика апоморфiн-iндукованої ротацiйної поведiнки,
питної поведiнки та просвiтної мiкробiоти у щурiв з 6-гiдроксидофамiн
(6-OHDA) та лiпополiсахарид (LPS) – викликаним паркiнсонiзмом.
1
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Матерiали

та

методи. Дослiдження проведенi на лабораторних

бiлих нелiнiйних щурах-самцях (200-250 г, n = 26). 6-OHDA-паркiнсонiзм
моделювали шляхом унiлатерального (AP = −5, 3; M L = ±2, 0; DV = −7, 2)
введення 6-OHDA (12 мкг) (Sigma-Aldrich, Нiмеччина) [4]. LPS-модель ХП
моделювали шляхом стереотаксичного (AP = 2, 2; M L = 1, 5; DV = 8, 8)
введення LPS (10 мкг) (Sigma-Aldrich, Нiмеччина) [5]. Контрольнiй групi
тварин вводився фiзiологiчний розчин. Початком експерименту вважався
перший день введення дiючої або контрольної речовини.
Через 1 та 2 тижнi пiсля операцiї у щурiв з ХП оцiнювали вiдсоток
зруйнованих нейронiв вiдповiдно до результатiв апоморфiнового тесту (0, 5
мг/кг, i.p.) (Sigma-Aldrich, Нiмеччина) та спостерiгали за їх обертальною
поведiнкою впродовж 30 хв. Щурi, що мали чiтку циркуляторну активнiсть з
iнтенсивнiстю <180 об/30 хв, у результатi дiї нейротоксину, було в середньому
зруйновано 86% дофамiнергiчних нейронiв, а з iнтенсивнiстю > 180 об/30
хв – майже 100%.
Крiм цього, було проаналiзовано об’єм спожитої води щурами за ХП.
Динамiка рухових розладiв у щурiв з 6-OHDA-iндукованою моделлю ХП
свiдчить про те, що ступiнь вираженостi симптомiв хвороби досягає максимуму
через 1 мiсяць пiсля хiрургiчного втручання. Тому, дослiдження просвiтної
мiкробiоти здiйснювали бактерiологiчним методом через 1, 1,5 та 2 мiсяцi пiсля
моделювання ХП. Iдентифiкацiю видiлених мiкроорганiзмiв здiйснювали за
морфологiчними та тинкторiальними властивостями. Результати представляли
у виглядi lg колонiєутворюючих одиниць (КУО) в 1 г фекалiй (lg КУО/г).
Результати. Перший апоморфiновий тест за 6-OHDA-модельованого
паркiнсонiзму показав, що 3 з 10 щурiв крутилося < 180 об/30 хв (33, 2 ± 122),
а 7 з них > 180 об/30 хв (214, 6 ± 316, 2). Другий апоморфiновий тест показав
прогресування нейродегенерацiї – 25% (n = 2) щурiв крутилося < 180 об/30
хв (13, 1 ± 25, 8) та вiдповiдно 75% (n = 8) > 180 об/30 хв (225, 6 ± 700, 1). У
щурiв з LPS-паркiнсонiзмом спостерiгались навпаки незначнi ротацiйнi рухи
i навiть у деяких тварин вони зникали з часом. Це може бути пов’язано
з iндивiдуальними особливостями iмунної вiдповiдi та швидкiстю затухання
запального процесу, зумовленого LPS.
За лiтературними даними пацiєнти з ХП вживають набагато менше
води, нiж здоровi пацiєнти. Нами було встановлено, що щури групи плацебо
в середньому п’ють 55, 8 ± 76, 1 мл/добу, а щури з 6- OHDA-ХП на
30% менше – 19, 1 ± 74, 2 мл/добу. Цi данi пiдтверджують вiдповiднiсть
6-OHDA-моделi клiнiчним спостереженням. Проте, у щурiв з LPS-викликаним
паркiнсонiзмом група плацебо в середньому вживала 27, 75 ± 13, 9 мл/добу, а
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щури з ХП – 36, 1 ± 8, 6 мл/добу.
Крiм того, вмiст води у фекалiях щурiв з 6-OHDA-паркiнсонiзмом
зменшувався
наявнiсть

на

30%

закрепiв.

в
При

порiвняннi

з

контролем,

LPS-паркiнсонiзмi

що

свiдчить

спостерiгалася

про

зворотня

картина – випарувалося на 60% бiльше води, що свiдчить про дiарею.
Кiлькiснi показники бактерiй родiв Bifidobacterium та Lactobacillus
в просвiтнiй мiкробiотi за 6-OHDA-паркiнсонiзму залишалися в межах
контрольних значень впродовж всього експерименту. Вiдмiчали тенденцiю до
збiльшення Clostridium через 2 мiсяцi вiд початку експерименту. Кiлькiсть
лактозопозитивної E.coli достовiрно зростала з 1,5 мiсяця на 2 порядки
(з lg 4.65 ± 0.80 КУО/г до lg 6.24 ± 1.26 КУО/г). В той же час,
кiлькiсть лактозонегативої E.coli знижувалась на 2-3 порядки. Отже, розвиток
експериментального паркiнсонiзму асоцiюється зi змiнами складу просвiтної
мiкробiоти, якi прогресують у часi.
Висновки. Виходячи з даних результатiв, 6-OHDA модель краще
пiдходить для дослiдження моторних i раннiх немоторних симптомiв, тодi
як LPS-модель краще застосовувати для дослiдження механiзмiв запальних
процесiв ХП. А також, апоморфiновий тест не є адекватним показником для
порiвняння ефективностi терапiї на цих двох моделях експериментального
паркiнсонiзму, оскiльки не можна побачити чiтку кореляцiю результатiв, що
вiдображає патологiчну картину.
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СУЧАСНI ВИСОКОЕФЕКТИВНI ТЕХНОЛОГIЇ У
ВИГОТОВЛЕННI ВЗУТТЯ
Стецюк I. О.1
Stetsiuk_i@ukr.net
Вступ. Українська взуттєва промисловiсть працює в умовах жорсткої
конкуренцiї з захiдними i схiдними виробниками. Пiдписання асоцiацiї
з Євросоюзом є одним iз факторiв, що може негативно вплинути на
конкурентоспроможнiсть українських пiдприємств. За даними Укрлегпрому в
2015 роцi iмпорт взуттєвої продукцiї перевищив обсяг експорту в 2,1 рази [1].
Однiєю

з

причин

зниження

конкурентоспроможностi

є

особливо

трудомiсткi процеси, що супроводжуються високими соцiальними i трудовими
витратами. Для вирiшення цiєї проблеми як українськими вченими, так
i вченими всього свiту розглядається можливiсть автоматизацiї процесiв
виготовлення продукцiї. Оскiльки автоматизацiя окремих етапiв чи всього
процесу

виробництва

продукцiї

дають

можливiсть

бiльш

ефективно

використовувати потужностi обладнання. Тому розробка високоефективних
технологiй складання взуття на автоматизованому обладнаннi на сьогоднiшнiй
час залишається актуальною.
Матерiали i методи. Пiд час проведення дослiдження застосовано
аналiтичнi методи пошуку i обробки iнформацiї.
Результати.

Оскiльки

виробництво

взуття

все

бiльше

i

бiльше

стикається з питанням поступового зменшення розмiрiв виробничих партiй,
традицiйна органiзацiя виробництва не здатна в повному обсязi задовольнити
потреби як споживача так виробника. Виникає необхiднiсть в створеннi
високоефективних технологiй складання взуття. Європейськi вченi з проекту
EUROShoE працювали над модернiзацiєю процесiв виготовлення взуття.
Вони видiляють три види обладнання: автоматичнi машини, якi виконують
завдання в автономному режимi, хоча при змiнi моделi взуття вимагають
перепрограмування; гнучкi машини – швидко переходять вiд одного виду
виробу до iншого; швидкi машини – виконують на однiй машинi бiльше нiж
одну операцiю, замiнюючи таким чином в технологiчному циклi декiлька
машин [2, с. 4].
Враховуючи особливi потреби ринку та взуттєвих пiдприємств фiрмою
DESMA було розроблено автоматизовану систему для виробництва взуття
(лиття ПУ пiдошов). Система складається с обладнання для лиття пiдошов,
автомата для нанесення клею, 3-х роботiв. Вся система керується двома
1 Київський
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операторами та може виготовити 120 пар за годину i 960 пар за вiсiм годин
[3].
Аналiз науково-технiчних джерел iнформацiї в свiтовiй мережi Internet,
дозволив виявити виробникiв, що випускають сучасне обладнання для
механiзацiї складання заготовки верху взуття. Автоматизоване обладнання
розробляється такими фiрмами як «JUKI», «PFAFF», «Brothers», «SunStar»,
«JACK», «Orisol», «BSM», «Dadili» тощо [4-6].
Було визначено, що найбiльш поширеним є силовий спосiб фiксацiї деталей
заготовки верху взуття з затисканням деталей по площинi за допомогою
палети. Цей вид пристосувань широко використовуються у швейних автоматах.
Використання палет мiнiмiзує кiлькiсть бракованих виробiв i пiдтримує якiсть
готової продукцiї на постiйно високому рiвнi оскiльки дозволяє з високою
точнiстю виконувати складання заготовки верху взуття. Хоча в умовах
малих пiдприємств використання палет є малоефективним i нерентабельним.
Крiм того недолiком таких пристроїв є непридатнiсть для виготовлення
багатошарових конструкцiй заготовки верху, проте можливо обробити вирiб,
що складається лише з одного шару матерiалу [7, с. 92].
Тому українськими науковцями проводяться дослiдження в областi
розробки

унiверсального

пристосування

для

базування

деталей

при

складаннi заготовки взуття на автоматизованому обладнаннi. За допомогою
пристосування можливе базування деталей рiзної форми та деталей рiзних
розмiрiв однiєї моделi [8, с. 160].
Розробники запропонованого пристосування стверджують, що його
використання

принесе

вiдчутнi

переваги

пiдприємствам

та

дозволить

отримають технологiчно гнучке обладнання при незмiнно високiй якостi
кiнцевого продукту, а також зниження собiвартостi продукцiї за рахунок
зменшення витрат на виготовлення виробiв. Незважаючи на переваги даного
пристрою, вiн має i певнi недолiки до яких вiдносять можливiсть складання
тiльки трьохшарової або двошарової заготовки верху взуття, потреба ручного
складання деталей у супутник, та виймання вже готового виробу.
Висновки.
науково-технiчної

В

результатi
лiтератури

проведеного
виявлена

дослiдження
необхiднiсть

та
в

аналiзу
розробцi

високоефективних технологiй для складання взуття на автоматизованому
обладнаннi. Такi технологiї можуть бути введенi в найближчi кiлька
рокiв, а також пiдвищать конкурентоспроможнiсть української взуттєвої
промисловостi.
Лiтература.
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ПОШУК ПОТЕНЦIЙНИХ IНГIБIТОРIВ
γ-ГЛУТАМIЛТРАНСФЕРАЗИ-1 ЛЮДИНИ НА БАЗI
n, π-ХЕЛАТНИХ КОМПЛЕКСIВ
Тимчишин В. Б.1,A , Шелест Д. В.2 , Бiлюк А. А.2 , Гарманчук Л. В.2,B ,
Боровик П. В.3 , Репiч Г. Г.3 , Орисик С. I.3 , Вакал С. Є.4
yu.binkukoku@gmail.comA , liudmyla_garmanchuk@ukr.netB
Вступ.
P t2+

Було

дослiджено

ряд

n, π-хелатних

комплексiв

P d2+

та

з N -алiлтiосечовинами (рис.1) та можливi механiзми посилення

проапоптичної активностi деяких з них (у ракових клiтинах), висувається та
доводиться гiпотеза про зв’язок цiєї активностi зi здатнiстю до iнгiбування
гаммаглутамiлтрасферази-1 людини (ГГТ-1). Робота є актуальною, оскiльки
1
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розглянутi комплекси є аналогами цис-платину i можуть використовуватися
як протипухлиннi, антиметастатичнi препарати.

