
 
1 

 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

Науково-навчальний центр прикладної інформатики  
__________ 

 
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬСТВА І ТЕХНОЛОГІЙ 

 
МАТЕРІАЛИ 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
 
 

25–26 січня 2019 р. 
м. Київ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Київ 
Інститут інноваційної освіти 

2019 



 
2 

УДК  001(063):378.4 (Укр) 
ББК  72я43 
 М74 

 
 

До збірника увійшли матеріали наукових робіт (тези доповідей, статті),  
надані згідно з вимогами, що були заявлені на конференцію. 

 
Роботи друкуються в авторській редакції, мовою оригіналу. 
Автори беруть на себе всю відповідальність за зміст поданих матеріалів.  
Претензії до організаторів заходу не приймаються. 
При передруку матеріалів посилання обов'язкове. 

 
Відповідає п. 12 Порядку присудження наукових ступенів Затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567. 
 
 

М74   Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку 
суспільства і технологій : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
(м. Київ, 25–26 січня 2019 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний 
центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 
2019. – 216 c. 

 
Матеріали конференції рекомендуються освітянам, науковцям, викладачам, здобувачам 

вищої освіти, аспірантам, докторантам, студентам вищих навчальних закладів тощо. 
 
 

Відповідальний редактор: С.К. Бурма 
Коректор: П.А. Нємкова 

 
Матеріали видано в авторській редакції. 

 
УДК 001(063):378.4 (Укр) 

 
© Усі права авторів застережені, 2019 

© Інститут інноваційної освіти, 2019 
© Друк ФОП Москвін А.А., 2019 

 
 
 
Підписано до друку 30.01.2019. Формат 60х84/16. 
Віддруковано з готового оригінал-макету. 
Папір офсетний. Друк цифровий. Гарнітура Literaturnaya. Ум. друк. арк. 14,41. 
Зам. № 3001-1. Тираж 100 прим. Ціна договірна. Виходить змішаними мовами: укр., англ. 

 
Виготівник. ФОП Москвін А.А. Поліграфічний центр «Copy Art». 
69095, Запоріжжя, пр. Леніна, 109. Тел.: +38-094-133-87-81. 
Інститут інноваційної освіти: e-mail: novaosvita@gmail.com; cайт: www.novaosvita.com 
 
Видання здійснене за експертної підтримки 
Науково-навчального центру прикладної інформатики НАН України 
03680, Київ-187, просп. Академіка Глушкова, 40. 



 
102 

Отже, психокорекція розладів сну при неврозах є складним завданням, що 
вимагає застосування комплексного підходу та роботи одночасно з невротичними 
проявами та інсомнією, як наслідком неврозу. Використання арт-терапевтичних 
технік спрямоване на гармонізацію особистості в цілому, вироблення вмінь 
саморегуляції, зняття внутрішньої напруги, опанування релаксаційними 
техніками, що підкреслює доцільність їх використання при роботі з особами, яким 
притаманні невротичні появи.  
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
 

Принципи ведення соціально відповідального бізнесу впроваджуються в 
стратегічні плани і операційну діяльність підприємств, а основними прямими 
обов’язками перед державою і суспільством в рамках реалізації довгострокової 
стратегії розвитку підприємств харчової промисловості є:  

 - забезпечення промислової безпеки та охорони праці; 
 - своєчасні податкові виплати, забезпечення та створення робочих місць, 

соціальна підтримка і розвиток співробітників;  
- охорона навколишнього середовища;  
- підвищення якості та ефективності соціально-інвестиційної діяльності 

підприємств; 
- підвищення якості життя в регіонах. 
Хоча підприємства харчової промисловості не є основними забруднювачами 

довкілля, виробництва даної галузі є ресурсомісткими, має велику кількість 
відходів та є джерелом негативного впливу на навколишнє середовище. 
Основною проблемою екології харчових виробництв є проблема використання 
водних ресурсів. Підприємства використовують в процесі виробництва значну 
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кількість води, що використовується безпосередньо в технології основного 
продукту (особливо стосується підприємств цукрової, кондитерської, тютюнової 
та ефіроолійної промисловостей). Також небезпечними вважаються відходи 
виробництва цукрових заводів, оскільки більшість з них не обладнані 
устаткуванням для очистки жомопресових вод. Більшість цієї води у вигляді 
забруднених стоків виводиться із процесу та веде до подальшого забруднення 
поверхневих вод.  

Практика розвинених країнах свідчить, що відповідальність за забруднення 
довкілля й обов’язок з його відновлення лежить на підприємствах. На даному 
принципі – polluter pays (забруднювач платить), базується сучасне 
природоохоронне законодавство багатьох демократичних країн (США, 
Великобританії та країнах Євросоюзу). Однак не дивлячись, що він є 
обов’язковим для України, найчастіше підприємствам-порушникам вдається 
уникати відповідальності.  

Проблема соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості 
має глобальний і національний виміри. У зв'язку з вище розглянутим, основними 
пріоритетними напрямами забезпечення соціально відповідальної діяльності є: 
соціальний захист і розвиток співробітників, зменшення диспропорцій 
регіонального розвитку, промислова безпека та охорона праці, охорона довкілля, 
розвиток місцевих спільнот та інтеграція до європейського економічного і 
соціального простору. 

Головною умовою вирішення поставлених вище питань є перехід на 
принципово нові, інноваційні технології виробництва харчової продукції та 
подальше вдосконалення споживання ресурсів. Визначальним фактором 
зростання соціальної відповідальності суб’єктів господарювання є ефективність 
управління інноваційними процесами, освоєння нових технологій, наукових знань 
і процесів як головного джерела економічного зростання.  

При формуванні стратегії вітчизняні виробники повинні враховувати потреби 
і очікування суспільства, ризики ефективності управління, працювати над 
поліпшенням взаємовідносин із зацікавленими сторонами, покращенням 
репутації підприємства в цілому. Особливої уваги потребують питання 
промислової і екологічної безпеки, дотримання вимог законодавства, раціональне 
використання природних ресурсів та зниження рівня забруднень, активізація 
інвестиційних та інноваційних процесів, зменшення безробіття та зниження 
соціальної напруги, підвищення рівня життя населення.  
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