Метою роботи була перевiрка запропонованого механiзму посилення
проапоптичної активностi вищенаведених речовин як наслiдку подовження
перiоду

їх

напiврозпаду,

що

пов’язано

з

пригнiченням

комплексами

детоксикацiйної системи ракової клiтини через iнгiбування ГГТ-1.
Матерiали i методи проведеного дослiдження: зворотнiй скринiнг,
який дозволив окреслити коло можливих взаємодiй мiж комплексами та
онкоасоцiйованими бiлками, а також молекулярний докiнг (рис. 2), що дозволив
бiльш детально проаналiзувати взаємодiю комплекс-ГГТ-1.
Результати. ГГТ-1 є єдиним бiлком, що добре зв’язується з усiма
комплексами крiм третього (таблиця 1). Це доволi важливе зауваження, адже
як буде наведено нижче (рис. 3), саме третiй комплекс проявляє доволi
незначну бiологiчну активнiсть у порiвняннi з iншими.
Комплекс
I

Онкоасоцiйованi бiлки
FGFR1, MMP3, CBP-p300, GGT-1, Тимiдинфосфорилаза,
галектин-7, фосфоглiцератмутаза типу В

II

FGFR1,

FGFR2,

Галектин-1,

GGT-1,

Галектин-7,

Каспаза-1, MMP8, PD-1/PDL-1
III

FGFR1, галектин-7, PD-1/PDL-1

IV

FGFR1, катепсин G, FGFR2, Галектин-7, GGT-1

Таблиця 1. Онкоасоцiйованi бiлки, чиї енергiї зв’язку зi вказаними комплексами
перевищують 3.5 ccal/mol.
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Також показано, що енергiї зв’язку комплексiв з ГГТ-1 людини корелюють
з вiдомими результатами вимiрювання їх проапоптичної активностi (рис. 3 та
рис. 4).

Лiтература.
[1] Synthesis, spectral characterization of novel Pd (II), Pt (II) π-coordination
compounds based on N-allylthioureas. Cytotoxic properties and DNA binding
ability / HH Repich, VV Orysyk, LG Palchykovska et al. // Journal of inorganic
biochemistry. – 2017. – Vol. 168. – P. 98–106.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГIЙ AIDR ДЛЯ ШВИДКОГО
РЕАГУВАННЯ НА СТИХIЙНI ЛИХА
Толстокорова А. Ю.1
tlstkr@icloud.com
Вступ. Надлишок iнформацiї пiд час стихiйних лих може бути такою
ж перешкодою для гуманiтарного вiдклику, як i її вiдсутнiсть. Пiд час
катастроф, такi платформи для мiкроблогу, як Twitter, отримують переважну
кiлькiсть важливої для ситуацiї iнформацiї, яку люди публiкують у формi
текстових повiдомлень, зображень та вiдеозаписiв. Оскiльки засоби масової
комунiкацiї в соцiальних мережах забезпечують багато iнформацiї, можливо,
що навiть невелика кiлькiсть вiдповiдної iнформацiї може значно покращити
ситуацiйну обiзнанiсть, а рятiвники прийматимуть бiльш обгрунтоване
1 Студентка
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рiшення. Виявлення тактичної та дiєвої iнформацiї в режимi реального часу
в умовах стрiмкого зростання iнформацiї є складним з багатьох причин.
Наприклад, виконувати вилучення iнформацiї на коротких чергуваннях тексту
(наприклад, на 140-символьних твiтах) значно складнiше, нiж виконувати
одне i те ж завдання на великих документах, таких як публiкацiї блогiв,
прес-статтi [1]. Бiльше того, дослiдження показали, що попередньо пiдготовленi
класифiкатори значно знижують точнiсть класифiкацiї при використаннi в
рiзних, але подiбних катастрофах [2]. Це вимагає навчання та пiдготовки
нових класифiкаторiв, використовуючи свiжi данi тренувань щоразу, коли
трапляється катастрофа.
Огляд

систем.

Метою

AIDR

[3]

є

фiльтрацiя

та

класифiкацiя

повiдомлень, розмiщених у соцiальних мережах пiд час гуманiтарних криз
у реальному часi. Зокрема, AIDR збирає критичнi повiдомлення з Твiттеру
(«твiти») i здiйснює пiдготовку автоматичного класифiкатора на основi мiток,
якi присвоюють користувачi кожному з твiту. Наприклад, AIDR успiшно
пройшла випробування пiд час недавнього землетрусу в Пакистанi в 2013
роцi. AIDR було встановлено для збирання твiтiв з використанням хештегiв
(#Pakistan, #Awaran, #Ballochistan, #earthquake, #ReliefPK) 25 вересня 2013
р. О 20:20:09 АСТ5 на прохання Управлiння ООН з координацiї гуманiтарних
справ.

Протягом

кiлькох

годин

6

добровольцiв

SBTF

(робоча

група

резервування) попросили позначити, чи є певний твiт дещо iнформативним
(якщо твiт повiдомляє про пошкодження iнфраструктури, жертви, пропонованi
чи необхiднi пожертвування тощо). Вони позначили приблизно 1000 твiтiв
приблизно протягом 6 годин. Незважаючи на те, що поширенiсть негативного
класу («неiнформативна») була високою, система зумiла навчитися з ≈ 200
iнформативних позначених твiтiв. У цiй установцi була досягнута максимальна
якостi класифiкацiї (з точки зору AUC) до 80%. Успiх AIDR пiд час початкових
випробувань був представлений Wired UK7 30 вересня 2013 р., А CBC8 – 18
грудня 2013 р.
Архiтектура i впровадження. Загальна архiтектура AIDR складається
з трьох основних компонентiв: колектор, тегер та тренер. Колектор виконує
адаптацiю краю [4] та вiдповiдає за збiр даних. Наприклад, колектор збирає
повiдомлення з Twitter за допомогою потокового API Twitter. Зiбранi твiти
потiм передаються в тегер для подальшої обробки. Тегер несе вiдповiдальнiсть
за класифiкацiю кожного окремого твiту. Тегер складається з трьох модулiв:
екстрактор функцiй, учень та класифiкатор. По-перше, екстрактор функцiї
отримує твiт, вiн витягує функцiї (наприклад, однограми та бiграми) i
передає його в класифiкатор. По-друге, завдання класифiкатора полягає в
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тому, щоб присвоїти кожен твiт однiй iз визначених користувачем категорiй
(наприклад, пожертвувань, пошкоджень, втрат тощо). Для цього класифiкатор
використовує модуль учня, який потребує достатнiх навчальних прикладiв для
вивчення кожної визначеної користувачем категорiї.
Реалiзацiя. AIDR складається з клiєнтських та трьох серверних додаткiв.
В основному, додаток на сторонi клiєнта був розроблений за допомогою
системи Sencha ExtJS10, а реалiзацiя на сторонi сервера була розроблена з
використанням Java i Framework Springs 3.0 для основної логiки застосування.
PyBossa використовується для цiлей обробки краудсорсингу та REDIS11 для
потокiв зв’язку. AIDR – це платформа з вiдкритим кодом, i її вихiдний код
доступний у цьому сховищi [5].
Висновки. Соцiальнi медiа-платформи (наприклад, Twitter) отримують
приголомшливу iнформацiю про ситуацiю. Для прийняття рiшення важливi
данi, отриманi в режимi реального часу. Поєднання людських та машинних
методiв може покращити зусилля, спрямованi на протидiю катастрофi.
Дана доповiдь описує AIDR, платформу, яка класифiкує повiдомлення
Twitter у набiр визначених користувачем категорiй iнформацiї про ситуацiю
у режимi реального часу. Ця платформа поєднує в собi людський та
машинний iнтелект, щоб отримувати етикетки пiдмножини повiдомлень i
готує автоматичний класифiкатор для класифiкацiї подальших повiдомлень.
Платформа використовує активний пiдхiд для навчання, щоб вибрати
потенцiйнi повiдомлення для позначки, i постiйно навчається, щоб пiдвищити
точнiсть класифiкацiї, коли з’являються новi навчальнi приклади.
Лiтература.
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A NEW WINDOW TO SAMPLE PREPARATION OF ACID
HERBICIDES
Turchin V. A.1 , Grinko A. P.1 , Raks V. A.2
Acid
acids

herbicides

(AH)

such

(4-chloro-2-methylphenoxyacetic

4-(4-chloro-2-methylphenoxy)butanoic
methylchlorophenoxypropionic
acid

as

(2,4-D),

acid

chlorophenoxy

acids

(MCPA),

acid
(mecoprop),

(R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propanoic

(MCPB),

2,4-dichlorophenoxyacetic
acid

(dichlorprop)

and

3,6-dichloro-2-metoxybenzoic (dicamba) are widely used to control broad leaf
weeds and grasses in crops. They are dangerous and toxic organic pollutants.
Environmental samples are routinely screened for their presence using Gas
Chromatography (GC) and High Performance Liquid Chromatography (HPLC).
Solid-phase extraction (SPE) of AH onto the surfaces of organopolymeric sorbents,
activated carbons or chemically modified silicas with fixed long-chain alkyl groups
has become a valuable alternative to liquid-liquid extraction (LLE). However,
preconcentration of AH onto these sorbents are not selective and quantitative.
It was previously shown in our study that silica modified with polyethoxylated
isooctylphenol (SiO2 − T X) is an effective sorbent for the preconcentration of
AH, such as 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 3,6-dichloro-2-metoxybenzoic
(Dicamba), 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acids (MCPA). The aim of present work
was to develop new SPE approach for determination of acidic herbicides in the form
of their ionic associates with cationic surfactants using SiO2 − T X.
It is shown that full recovery of acid herbicides from water is at the pH range
of 6 − 8 and flow rate 1.5 − 2.0 ml/min at 200 fold excess of cationic surfactants
(cetyltrimethylammonium bromide (CTMAB), cetylpyridinium chloride (CPC),
tetradecylpyridinium bromide (TDPB), dodecylpyridinium chloride (DDPC), and
decylpyridinium bromide (DPB)). The distribution coefficients of acidic herbicides
in Henry region reach up to 223 − 882 ml/g, and the capacity values are 0.13 − 0.42
1 L.

I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology, Food and Chemical

Safety, Ministry of Health, State Enterprise, 6 Heroiv Oborony str., Kyiv,
03680,Ukraine
2 Analytical
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mg/g. The recovery is in the interval of 75-93% (concentration factor is 50). The limit
of quantification for 2.4-D is 0.07 mkg/ml, the linear range is in the concentration
interval 0.09 − 0.50 mkg/ml. Chromatographic conditions were as follows: Shimadzu
LC, UV detector, λ = 220 nm, MP (CH3 CN + 0.2%H3 P O4 , 60 + 40).
There is a correlation between sorption capacity of SiO2 − T X and nature
of acid herbicides. The sorption of AH onto SiO2 − T X surface increased in the
row 2,4-D > Dicamba > MCPA. We can assume that methyl- (in MCPA) and
methoxy-group (in Dicamba) are making steric effects.

ТЕРПЕВТИЧНИЙ ЕФЕКТ МУЛЬТИПРОБIОТИЧНОЇ
КОМБIНАЦIЇ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНIЙ ЕПIЛЕПСIЇ
Шолох А. О.1 , Довбинчук Т. В.1 , Нiколаєнко О. М.2 , Семенiхiна М. О.2 ,
Iсаєва О. В.2 , Толстанова Г. М.1
anastasiasholokh21@gmail.com
Вступ. Останнiм часом розвиток низки психiчних розладiв пов’язують
з порушенням цiлiсностi слизової оболонки та змiнами складу кишкової
мiкробiоти [1, 2]. Ключову роль у пiдтриманнi цiлiсностi слизової оболонки
товстої кишки вiдiграє слизовий бар’єр, змiни якого асоцiюються з порушенням
складу кишкової мiкробiоти та розвитком запальних процесiв у органiзмi
[3]. Тому один iз потенцiйних шляхiв лiкування епiлепсiї може полягати
у пiдтриманнi цiлiсностi слизового бар’єру товстої кишки через регуляцiю
кишкової мiкробiоти.
Метою роботи було оцiнити вмiст загальних глiкопротеїнiв поверхневого
слизу товстої кишки щурiв та їх вуглеводний склад у рiзнi термiни
експериментальної епiлепсiї та пiсля введення мультипробiотичної комбiнацiї.
Матерiали

i

методи. Дослiдження проводили на щурах-самцях

лiнiї Wistar (180 − 200 г, n

=

58). Моделювання експериментальної

епiлепсiї здiйснювали внутрiшньоочеревинним введення пiлокарпiну (40 мг/кг).
Аутопсiю проводили на 1-шу (гостра), 14-ту (латентна) та 210-ту (хронiчна
стадiя) добу пiсля початку експерименту.
Мультипробiотичну комбiнацiю (1.0 × 109 КУО/г: лакто-, бiфiдобактерiї,
молочно-, пропiоново-, оцтовокислi бактерiї) на сорбентi бентонiт з Омега-3
жирними кислотами («ОД Пролiсок», Київ, Україна) вводили перорально
протягом 14 днiв пiсля iн’єкцiї пiлокарпiну в дозi 64 мг/100 г.
1
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Визначення концентрацiї глiкопротеїнiв, гексоз, сiалових кислот, фукози
та гексозамiнiв у поверхневому слизi товстої кишки щурiв здiйснювали за
допомогою стандартних бiохiмiчних методiв.
Результати.

Гостра

стадiя

пiлокарпiн-iндукованої

епiлепсiї

супроводжується розвитком незначних змiн кiлькiсного складу поверхневого
слизу товстої кишки щурiв, якi проявляються в зменшеннi рiвня гексоз у 1,2
рази (p < 0, 05) вiдносно контролю.
Спостереження

пiд

час

латентної

стадiї

хвороби

виявили

суттєвi

зрушення кiлькiсного складу компонентiв вуглеводної частини глiкопротеїнiв
поверхневого слизу товстої кишки щурiв. Зокрема, показано зменшення
концентрацiї гексозамiнiв у 1, 8 рази (p < 0, 05), гексоз – 1,5 рази (p < 0, 01),
якi вiдбувалися на тлi зростання рiвня сiалових кислот у 1,3 рази (p < 0, 05) у
порiвняннi з контрольними тваринами.
Пiд час хронiчної фази епiлепсiї було виявлено зменшення загальної
кiлькостi глiкопротеїнiв поверхневого слизу товстої кишки щурiв у 1, 4 рази
(p < 0, 05) вiдносно контролю. Поряд з вiдсутнiстю кiлькiсних змiн компонентiв
вуглеводного остову глiкопротеїнiв слизу, що може свiдчити про надмiрне
подовження вуглеводного ланцюга муцинiв, внаслiдок тривалого перебiгу
патологiчних процесiв у товстiй кишцi.
Введення мультипробiотичної комбiнацiї в комплексi з бентонiтом та
Омега-3 жирними кислотами протягом 14 днiв з моменту моделювання
експериментальної епiлепсiї (латентна стадiя хвороби) сприяло зростанню
концентрацiї гексозамiнiв в 1, 7 разiв (p < 0.05) та гексоз в 1, 6 разiв (p <
0.05), зниження рiвня сiалових кислот у 1, 7 разiв (p < 0.05) у складi слизу
повертаючи їх до контрольних значень.
Висновки. Розвиток латентної та хронiчної стадiй пiлокарпiн-iндукованої
епiлепсiї супроводжується порушенням цiлiсностi слизового бар’єру товстої
кишки щурiв. Введення мультипробiотичної комбiнацiї з бентонiтом та Омега-3
жирними кислотами сприяє вiдновленню слизового бар’єру товстої кишки
щурiв, що може свiдчити про її потенцiйний терапевтичний ефект при епiлепсiї.
Лiтература.
[1] Moloney R. D. The microbiome: stress, health and disease / R. D. Moloney
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Секцiя 3. Штучний
iнтелект: технологiчнi та
гуманiтарнi виклики

IНТЕРПРЕТАЦIЯ СОЦIОМЕДIЙНИХ ВПЛИВIВ В РАМКАХ
ТЕОРIЇ НЕСИЛОВОЇ ВЗАЄМОДIЇ
Бестилiв Р. Г.1 , Федук А. Я.1
feduk.andri@gmail.com
Вступ. Захищенiсть суб’єктiв функцiонування держави в iнформацiйному
полi обумовлюється багатьма чинниками, серед яких медiйний простiр вiдiграє
ключову роль [1]. Стратегiя розвитку медiйного простору тiсно пов’язана з
несиловими впливами та взаємодiями в цiй галузi, що є локальним проявом
загальних законiв несилової взаємодiї в природi та соцiумi [2].
Останнiм часом було науково доведено, що несилова (iнформацiйна)
взаємодiя людей має аналог i на мiкрорiвнi, де всi взаємодiї обумовленi
iнформацiйними причинами. Наразi новим актуальним трендом є взаємодiя
аудиторiї каналу чи видання з редакцiйною полiтикою вказаного каналу чи
видання, в основi якої лежить несилова взаємодiя. Саме несиловими чинниками
продиктований суспiльний запит на краудфандiнг та тiсно пов’язаний з
ним бурхливий розвиток галузi iдей суспiльного мовлення. Так, останнi
дослiдження показують [1-3], що вiд класичної парадигми, коли редакцiйна
полiтика каналу визначає глядача, тим самим гуртуючи людей певного кола
навколо себе i, вiдповiдно, впливаючи на них, приходимо до посткласичного
бачення, коли саме глядачi несиловим чином впливають на редакцiйну
полiтику. Дана тенденцiя лише буде посилюватися в найближчi роки з
розвитком iнформацiйного суспiльства.
1 Чернiгiвський

iнститут

iнформацiї,

бiзнесу

i

права

Мiжнародного

науково-технiчного унiверситету, Кафедра комп’ютерних наук та iнженерiї
програмного забезпечення

Результати.
що

У

представлення

данiй

роботi

стратегiй

руху

аналiзується
через

припущення

внутрiшню

про

те,

(iнтроформацiйну)

функцiональнiсть матерiальних утворень значно спрощує, пояснює i робить
розумними ряд закономiрностей поведiнки як соцiуму так i медiйних гравцiв.
Для опису такої внутрiшньої функцiональностi було розроблено алгоритми
функцiонування iнформацiйного процесора на основi методу матричних
iнформацiйних технологiй [4], який обговорюється в доповiдi. Матричнi
iнформацiйнi технологiї орiєнтованi на узгодження дiй по ортогональним
напрямкам дiяльностi – спрямованими на забезпечення функцiонування та
розвиток органiзацiйно-технiчних систем. Оскiльки несилова взаємодiя лежить
в основi тих явищ, що описуються поняттями вiдображення та iнформацiї,
методи її аналiзу можна застосувати i до понять вiдображення (а потiм
iнформацiї), якi є базовими у сприйняттi медiйного контенту суб’єктами
iнформацiйного впливу.
В доповiдi також будуть представленi методи побудови алгоритмiв
та систем природно-мовного доступу для аналiзу великих обсягiв даних,
отриманих з медiйного простору, що базуються на iнформацiйнiй iнтерпретацiї
законiв взаємодiї з врахуванням несилових чинникiв.
Висновки.

Новий

пiдхiд,

заснований

на

застосуваннi

матричних

iнформацiйних технологiй для медiйного аналiзу є унiкальним прикладом
поєднання рiзнобiчного (з рiзних напрямкiв науки) бачення проблем виявлення
несилових впливiв у медiйному просторi. Перспективи подальшого розвитку
запропонованого пiдходу будуть окремо представленi у доповiдi.
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«КРЕАТИВНЕ СУСПIЛЬСТВО» СУЧАСНОСТI: ЧИ МОЖЕ
РОЗУМ ГАРАНТУВАТИ КАПIТАЛ?
Мороз Є. О.1
morozeo1@gmail.com
Вступ. В статтi розглянуто теоретичнi та технологiчнi аспекти процесiв
накопичення, продукування та конвертування нематерiальних капiталiв
особистостi (культурного, освiтнього, людського та iн.). «Нематерiальний
капiтал» як теоретичний конструкт було запропоновано до наукового вжитку
соцiологом П. Бурдьє [1] з метою фiксацiї у вимiрi теорiї ресурсного пiдходу
вiдмiнностей мiж капiталiстичним суспiльством (з економiчним ресурсом як
базовим капiталом, про що було ґрунтовно описано у текстах К. Маркса) та
новiтнiм суспiльством, де на арену так званої «символiчної боротьби» виходять
особистостi з арсеналом якiсно iнакших нематерiальних активiв (соцiальних,
культурних, iнтелектуальних), якi цiлком в змозi конкурувати з власникам
економiчного капiталу. Наслiдком таких видозмiн новiтнього суспiльства стало
поширення, актуалiзацiя та суттєва змiна функцiй та цiнностi продукування
знання та iнформацiї. Однак, суспiльства ХХI столiття накладають свiй
вiдбиток та специфiку щодо даного вектору суспiльних трансформацiй,
вимагаючи вiд так званого нового класу iнтелектуалiв продукування не просто
знання, а знання креативного, iнновацiйного, включеного до актуальних
iнформацiйних потокiв сучасностi. Так, вказанi особливостi суспiльних
видозмiн вимагають як виявлення найбiльш конвертованих типiв знань,
затребуваних соцiальними замовниками, так i на рiвнi епiстемологiчних
уточнень реiнтерпретацiй ключових термiнiв, що є опорою актуальних теорiй
нематерiальних ресурсiв.
Результати. Поняття «креативнiсть», «креативний клас» та «креативне
суспiльство» ввiйшло в широкий соцiологiчний обiг вiдносно недавно у
працях Х. Йоаса [2] та Р. Флорiди [3], пропонуючи власний авторський
варiант позначення новiтнiх трансформацiй, де «людина креативна» набуває
статусу суб’єкту, що активно видозмiнює соцiум. Так, в працях вказаних
авторiв креативна людина постає постаттю, що спроможна мислити нерутинно;
продукувати iнновацiйнi продукти та послуги; бути мобiльною та обiзнаною
в актуальних технологiчних засобах; має власний неповторний стиль життя
1 Київський
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з нетрадицiйним дозвiллям та формами укладання шлюбу тощо. Ймовiрно,
у повсякденному профанному мисленнi образ такої креативної людини
досить дотичний до постатi так званого IT-професiонала («програмiста»).
Вочевидь, саме ця група вiдображає новiтнiй тип елiти – без снобiзму,
демонстративного споживання, iндивiдуалiстично налаштованої, що, однак,
цiнує якiсть та комфорт життя, а також самоосвiту та розширення
власних горизонтiв. Однак, в теорiях креативного суспiльства «людина
креативна» подається у дещо ширших професiйних координатах вiдображення
її характеристик, щоправда цiлком включаючи й вузький розрiз рис означеного
вище IT-професiонала. Це образ так званого iнтелектуала, але не будь-якої
людини, зайнятої в секторi розумової (нефiзичної) зайнятостi, а спрямованої
на продукуючу роботу на противагу вiдтворювальнiй. Головний критерiй
означеної вiдмiнностi – наявнiсть у креативної особи нематерiальних капiталiв,
а саме – володiння знаннями на навичками найбiльш конвертованими до
запитiв сьогодення.
Який же тип знання та навичок вiдповiдає означеним запитам?
Перш за все, це знання загального спрямування, так звана загальна
освiченiсть. Це етикет, обiзнанiсть у сучаснiй iсторiї та ключових iсторичних
механiзмах минулого; комунiкативнi навички; знання iноземних мов; технiчна
компетентнiсть. Так, все з перерахованого вкрай необхiдне для успiшної
конвертацiї власних здiбностей у капiтали iнших типiв незалежно вiд професiї
та спецiалiзацiї. Другий вектор необхiдних знань – знання компетентного
професiонала у певних вузьких сферах. Фактично, усi класики становлення
соцiологiї як науки стверджували про тенденцiї стрiмкої диференцiацiї працi як
вектор еволюцiйної направленостi. Щодо сучасних реалiй можна стверджувати
про такий обернено пропорцiйний зв’язок: чим вужчою є галузь знання
та компетенцiй, у якiй спецiалiзується професiонал, тим бiльш вона є
затребуваною та високо конвертованою у економiчнi ресурси i iншi типи
капiталiв.
Висновки. Нематерiальнi ресурси у вимiрах креативностi виступають
важливим

новiтнiм

суспiльним

ресурсом,

що

вiдображають

тенденцiї

перерозподiлу ресурсiв з економiчної складової на культурнi та освiтнi.
Зазначене у тезах обумовлює високий евристичний потенцiал розгляду
сучасного образу креативної людини в контекстi концептуальних засад
теорiй нематерiальних ресурсiв у соцiологiї. Адже креативнiсть як ознака
сучасної успiшної людини мiстить у собi усi ознаки нематерiального
капiталу – здатнiсть до конвертацiї у iншi типи ресурсiв (в першу чергу
економiчний, соцiальний, освiтнiй, символiчний тощо); нарощення власного
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обсягу; постiйний динамiчний стан. Вочевидь, креативне знання може
забезпечувати капiталом свого суб’єкта-власника, однак якщо це знання
виступає у якостi капiталу, тобто за потреби у даному соцiальному просторi;
наявностi досить високого кiлькiсного обсягу, при якому вiн починає давати
необхiдний ефект, а також – обмеженостi (елiтарностi) доступу.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL LEXICOGRAPHY:
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Plakhotniuk Y. I.1
eugeneplakhotniuk@gmail.com
Introduction. Lexicography in the era of information seems to be a
ground-breaking interdisciplinary framework to serve a wash of cognitive,
communicative and information needs of human and machine-based users. The
advent of artificial intelligence (AI) and technology has led to transition of
e-lexicography with first machine-readable dictionaries (MRDs), lexical data
bases (LDBs), various natural language processing (NLP) systems (late 1970-1980s)
and human-readable e-dictionaries [De Schryver 2003; Granger 2012, p. 1-2] to
a new digital lexicography with adaptive Web-based dictionaries capable of
various user-oriented transformations guided by real-time dictionary use analysis
[De Schryver 2003, p. 49; 2010, p. 584-585]. Moreover, at present it is relevant to
overview the challenges and opportunities of I-lexicography based on NLP with
regard to to lexicographical practice and, possibly, theory.
Materials and methods. The research is based on overview of recent papers
concerning cross-points of AI and lexicography [De Schryver 2003, 2009, 2010,
Dembitz 2005; L’Homme 2010; Fuertes-Olivera 2011; Granger 2012; Caruso 2013;
Rundell 2015; Mishra 2018] my means of general scientific methods and critical
dictionary research. AI is «a branch of computer science that deals with how
machines can find solutions to complex problems» [Mishra 2018, p. 1]. Dictionary
compilation is viewed as a one of such problems – balancing between three semiotic
1 Kyiv
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systems and processing (1) natural language by means of (2) metalexicographical
coding (or other computer language) to meet the needs of intelligent human
users and their (3) system of «mental code». That is why purely linguistic or
functional approaches often fail and dictionary makers experiment with a vast
selection of NLP tools i.e. information extraction (IE), information retrieval (IR),
named-entity recognition (NER), parsing, chunking, part-of-speech (POS) tagging,
wordsense disambiguation (WSD) etc. [Mishra 2018, p. 6-14]. In result it opens
opportunities for corpus integration, better selection of better data, efficiency of
access, automatization, customization, hybridization, and user input [L’Homme
2010; Granger 2012, p. 3]. Still, the transformations are counterforced by the old
traditional editorial limitations in digital dictionaries or features of their printed
counterparts [Granger 2012, p. 3; Rundell 2015]. Hence, digitalization is not enough
to make an I-dictionary.
Results. A new intellectual lexicography should be based on adaptiveness of
the subject matter, structure / layout, and functionality of dictionary [Caruso 2013,
p. 386; Fuertes-Olivera 2011; Granger 2012]. The examples of positive results of
I-dictionaries are few in number but promising for future. Croatian Encyclopaedic
Dictionary [Dembitz 2005] seems to be a plausible methodological collaboration
based on cluster grouping and closure criteria satisfied by compression with the
help of Hascheck’s tagging algorithm [the same, p. 2]. A way more radical is a
prototype of i-dictionary, namely, an online Swahili to English dictionary compiled
in the field of adaptive and intelligent lexicography (aiLEX) [De Schryver 2003;
2010, p. 585-593]. The main idea of the project concerns intelligent self-improving
metalexicographical system utilizing fuzzy simultaneous feedback (monitoring
and logging individual user’s look-up strategies) [De Schryver 2010, p. 585-586],
gradual definition by means of fuzzy answer set programming (considering the
level of user’s language proficiency, background knowledge, and perceived difficulty)
[De Schryver 2010, p. 585-593], and improving statistical structure of dictionary
(by means of co-occurrence-based data-mining techniques and clustering to detect
user behaviour / preferences and update a user’s profile). However the authors
complain on lack of a coherent systematic theory or approach underpinning their
practice.
Conclusions. Application of NLP techniques demonstrates revolutionary
results. Still, be in a robot or a human compiling another dictionary the debate
over data-centrism (linguistic tradition) and function priority (functional approach)
never comes to an end without a good theory taking into consideration subject
matter, user and transformative metalexicographic coding. The solution seems to be
found in intradisciplinary cognitive-semiotic approach which can possibly overcome
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theoretical vacuum of individual projects and give way to new NLP technologies.
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ШТУЧНИЙ IНТЕЛЕКТ
Рокун Ю. В.1
yuliyarokun@ukr.net
Найбiльш

вживане

на

даний

час

визначення

термiну

«штучний

iнтелект – це вивчення та розробка iнтелектуальних агентiв», де пiд
iнтелектуальними

агентами

розумiються

такi

автономнi

системи,

що

приймають рiшення та дiють з метою максимiзацiї свого успiху. Iншими
словами, галузь штучного iнтелекту займається створенням систем (механiзмiв,
коли мова йде про роботiв, або комп’ютерних програм), якi можуть вирiшувати
складнi задачi без допомоги людини.
Що такi складнi задачi? Точно до таких навряд чи ми вiднесемо додавання
двох чисел. З iншого боку, керування лiтаком в режимi автопiлоту видається
справдi складною задачею, але, як виявляється, вона рiдко вiдноситься до
задач штучного iнтелекту. Тому слiд називати iнтелектуальними такi системи,
якi є адаптивними, тобто можуть приймати рiшення та дiяти в таких
середовищах, якi постiйно змiнюються.
Також ще одна грань розкриється, якщо вiдзначити, що системи штучного
iнтелекту нiколи (або вкрай рiдко) дiють за наперед визначеним алгоритмом.
Тому розрахунок траєкторiї польоту лiтака не вiдноситься до таких, адже
алгоритм вирiшення цiєї задачi вiдомий та запрограмований заздалегiдь. Хоча
вже задача утримання лiтака на цiй траєкторiї пiд час польоту може мiстити
елементи штучного iнтелекту [2].
Система називається iнтелектуальною, якщо в нiй реалiзованi такi основнi
функцiї:
• Накопичувати знання про оточуючий свiт, класифiкувати та оцiнювати
їх з прагматичної точки зору, iнiцiювати процеси отримання нових
знань та забезпечувати спiввiднесення нових знань з минулим досвiдом;
• Доповнювати отриманi знання за допомогою логiчних висновкiв,
логiчно планувати свою дiяльнiсть;
• Спiлкуватись

з

людиною

мовою,

максимально

наближеною

до

природної мови людини, та отримувати iнформацiю з джерел, якi
використовує людина для накопичення знань [3].
Якщо все-таки буде сконструйовано архiтектуру штучної системи, що
могла би слугувати носiєм iнтелекту, то, напевно, найперспективнiшi для
людства дослiдження у найближчому часi можуть стосуватися сканування
людського мозку i зчитування iнформацiї з нейронiв з записом на електроннi
1 Київський
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носiї (перепрошую за вiдхiд у царину фантастики, але тодi кожна людина в
буквальному сенсi дiстане шанс на безсмертя). Одним з можливих наслiдкiв
створення штучного iнтелекту буде завершення людської епохи, а з iншого
боку – новий рiвень iснування, неймовiрно швидкий технологiчний розвиток,
безсмертя i багато iншого, про що людство давно мрiяло. Багато країн
вкладає величезнi кошти в дослiдження зi створення штучного iнтелекту.
I навiть якби їх заборонили, усвiдомивши потенцiйну загрозу iснуванню
людства, технологiчнi, вiйськовi, економiчнi, медичнi, iншi бонуси так чи
iнакше спонукали б розвиток штучно-iнтелектуальних технологiй. Якщо ми
i зiйдемо з цiєї дороги, хтось неминуче попрямує нею далi. [1]
Чудовим прикладом штучного iнтелекту є робот Софiя. Це робот
зi штучним iнтелектом, що отримав громадянство в Саудiвськi Аравiї в
жовтнi цього року. Вона дає iнтерв’ю, навiть веде переговори у рiзних галузях
i вмiє вiдтворювати понад 60 емоцiй.
Висновки. Штучний iнтелект дуже швидко розвивається. На мою думку,
є загроза того, що планетою згодом будуть керувати роботи. Робототехнiка
зараз є одною з провiдних галузей у розвитку штучного iнтелекту. Поряд
з потужними центрами дослiджень в США, Японiї iснують унiверситети,
академiї в iнших країнах свiту, дiяльнiсть яких спрямована на розвиток
iнтелектуальних машин.
Сфера

робототехнiки

є

дуже

перспективним

напрямком

розвитку

постiндустрiального суспiльства. Її розглядають як прикладну науку, що
займається

зовнiшнiм

виглядом,

мисленням,

розробкою

машин,

якi

є

прототипом людського мозку, мислення.
Використання

роботiв

набуло

популярностi

в

деяких

країнах,

проникнувши в рiзнi сфери життя людини. Вiд ферм до викладання в
унiверситетах. Наприклад, є ферма, де в процес вирощування рослин
залученi лише роботи. Нiяких людей. А в одному унiверситетi робот викладає
фiлософiю.
Я думаю, нам треба замислитись над тим, щоб роботи i штучний iнтелект
в цiлому не взяли верх над людьми.
Лiтература.
[1] А. Матвiйчук «МОЖЛИВОСТI ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ
ШТУЧНОГО IНТЕЛЕКТУ». – 2011. – №12. – С. 49.
[2] Олексiй Молчановський «ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ: ШТУЧНИЙ
IНТЕЛЕКТ». – 2014.
[3]
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ЧИННИКИ ГIБРИДИЗАЦIЇ ОСОБИСТОСТI В УМОВАХ
ГЛОБАЛIЗАЦIЇ
Ставицький Г.1
stavytskyigennadii@gmail.com
Вступ. Визначення чинникiв гiбридизацiї особистостi в сучасному
глобалiзованому свiтi важливо як з точки зору мiнiмалiзацiї негативних
наслiдкiв такої гiбридизацiї, так i щодо пошуку шляхiв оптимального
використання

глобалiзованих

Iнтернет-мереж

та

кiберпростору

для

переходу на новий рiвень iндивiдуально-суб’єктного розвитку в умовах
«агресивного» поширення масової культури та динамiчно зростаючого впливу
iнформацiйно-комунiкативних технологiй.
Основнi результати теоретичного дослiдження. Методологiчною основою
теоретичного аналiзу проблеми чинникiв гiбридизацiї особистостi в сучасному
глобалiзованому свiтi виступають такi науковi положення:
• гiбридизацiя особистостi в глобалiзованому свiтi це: взаємовiдношення
вестернiзацiї i локальних форм культури, обумовлена глобальним
процесом взаємодiї держав (Н. Аберкромбi, С. Хiлл, Б. С. Тернер);
процес

соцiальної

та

цивiлiзацiйної

модернiзацiї

пов’язаний

з

оновленням формацiйної структури суспiльства (С. В. Соколов);
реорганiзацiя соцiального та культурного простору, в основi чого
лежить злиття рiзноманiтних форм їх прояву (J. N. Pieterse );
• з появою i розвитком комп’ютерних технологiй, передусiм завдяки
динамiчному поширенню всесвiтньої глобальної мережi Iнтернет,
сучасна людина, як Homo Sapiens, на рубежi XX-XXI столiть,
фактично, перетворюється в унiкальний новий вид «Homo Cyberus»,
а психолого-педагогiчна наука збагачується появою iнновацiйного
соцiально-педагогiчного феномена – процесу кiберсоцiалiзацii людини
(В. А. Плешаков, О. В. Iвушкiна, I. М. Сiлютiна);
• iнформацiйна цивiлiзацiя та кiберкультура як одна iз форм сучасної
масової культури стає все бiльш вагомим аспектом повсякденного
буття людини. Вона впевнено переростає свою конфiгурацiю в
якостi субкультури й спрямовує дискурсивнi практики у загальну
суспiльну реальнiсть. Досягнення у комп’ютерних галузях вiдкрили
безпрецедентнi в iсторiї цивiлiзацiї можливостi для соцiокультурних
комунiкацiй, якi мають вплив не лише на комунiкативну дiяльнiсть,
1 Київський

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, кандидат

психологiчних наук, викладач
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а

й

конституюють

конструювання

свiдомiсть

особистостi,

за

людини,

визначають

допомогою

особливостi

наративiв

i

практик

кiберкультури формують у людей новi потреби i мотиви, стереотипи
i моделi поведiнки, форми активностi й дiяльностi. Кiберкультура
змiнює й суспiльний континуум людини, оскiльки репрезентує i
втiлює у соцiальнiй реальностi пласти вiртуального часу й простору
(В. А. Плешаков, Е. Ф. Смерiчевський, A. Aron, L. Humphreys);
• наразi людина фактично стихiйно i неконтрольовано сприймає i
транслює цю мозаїчну культуру, головним чином, через «вiкна
кiберпростору». Людина XXI столiття (особливо, дiти, пiдлiтки i
бiльшiсть молодi) є «споживачем» i адептом соцiодiнамiчной мозаїчної
культури в епоху кiберсоцiалiзацii (М. М. Медникова, С. Г. Кара-Мурза,
В. А. Плешаков, D. Buckingham, D. N. Byrne);
• соцiалiзацiя особистостi в кiберпросторi – процес якiсних змiн
структури самосвiдомостi i мотивацiйно-потребової сфери особистостi,
що вiдбувається пiд впливом i в результатi використання людиною
сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних, комп’ютерних, електронних,
цифрових,
засвоєння

мультимедiйних
i

вiдтворення

та

нею

iнтернет-технологiй
культури

в

рамках

в

контекстi

персональної

життєдiяльностi (О. В. Iвушкiна, А. В. Мудрик, В. А. Плешаков,
К. А. Плешакова I. М. Сiлютiна);
• постiйне збiльшення обсягiв i каналiв передачi-отримання iнформацiї
трансформує

сприйняття

людини

(воно

стає

калейдоскопiчним,

ковзаючим, розмитим), що детермiнує формування у неї мозаїчної
структури знань i свiдомостi загалом (А. Моль, В. М. Розiн);
• людство може протистояти будь-яким викликам часу, якщо усвiдомить
їх об’єктивну природу i суперечливу сутнiсть, якщо донесе знання про
цi виклики до свiдомостi людей у процесi духовно-морального розвитку
й виховання через систему сучасної освiти, здатної сформувати у
зростаючої особистостi вiдповiднi iнформацiйно-медiйнi компетенцiї
(Є. I. Артамонова, В. А. Плешаков, К. А. Плешакова).
Висновок.
до

За

результатами

соцiально-психологiчних

проведеного

чинникiв

аналiзу

гiбридизацiї

визначено,

особистостi

що

сучаснi

дослiдники вiдносять: розвиток iнформацiйно-комунiкацiйних, комп’ютерних,
електронних, цифрових, мультимедiйних технологiй i динамiчне поширення
всесвiтньої

глобальної

мережi

Iнтернет;

кiберкультуру

та

розширення

соцiокультурних комунiкацiй; кiберсоцiалiзацiю особистостi, входження у
вiртуальний простiр i час та формування вiртуальних цiнностей; формування
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мозаїчної структури знань i свiдомостi; якiснi змiни структури самосвiдомостi
й мотивацiйно-потребової сфери особистостi.
Лiтература.
[1] Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби,
С. Хилл, Б. С. Тернер; под ред. С. А. Ерофеева. – 2-еизд., перераб. и доп. – М.:
ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – 620 с.
[2] Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. – М.: Эксмо, 2005. – 832 с.
[3] Iвушкiна О. В., Сiлютiна I. М. Особистiсть у кiберкультурi (до питання
про кiберсоцiалiзацiю людини) /О. В. Iвушкiна, I. М. Сiлютiна //Вопросы
духовной культуры – Философские науки. – 2013. – № 259. – С. 192–195.
[4] Пiддубна Л. В. Кiберпростiр як соцiокультурний фактор мережевого
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(2). – С. 204–207.
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[7] Соколов С. В. Социальная философия: учеб. пособие для вузов. М.:
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Tree Publishing, 2009. – 224 p.
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КОГНIТИВНА СЕМАНТИКА ЯК IНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ
ТЕХНОЛОГIЙ ШТУЧНОГО IНТЕЛЕКТУ
Якименко К. О.1
karolinayakymenko@gmail.com
Кожного року людство спостерiгає все бiльш великi досягнення технологiй
штучного iнтелекту i потужнi дослiдження. Так, наприклад, у 2016 роцi
гонконзька компанiя Hanson Robotics представила до уваги гiноїда на iм’я
Софiя, що може вiдповiдати на рiзноманiтнi питання, а також виражати до 72
1 Київський
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емоцiй. Тим не менш, захiднi експерти визнали цього робота як дещо оновлене
програмне забезпечення, що орiєнтується на рiвень свiдомостi людини, але
«це бiльше стосується iлюзiї, нiж iнтелекту». Бен Герцель, головний вчений
з Hanson Robotics, зазначив, що вона є радше iнтерфейсом, анiж iстотою, бо
використовує вже запрограмованi фрази, а також нейроннi мережi для пошуку
вiдповiдi i мiмiки [1]. Отже, чого не вистачає сучасним роботам, аби мати
штучний iнтелект?
В основi практично всiх досягнень ШI останнiх десятилiть, реалiзованих
в iнтелектуальних технологiях лежать логiко-комбiнаторнi алгоритми, але не
принципи роботи мозку [2]. «Помилка багатьох розробникiв штучного iнтелекту
полягає в тому, що вони намагаються запрограмувати комп’ютери таким
чином, щоб вони функцiонували подiбно до людського розуму. Вони хочуть
досягти поставленої мети, залишивши без уваги питання про суть розуму, про
те, що означає слово «розумiти». Але всi спроби створення штучного iнтелекту
без урахування особливостей природного приреченi на провал, [3]» – зазначає
Стiвен Гокiнз.
«Мозок працює не з iнформацiєю в комп’ютерному розумiннi цього слова,
а зi змiстом, або значенням» [4].
Джордж

Лакофф

–

американський

лiнгвiст

–

пропонує

модель

семантичного опису, що є протилежною так званому iнтерпретуючому пiдходу.
Основна її iдея зводилася до заперечення уявлення про автономний синтаксис,
що вiдповiдальний за породження чисто формальної глибинної структури, яка
потiм лише наповнюється деяким семантичним змiстом, тобто iнтерпретується.
Термiни, в яких мислить людина, мають значення з самого початку. Люди
не оперують незначущими символами, як це робить комп’ютер, та може, не
вивчаючи логiку, побудувати формальний доказ. Значення виникають ранiше,
нiж формуються концептуальнi структури, та будуються на гештальтах та
образно-схематичних моделях [5]. Цi доконцептуальнi категорiї базового рiвня
є значущими, адже пiднiмають проблему, яка є важлива i для комп’ютерного
свiту: що є розумiнням i розумом?
Джефф Гокiнз розглядає це питання у своїй книзi «Про iнтелект». Про
те, чим є розум, вiн стверджує, що коли людина створює модель свiту,
мозок працює iз великими ресурсами пам’ятi. Ця модель включає в себе
весь досвiд людини i обсяг його знань. Кожен раз, формулюючи прогнози
про майбутнi подiї, мозок звертається до цiєї заснованої на пам’ятi моделi.
Здатнiсть прогнозувати майбутнє становить найважливiшу функцiю мозку, яку
не повторює комп’ютер.
Розумiння за Лакоффом – це здатнiсть спiввiдносити поняття зi своїм
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досвiдом, реалiзоване в накопичених схемах, а нерозумiння є вiдсутнiстю певної
схеми. Абстрактнi схеми ми можемо розумiти або безпосередньо в термiнах
образних схем, або через певнi структури, що ми вже зрозумiли. Розум має
отримати висновок вiд формування категорiй. Таким чином, людське знання
органiзовано у виглядi концептуальної системи – системи категорiй та вiдносин
мiж ними.
При формуваннi категорiї може вiдбуватися так звана «когнiтивна
складнiсть», визначається кiлькiстю пiдстав класифiкацiї, якими свiдомо
чи несвiдомо користується суб’єкт при диференцiацiї об’єктiв будь-якої
змiстовної областi. Це здатнiсть визначати соцiальну поведiнку за великою
кiлькiстю параметрiв. Свiдомiсть людини неоднорiдна i в рiзних змiстовних
областях може характеризуватися рiзною когнiтивною складнiстю: «Чим
менше категорiя, тим точнiше прогноз. Однак для iдентифiкацiї малої категорiї
потрiбно занадто багато властивостей. Тому нашi повсякденнi категорiї
знаходяться посерединi: «автомобiль», а не «Форд», «стiлець», а не «меблi».
[6]
Пiдсумовуючи все вищесказане, можна однозначно стверджувати, що
пiдходячи до питання створення штучного iнтелекту, ми маємо врахувати
наступнi iдеї, що не виконуються у парадигмi комп’ютерних технологiй, а
саме: центральне мiсце поняття гештальта; наявнiсть категорiй базового рiвня;
нестандартнi структури структур; пiдхiд до проблеми розумiння на основi
базових категорий и схем; проблема когнiтивної складностi.
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Секцiя 4. Засади сталого
розвитку: екотехнологiя
та якiсть життя

ЕКОТЕХНОЛОГIЇ ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ВIТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМIКИ
Колоша В. В.1
fvasilina@gmail.com
Вступ. Кiнець ХХ – початок ХХI ст. ознаменувався одночасним
загостренням двох глобальних криз: економiчної, що проявилася через падiння
темпiв зростання ВВП, зростання нерiвностi у доходах та рiвня безробiття,
та екологiчної (зниження бiоресурсного рiзноманiття, незворотнi клiматичнi
змiни, посилення антропогенного впливу на азотний цикл). З метою вирiшення
цих проблем високорозвинутi країни та мiжнароднi органiзацiї приступили до
розробки та практичної реалiзацiї концепцiї сталого розвитку, яка передбачає
гармонiзацiю екологiчного, економiчного та людського розвитку з метою
забезпечення високої якостi життя населення, належного стану навколишнього
природного середовища та досягнення соцiального прогресу.
До цiєї iнiцiативи приєдналася i Україна, перед якою чи не найгострiше
постали як екологiчнi проблеми, так i проблема зростання бiдностi населення.
Одним iз можливих шляхiв подолання цих загроз є активне впровадження
екологiчних технологiй, що сприятиме високоефективному використанню
вичерпних невiдновлюваних ресурсiв, зменшенню забруднення довкiлля та, в
кiнцевому результатi, зростанню добробуту населення. Саме тому дослiдження
можливостей застосування екотехнологiй у вiтчизнянiй економiцi набуває
особливої актуальностi.
1

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, кандидат

економiчних наук

Матерiали i методи. Проблемi забезпечення сталого розвитку та
впровадженню екологiчно-чистих технологiй як одного зi шляхiв її вирiшення
присвяченi дослiдження провiдних вiтчизняних (Т. Бутенко, В. Вербiй,
Г. Купалова, Ю. Сагайдак, тощо) та зарубiжних (О. Бiна, Ф. Верграгт,
К.

Реннiнгс

та

iн.)

економiстiв.

Крiм

того,

це

питання

викликало

жваве обговорення серед представникiв мiжнародних органiзацiй. Разом з
тим, механiзм впровадження екологiчно чистих технологiй у вiтчизняне
виробництво потребує детальнiшого аналiзу.
Для
доцiльне

ретельнiшого

дослiдження

використовувати

низку

зазначеної

проблеми

загальнонаукових

вважаємо

методiв,

за

зокрема

формально-логiчний (для iнтерпретацiї змiсту таких понять як «сталий
розвиток» та «екологiчно чистi технологiї»), компаративний (з метою
порiвняння досвiду розвинутих країн щодо стимулювання впровадження
екотехнологiй), методи аналiзу та синтезу, тощо.
Результати. Конференцiя ООН з навколишнього середовища та розвитку
(UNCED) у 1992 р. проголосила сталий розвиток провiдною концепцiєю та
нормативною метою, на досягнення якої спрямовується економiчна полiтика
бiльшостi країн свiту. Незважаючи на це, протягом майже чвертi столiття
людство не досягло значних результатiв у цiй царинi: якщо темпи економiчного
зростання та галузевi диспропорцiї певною мiрою були збалансованi, то
екологiчнi загрози так i не вдалося усунути чи хоча б знизити. У зв’язку з
цим мiжнародна спiльнота у 2012 р. на Конференцiї ООН «Rio+20» прийшла
до висновку про необхiднiсть змiщення акцентiв у державнiй полiтицi на
формування так званої «зеленої» економiки, спрямованої на узгодження
економiчних iнтересiв з соцiальними потребами та потребами навколишнього
середовища.
Особливо гостро екологiчна проблема постала в Українi. Так, за даними
Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я, Україна входить до п’ятiрки країн
свiту з найвищим рiвнем смертностi (120 смертей на 100 тис. населення на рiк)
вiд забруднення повiтря, 60% водойм забрудненi настiльки, що не вiдповiдають
нормам та стандартам, а 7% територiї країни займають звалища побутових
вiдходiв [1]. Така ситуацiя значною мiрою зумовлена низькою екологiчною
культурою вiтчизняних промислових пiдприємств, а також використанням
ними застарiлих, ресурсомiстких виробничих технологiй. А тому прiоритетом
державної полiтики, спрямованої на забезпечення сталого розвитку економiки
України, має стати активне впровадження екологiчно чистих технологiй,
якi забезпечуватимуть захист навколишнього середовища, мiнiмiзують рiвень
забруднення, сприятимуть рацiональному використанню природних ресурсiв
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та вториннiй переробцi значної частини вiдходiв [2, с. 284]. Це вимагає
вiд держави створення сприятливих умов для ефективної взаємодiї мiж
освiтньо-науковою сферою та бiзнес-середовищем, що вимагає розробки та
реалiзацiї еколого-економiчних програм.
Застосування екологiчно ефективних та маловiдходних технологiй в
Українi стримується низкою факторiв, основними з яких є брак джерел
фiнансування та низький рiвень екологiчної свiдомостi населення в цiлому
та пiдприємцiв зокрема. Тому на нашу думку, з метою стимулювання
впровадження екологiчних новацiй держава повинна аналiзувати успiшний
досвiд розвинутих країн у цiй сферi та адаптувати його до реалiй
української економiки. Зокрема, цiкавим є досвiд Швецiї, уряд якої надає
домогосподарствам податковi пiльги при використаннi ними вiдновлюваних
джерел енергiї. Крiм того, з метою пiдвищення ефективностi взаємодiї
мiж господарюючими суб’єктами у цi сферi доцiльним видається створення
технопаркiв i технополiсiв, а також мiжнародних кластерiв, що сприятиме
трансферту екотехнологiй, а також залученню довгострокових джерел
фiнансування для їх розробки та впровадження у виробництво.
Висновки. Таким чином, одним iз прiоритетних напрямiв реалiзацiї
концепцiї

сталого

розвитку

вiтчизняної

економiки

є

впровадження

у

виробництво екологiчно чистих, безвiдходних технологiй, що дають змогу
зменшити антропогенний вплив на довкiлля та пiдвищити ефективнiсть
суспiльного виробництва. Досягнення цiєї мети можливе лише за рахунок
об’єднання зусиль держави, пiдприємницького сектору та освiтньо-наукової
спiльноти, а також створення сприятливих умов для їх взаємодiї за рахунок
використання вiдповiдних важелiв державного регулювання.
Лiтература.
[1] Вербiй В. Проблеми екологiї та формування екологiчної свiдомостi
українського суспiльства / В. Вербiй // Мiжнародний науковий журнал
«Iнтернаука». Серiя «Економiчнi науки». – №3. – 2017. – с. 77–82.
[2] Нiкiшина О., Корчаковська Г. Впровадження екологiчно чистого
виробництва як шлях пiдвищення конкурентоспроможностi пiдприємств
/ О. Нiкiшина, Г. Корчаковська // Труды Одесского политехнического
университета. – №1(27). – 2007. – с. 283–288.
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КОНЦЕПЦIЯ ВIДКРИТИХ МЕРЕЖ ДЖ. РIФКIНА ЯК
РЕАЛIЗАЦIЯ IДЕЙ ФIЛОСОФIЇ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
Нiколенко Г. С.1
hannanikolenko@gmail.com
Сьогоднi ми знаходимося на порозi нового сходження комунiкацiйної
технологiї та енергетичних режимiв. Поєднання iнтернет-комунiкацiй i
вiдновлюваних джерел енергiї вiдкриває дорогу новiй ерi розвитку людства,
яку Дж. Рiфкiн називає третьою промисловою революцiєю. Вiн прослiдковує
iсторичнi умови останнiх двох столiть, якi принципово вiдрiзняються вiд
попереднiх епох, аналiзує переваги неймовiрного економiного зростання, а
також наслiдки, на якi необхiдно звернути увагу.
Фiлософiя навколишнього середовища представлена плеядою дослiдникiв,
серед яких Цимерман М, Калiкот Б, Уорендс К. [2], направленi на пошук
духовно-iнструментальних моделей, психологiю збереження, екопсихологiю
тощо пiднiмають питання про добробут людини i здатнiсть пiдтримувати
життєздатнiсть природнiх джерел. Iнтерес до цих питань з’являється
на мiждисциплiнарному перетинi, потрапивши в зону iнтересу вчених,
натуралiстiв, журналiстiв та полiтикiв, починаючи з роботи Р. Карсон
«Тиха пружина» (дослiдження накопичення пестицидiв та хiмiчних токсинiв
у харчових мережах в планетарному масштабi), роботi Римського клубу
(загрози глобального забруднення, вiйни, соцiальної несправедливостi) i появи
такого напряму, як глибинна екологiя, присвячений питанням, як повага
до життя, анiмiстська та панпсихiчна метафiзика. Фiлософiя навколишнього
середовища та екологiчна етика стали новими субдисциплiнами i розширили
можливостi мiждисциплiнарних дослiджень [2;374-377]. Вирiшення таких
питань, якi Нортон називає «злими питаннями» [2;375], неможливо вирiшити
однiєю окремою дисциплiною або структурою, i потребує мiждисциплiнарного
спiвробiтництва наукових, соцiальних та полiтичних теорiй. З’являються
дослiдження, представленi Морiс Н. [3], в яких навколишнє середовище
аналiзується як база вiдкритого простору, необхiдного для здоров’я та
процвiтання людей.
Наукова

спiльнота

зазнала

чималих

змiн,

i

тепер

тяжiє

до

мiждисциплiнарних пiдходiв. Рiфкiн вважає, що майбутнє суспiльства,
науки, освiти – не за чiтко iзольованими дисциплiнами, а за цiлим мережами,
учасники яких представляють рiзнi галузi, але спiльно вирiшують якесь
1 Аспiрант

вiддiлу

iсторiї

iм. Сковороди НАН України
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зарубiжної

фiлософiї

Iнституту

фiлософiї

питання, розподiляють свої знання i, таким чином, розглядають проблему з
усiх можливих сторiн: «Нове поколiння вчених починає пов’язувати мiж собою
традицiйнi академiчнi дисциплiни i створювати бiльш iнтегрований пiдхiд
до дослiджень. Сотнi мiждисциплiнарних областей на кшталт поведiнкової
економiки, екопсихологiї, соцiальної iсторiї, екофiлософiї, бiомедичної етики,
соцiлаьного пiдприємництва i холiчного здоров’я проникають в науку i
передвiщують змiнення парадигми освiтнього процесу» [1;366]. Спiльне
вивчення певної областi знань з точки зору декiлькох наукових дисцплiн
допомагає спiвпрацювати, а процес спiльної працi робить учених менш
упередженими.
Лiтература.
[1] Рифкин Дж. Третья промышленная революция. Как горизонтальные
взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. – ООО
«Альпина нон-фикшн». – 2014. – 431 с.
[2] Brennan A. 2009. In Environmental Philosophy. In: Callicott J. B,
FrodemanvR, editors in chief, ed. 2009. Encyclopedia of environmental Ethics and
Philosophy. Farmington Hills: Gale Cengage Learning. 374–381 pp.
[3] Morris N, 2003. Health, Well-Being and Open Space-literature review.
[online] Edinburgh, Scotland: Edinburgh College of Art and Herriot–Watt
University. Available at: https://www.lakeheadca.com/application/files/5014/
4138/4287/healthwellbeing.pdf

МIНIМАЛЬНИЙ СТIК РIЧОК БАСЕЙНУ ТИСИ ЯК
СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦIОНАЛЬНОГО
ВОДОКОРИСТУВАННЯ
Почаєвець О. О.1
hydrolab.kyiv@gmail.com
Вступ. Згiдно Концепцiї сталого розвитку Закарпаття важливим є
забезпечення динамiчного соцiально-економiчного зростання, збереження
навколишнього

середовища,

рацiональне

використання

та

вiдтворення

природно-сировинного потенцiалу, задоволення потреб населення регiону
на основi розбудови високоефективних економiки та системи управлiння
господарським комплексом, стимулювання структурних ринкових перетворень,
задiяння

наявних

геоекономiчних,

природних,

мiнерально-сировинних

i

трудових ресурсiв.
1 Аспiрантка,
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Забезпечення
комплексi

сталого

притаманних

геоекономiчних,
та

екологiчних

розвитку

областi

демографiчних,
особливостей

та

Закарпаття

сприятливих

має

ґрунтуватися

географiчних,

соцiально-економiчних,
стимулювати

на

iсторичних,
рекреацiйних

вирiшення

проблем,

що

зумовленi факторами лiмiтуючого характеру, – малоземелля, низький рiвень
iндустрiального розвитку, праценадлишковiсть, складнi умови проживання в
гiрськiй мiсцевостi, високий ризик сiльськогосподарської дiяльностi [1].
Згiдно

пунку

6

Нацiональної

доповiдi

«Цiлi

сталого

розвитку:

Україна» – Забезпечення наявностi та рацiонального використання водних
ресурсiв i санiтарiї для всiх до 2030 р. Україна має значно покращити якiсний
стан водойм, забезпечити доступ населення до чистої питної води, пiдвищити
ефективнiсть водокористування, забезпечити комплексне управлiння водними
ресурсами

та

розширити

мiжнародне

спiвробiтництво

щодо

спiльного

використання транскордонних вод [2]. До таких можна вiднести i басейн
р. Тиса. Вiн є транскордонним i станом на 2017 рiк налiчує близько
400 водокористувачiв, якi офiцiйно мають дозволи на водокористування.
Незважаючи на значний потенцiал водних ресурсiв регiону все ж таки
слiд вiдмiтити значне антропогенне навантаження на його водозборi. А,
враховуючи маловодну фазу, яка спостерiгається останнiм часом для всiх
рiчок України, в тому числi i для басейну Тиси, питання водокористування
стає все бiльш актуальним.
Впродовж останнiх рокiв в глобальному масштабi дедалi гострiше
постає проблема мiнiмального стоку води. Прослiдковується тенденцiя
нестачi водних ресурсiв. Незважаючи на те, що регiон Українських Карпат
найчастiше розглядається як паводконебезпечний i бiльша увага придiляється
максимальну паводковому стоку, поряд з цим, проблема мiнiмальних витрат
води в даному регiонi також стає актуальною, оскiльки мiнiмальний стiк
води в рiчках вiдноситься теж до небезпечних гiдрологiчних процесiв, який
характеризує умови маловодiй, коли рiчка живиться в основному пiдземними
водами. В наш час басейн Тиси стає привабливими з точки зору використання
його водних ресурсiв, створюються новi або розвиваються старi пiдприємства,
розвивається гiдроенергетика та сiльськогосподарська галузь. Будь-якi змiни
на водозборi та в руслi рiчки впливають на кiлькiсть води, яка потрапляє зi
схилiв та залишається в руслi. В цьому контекстi важливим є встановлення
чинникiв, якi впливають на формування мiнiмального стоку. Звичайно, що в
першу чергу це комплекс клiматичних та геолого-геоморфологiчних чинникiв,
таких як кiлькiсть опадiв та температур повiтря, геологiчна будова територiї,
ґрунти та рослиннiсть територiї.
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Слiд зазначити, що досить складно встановити перiоди стiйкої меженi на
рiчках басейну Тиси. Досить нетривалi пониження рiвнiв води у рiчках можуть
перериватися проходженням паводкiв рiзної забезпеченостi у будь-який перiод
року.
Аналiзуючи внутрiшьнорiчний розподiл стоку води на рiчках басейну
Тиси нами було видiлено два перiоди – лiтньо-осiнню (серпень-жовтень) та
зимову межень (грудень-лютий). Вiдповiдно за цi перiоди на 22 гiдрологiчних
постах з перiодом спостережень понад 60 рокiв, якi розташованi на рiчках
в басейнi, були вiдiбранi середньодобовi витрати води. Цi ряди спостережень
були проаналiзованi з використанням потужного програмного розрахункового
комплексу Indicators of Hydrologic Alteration, розробленого в США органiзацiєю
The Nature Conservancy (яка включає в себе вчених та активних громадян, яким
небайдужа доля природи), з метою автоматизацiї та покращення гiдрологiчних
розрахункiв [3]. В результатi були сформованi розрахунковi ряди мiнiмальних
витрат води за 7 днiв з їх статистичними параметрами.
Далi ми взяли величину площi водозборiв в замикальному створi
(км2 ), середнi висоти водозборiв (м), ерозiйний урiз рiчки, похил рiчки та
водозбору. Нами було побудовано графiки зв’язкiв цих характеристик мiж
собою, з мiнiмальними витратами води, з модулями мiнiмальних витрат
води. Також з використанням IBM SPSS Statistics було проведено факторний
аналiз, який пiдтвердив нашi розрахунки. Головними компонентами, з яким
прослiдковується найкращий зв’язок – є площа та висота водозбору. Значення
витрати води з площею збiльшується, а з висотою басейну зменшується.
Залежно вiд глибини ерозiйного врiзу, глибини залягання ґрунтових вод i їх
запасiв змiнюється частка пiдземних вод у живленнi рiчок. Глибина ерозiйного
врiзу найчастiше зростає iз збiльшенням площi водозбору, прослiдковується
зростання величини модуля стоку зi зiбльшенням значення ерозiйного врiзу.
Похил рiчки та водозбору значно менше впливає на розподiл мiнiмального
стоку.
Таким чином було проаналiзовано деякi компоненти, якi впливають на
формування та розподiл мiнiмального стоку води на рiчках в басейнi Тиси
в межах України, серед яких найбiльше значення мають площа та висота
водозбору.
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СПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГIЧНИХ ПРОБЛЕМ ГРОМАДОЮ ЯК
ЗАСАДА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МIСТА
Растворова М. О.1
rastvorova.maria@gmail.com
Вступ. На даному етапi розвитку людства мiсто виступає основною
формою

розселення

населення,

економiчним

мотором

суспiльства

та

цивiлiзацiйним локомотивом, ефективне управлiння мiстами є запорукою
розвитку держави. Мiсто є надзвичайно багатогранним i складним об’єктом
дослiдження, про що свiдчить той факт, що досi ця наукова категорiя не
має точного визначення [4]. Враховуючи рекомендацiї, викладенi в таких
документах стосовно розвитку мiст на сучасному етапi цивiлiзацiйного
розвитку як Нова програма розвитку мiст ООН, Лейпцизька Хартiя,
Манiфест нової урбанiстики, важливою є змiна ролi мешканцiв мiста зi
споживачiв послуг мiста на акторiв розвитку мiста. В контекстi нових
викликiв запорукою успiшного функцiонування та розвитку мiста важливим
управлiнським завданням є реалiзацiя iдеї самопiдтримувального розвитку,
що пов’язана з проекологiчним розвитком мiста. Це розвиток, який враховує
потреби теперiшнiх i майбутнiх поколiнь, мiсцевих громад, екологiчно
безпечний. В економiчному сенсi, це розвиток, покликаний забезпечити
мiжнародну конкурентоспроможнiсть економiки. У просторовому сенсi, це
розвиток, який ґрунтується на мережах спiвпрацi. Цi iдеї лягли в основу
концепцiї сталого розвитку мiст [6]. Вiдповiдно до Постанови Верховної
Ради України № 1359-XIV «Про концепцiю сталого розвитку населених
пунктiв» вiд 24.12.1999 пiд сталим розвитком населеного пункту слiд розумiти
«соцiально, економiчно й екологiчно збалансований розвиток мiських i
сiльських поселень, спрямований на створення їх економiчного потенцiалу,
повноцiнного життєвого середовища для сучасного та майбутнiх поколiнь
на

основi

рацiонального

виробничих,

використання

науково-технiчних,

ресурсiв

iнтелектуальних

(природних,
тощо),

трудових,

технологiчного

переоснащення та реструктуризацiї пiдприємств, удосконалення соцiальної,
виробничої,
1 Київський
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транспортної,

комунiкацiйно-iнформацiйної,

нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка

iнженерної,

екологiчної

iнфраструктури,

полiпшення

умов

проживання,

вiдпочинку

та оздоровлення, збереження та збагачення бiологiчного рiзноманiття та
культурної спадщини» [2].
Метою дослiдження є аналiз сприйняття ролi екологiчних проблем
мешканцями мiста Запорiжжя з точки зору сталого розвитку.
Матерiали та методи. Дослiдження ґрунтується на основi матерiалiв,
зiбраних в результатi анкетувань мешканцiв мiста Запорiжжя (2011, 2012,
2016-2017), а також статистичних даних. В ходi проведення дослiдження були
використанi як загальнонауковi методи, так i спецiально-географiчнi методи,
зокрема, соцiо-географiчний, метод маркерiв територiальної iдентичностi,
монiторинг ЗМI, картографiчний метод та iншi методи.
Результати. Мiсто Запорiжжя є потужним iндустрiальним центром,
наслiдком чого є проблеми забруднення навколишнього середовища. За
даними дослiджень якостi атмосферного повiтря у житловiй забудовi,
якi проводяться ДУ «Запорiзький обласний лабораторний центр МОЗ
України», рiвень забрудненостi атмосферного повiтря, згiдно «Критерiю
показника рiвня забруднення» залишається «неприпустимим», а по ступеню
небезпеки – «помiрно небезпечним» [3, c. 74-77].
Результати

дослiджень,

проведених

автором

на

регiональному

та

локальному рiвнях, дають змогу стверджувати, що турбота про стан
довкiлля територiї, на якiй впливає людина, залежить, зокрема, вiд почуття
приналежностi цiєї людини до своєї територiї проживання, її територiальної
iдентичностi, яка проявляється в тому числi як пiдтримка громадських рухiв
з охорони довкiлля та обiзнанiсть в природних пам’ятках рiдного краю.
Вiдповiдно до результатiв анкетування, проведеного серед мешканцiв мiста
Запорiжжя в 2016-2017 роках (N = 100), вирiшення проблеми забруднення
довкiлля є найбiльш нагальною потребою мешканцiв мiста Запорiжжя.
За

результатами

анкетування,

проведеного

серед

мешканцiв

мiста

Запорiжжя в 2011 роцi (N = 183), 80% респондентiв усiх категорiй опитаних
(147 з 183 осiб) вiдповiли, що пiдтримують дiяльнiсть органiзацiй з охорони
довкiлля, iнша частина респондентiв не пiдтримує дiяльнiсть органiзацiй з
охорони довкiлля через незацiкавленiсть чи думки про неефективнiсть їх
дiяльностi. Неглибоким, на жаль, виявилося знання респондентами природних
пам’яток краю – майже 44% опитаних не змогли згадати жодної [1].
За результатами анкетування, проведеного в 2012 роцi серед мешканцiв
мiста Запорiжжя (N

=

120) в межах мiста у виглядi реальних дiй

по благоустрою територiї, то бiльше уваги власному району проживання
придiляють респонденти з Комунарського та Заводського районiв мiста:
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активнiшими в дiяльностi з благоустрою всього мiста, нiж власного району
є респонденти з Шевченкiвського району. Мешканцi Олександрiвського,
Хортицького та Днiпровського районiв є проявляють однакову активнiсть на
обох рiвнях [5].
Висновки. Таким чином, результати проведених дослiджень вказують на
вплив сприйняття мешканцями мiста своєї територiї проживання на їх активнi
дiї стосовно її збереження, а отже на важливiсть громадської активностi в
контекстi вирiшення проблем забруднення довкiлля та сталого розвитку мiста.
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КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ГIРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА З
УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГIЧНИХ ТА ЕКОНОМIЧНИХ
ФАКТОРIВ
Тронь В. В.1
vtron@ukr.net
Вступ. В умовах зростання обсягiв виробництва пiдприємств гiрничої
галузi посилюється вплив техногенних процесiв на навколишнє середовище, що
збiльшує ризик вичерпання як невiдновлюваних, так i вiдновлюваних ресурсiв.
У зв’язку з цим, особливої ваги набувають питання енергоефективного та
ресурсозберiгаючого керування гiрничими пiдприємствами, що закрiплено на
законодавчому рiвнi.
Основнi правовi, органiзацiйнi та екологiчнi засади проведення гiрничих
робiт визначено «Гiрничим законом України», згiдно з яким основними
екологiчними вимогами у сферi проведення гiрничих робiт є, зокрема,
застосування передових екологiчно безпечних гiрничих технологiй, рацiональне
використання мiнеральних вiдходiв, зниження рiвня викидiв i скидiв речовин,
що забруднюють довкiлля. При цьому вiдповiдальнiсть за розвиток i
наслiдки дiяльностi гiрничих пiдприємств покладено не тiльки на самi
пiдприємства, а й на мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого
самоврядування. Для забезпечення iнтеграцiї iнформацiйних ресурсiв та
взаємодiї суб’єктiв системи монiторингу згiдно з «Державною цiльовою
екологiчною програмою проведення монiторингу навколишнього природного
середовища»

створюватиметься

та

забезпечуватиметься

функцiонування

єдиної автоматизованої пiдсистеми збирання, оброблення, аналiзу i збереження
даних.
Матерiали i методи. Для пiдтримання еколого-економiчного балансу
доцiльно застосувати комплексний пiдхiд до створення концепцiї iєрархiчного
керування

еколого-економiчними

системами

з

урахуванням

наявностi

власних мотивiв функцiонуючих елементiв з використанням принципiв теорiї
органiзацiйно-технiчного

керування.

При

формуваннi

автоматизованого

керування доцiльно розглядати еколого-економiчну систему як iєрархiчну
керовану динамiчну систему [1,2]. Найпростiша iєрархiчно керована динамiчна
система має два рiвнi i включає в себе: джерело впливу верхнього рiвня
(ведучий); джерело впливу нижнього рiвня (ведений); керовану динамiчну
систему (КДС). Взаємодiя всерединi такої iєрархiчної системи влаштованi
таким чином: ведучий впливає на веденого i на КДС, ведений – тiльки
на КДС. Ведучими найчастiше виступають органи державного влади,
1 Криворiзький

нацiональний унiверситет, кандидат технiчних наук, доцент
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веденими –

промисловi пiдприємства, як КДС може виступати як вся

екологiчна система деякого регiону, так i окремi її складовi.
Необхiднiсть застосування iєрархiчної системи керування обґрунтовано
у працi [2]. Зокрема вiдзначається, що впливаючи на оточуюче середовище
пiдприємство переслiдує власнi цiлi, якi в загальному випадку не вiдповiдають
вимогам еколого-економiчної ефективностi. Оскiльки природне середовище
не може цiлеспрямовано протидiяти шкiдливим впливам його реакцiї мають
здебiльшого стохастичну затримку. Отже, виникає необхiднiсть у суб’єктi,
який з використанням рiзних механiзмiв керування здiйснював би вплив на
пiдприємства для досягнення цiлей сталого розвитку системи загалом.
Принципи

розроблення

комплексного

еколого-економiчного

пiдходу

до вартiсної оцiнки результатiв екологiчних нововведень розглянуто у
працi

[3].

Завданням

екологiчної

складової

є

зменшення

негативного

впливу на навколишнє середовище, що у гiрничому комплексi потребує
значних капiтальних iнвестицiй, але наслiдком реалiзацiї такої полiтики на
пiдприємствах є збiльшення собiвартостi продукцiї. Економiчна складова
передбачає зменшення собiвартостi продукцiї за рахунок рацiонального
управлiння дiяльнiстю пiдприємств з метою максимiзацiї прибутку.
Результати. Згiдно з теорiєю органiзацiйно-технiчних систем процес
управлiння об’єктами гiрничого виробництва представлено як багаторiвневу
iєрархiчну взаємодiю центра керування з одним або декiлькома агентами
шляхом

iнституцiйного,

мотивацiйного

та

iнформацiйного

впливiв

[4,

5]. У даному випадку розглянуто органiзацiйно-технiчну систему, яка
складається з трьох рiвнiв: технологiчних процесiв збагачення залiзорудної
сировини – об’єкта керування, керiвних структур гiрничо-збагачувального
комбiнату та мiсцевих органiв влади, що представляє iнтереси мешканцiв
регiону, у якому знаходиться даний комбiнат.
Технологiчнi пiдроздiли гiрничо-збагачувального комбiнату (рiвень I)
здiйснюють безпосереднє керування технологiчними процесами з переробки
залiзорудної сировини i їх дiяльнiсть визначає загальнi технологiчнi, економiчнi
та екологiчнi результати роботи всiєї органiзацiйно-технiчної системи. Змiнення
технологiчного регламенту та оперативних параметрiв процесiв переробки
залiзорудної сировини здiйснюється керiвними структурами комбiнату (рiвень
II)

з

метою

максимiзацiї

прибутку

пiдприємства.

У

своїй

дiяльностi

структури II рiвня керуються не лише множиною власних цiлей i поточним
станом технологiчних пiдроздiлiв, але й дiями виконавчих органiв мiсцевої
влади (рiвень III). На даному рiвнi ефективнiсть керування оцiнюється за
еколого-економiчними критерiями.
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Висновки. Одним iз найбiльш перспективних шляхiв пiдвищення
еколого-економiчної ефективностi функцiонування гiрничих пiдприємств є
пiдвищення якостi керування органiзацiйно-технiчними об’єктами гiрничого
виробництва. Оскiльки критерiї ефективностi кожного iз суб’єктiв керування
визначенi на множинi можливих результатiв дiяльностi суб’єкту I рiвня, якi
залежать вiд його дiй i зовнiшнiх впливiв, то необхiдно вирiшити задачу
управлiння, що полягає у спонуканнi суб’єктом (центром) об’єкта (агента) до
вибору певних дiй.
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