Не пропустите!

Офiцiйне видання "IX Зимово Ї Студреспублiки"

ХРОНIКИ

"Нова iндустрiалiзацiя Укра Ї ни"

Уже сегодня в 18:30 психолог, политтехнолог Денис Жарких проведет факультатив на тему «Україна: індустріальна психологія проти хуторянської».

С обретением независимости Украина
сразу взяла идеологию деиндустриализации.
С одной стороны, ее подталкивал к этому мировой рынок, который был готов завалить ее
своими товарами, с другой советская экономика, которая была завязана на межреспубликанских связях внутри СССР. Украинской
политической элите деиндустриализация
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была выгодна, поскольку облегчала приватизацию, переход предприятий в собственность
бюрократической верхушки.
Новая индустриализация невозможна
без изменения образа мышления политической и экономической верхушки Украины.
Она должна быть нацелена на конкурентоспособный менеджмент и воссоздание высококвалифицированной рабочей силы. Но
управлять индустриальным предприятием в
условиях мировой конкуренции в разы сложнее, чем во времена плановой экономики.
Тут нужна очень серьезная сцепка экономического, государственного и политического
менеджмента по примеру Японии, Кореи и
Сингапура, способная противостоять давлению извне. А для этого нужна новая государственная идеология для Украины.
Не исключено, что именно на «Зимней
Студреспублике» один из вас сможет разработать такую новую идеологию, которая изменит путь развития Украины. Не пропустите лекцию Дениса Жарких, чтоб почерпнуть
уникальные знания от авторитетного эксперта, готовьте интересующие вас вопросы и не
бойтесь спорить, ведь часто именно в споре
рождается истина.

Цитаты
Великих людей

Стремление просто свалить отсюда – это желание
слабого человека, не способного преобразовать мир вокруг
себя.
Александр Щерба
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Нехай переможуть адекватники!

Спати о 23? Ні, не чули… Ми ж
на ЗиСР-IX, а тут треба брати максимум інформації від людей, яким є що розповісти.
Одним із таких є експерт та друг Студреспубліки, журналіст, в’язень сумління Руслан
Коцаба, який провів факультатив «Як забезпечити нову індустріалізацію? Інструменти
дій». «Гаряча» дискусія ще більше оживила
аудиторію. Це й не дивно, адже у ході лекції
було порушено надзвичайно велику кількість
«Я пацифіст і думаю, що не можна вбивати людину за те, що
вона думає інакше».
«Олігархам у нас
треба лише споживачі продукції та дешева
тупа робоча сила».

суперечливих тем, які розбурхали громадськість. АТО та мобілізація, референдуми про
від’єднання територій та жахи ув’язнення
за відкрите висловлення власної думки – всі
ці теми провокували учасників та експертів
полемізувати. Давайте пригадаємо кращі цитати пана Руслана та ще раз обміркуємо все
сказане, аби чітко викристалізувати власну
точку зору з кожного питання.

«Якщо у журналіста за роки роботи
немає жодного матеріалу, за який би було не
соромно, то він не журналіст, а прес-служба
укрсучвлади».

«Зараз
стільки
жорстокості, що коли
я говорю про мир, то
займаюся ідеалістом.
Але ви молоді і за
складом розуму є ідеалістами та максималістами».
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«У змаганні між
ватниками та вишиватниками
переможуть адекватники».
«В нас немає
еліти, в нас є тільки
шарлатани і популісти. Соромно, але ми
на них заслуговуємо,
бо голосуємо за них».

«У
громадянській війні як правило є третя зацікавлена
сторона. Точиться війна між США та Росією, а Україна - лише
розмінна монета».
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А вы готовы к такому будущему?

Вчера на факультативе философ Сергей
Дацюк огорошил всех пугающими прогнозами
относительно ближайшего будущего мира. Индустрия 4.0, точки технологических прорывов
и их последствия, гуманитократия и многое
другое - освежите в памяти ключевые моменты
лекции с помощью нашего материала.

Мы не накануне, а в точке возникновения 4 промышленной революции. Заключается
она в массовом внедрении кибернетических
систем в производство. Основные прорывные
технологии, такие как роботы, накопители
энергии, солнечные батареи, альтернативные
источники питания, BigData и многие другие
приведут к технологическому взрыву в ближайшие 15 лет. Отличительная черта любой
экспоненциальной технологии в том, что каждый год ее эффективность растет в 2 раза, а
стоимость удешевляется так же в 2 раза. Когда встречаются несколько экспоненциальных
технологий, которые можно объединить, происходит технологический взрыв, который невозможно предугадать.
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Есть прогнозы, что к 2025 году весь транспорт будет на электрике. Цена солнечной энергии упала в 200 раз с середины 70-тых годов.
Фактически через 14 лет электроэнергетики в
том виде, в котором она есть сейчас в Украине,
уже не будет. В связи с этим произойдут такие
изменения, как массовые потери рабочих мест.
Появится принципиально новый класс – прекариат. Все нынешняя молодежь – потенциальный прекариат. Время, когда вы в 9 приходили
на работу и уходили к 18 прошло, забудьте о
нем. Масса профессий окажутся ненужными:
водители, работники сферы электроэнергетики, менеджеры и тд. С появлением большого
количества незанятых людей произойдет существенное сужение среднего класса, и, что
гораздо более пугающе, - над миром нависнет
опасность мировых войн.
Лишь вложение Украины в гуманитарные теории и технологии позволит нам получить преимущество мирового уровня. Что же
не позволяет нам в Украине развивать гуманитарные технологи? Во-первых, то, что мы
всегда были в колониальной зависимости от
кого-то, поэтому интеллектуалы работали на
врага. А во-вторых, мы часто не хотим по-умному решить этот вопрос, а хотим быстро рубить сплеча, а это крайне неправильная тактика.
Последствия гуманитарных технологий
в основном очень отдаленные и за счет этого
их очень сложно прогнозировать. Тем не менее,
Украине для этого нужно раз в 10 меньше инвестиций, а прибыли и результатов вскоре будет в 10 раз больше.
Готовы ли Украина и мир к таким кардинальным изменениям? Как при таких темпах
развития техники избежать массовой безработицы и следующей из нее войны? Обсудите
эти важные вопросы в группах и уже через несколько лет вы будете одними из немногих, у
кого будет план действий на этот счет.

www.studrespublika.com

Хто кого?

Ввечері першого дня втомлені з дороги
учасники «Зимки» замість того, щоб бігти до
м’яких ліжок, зайняли свої місця у залі для проведення пленарного засідання.
Група «Аграрна супердержава» відстоювала ідеї органічного землеробства і для багатьох
експертів виявилися найбільш логічними та послідовними, але дехто продовжує стверджувати,
що такі ідеї все ж суперечать модернізації та взагалі є занадто приземленими. Гуманітарна індустріалізація за кількома пунктами все ж вибилася
з рамок своєї основної програми.
«Освіта» запропонувала навчати студентів
за кордоном за державний кошт з умовою їх повернення для відпрацьовування контракту. Ідея
була прийнята в штики і Іван вислухав багато
критичних зауважень. Зокрема опоненти стверджували, що українська молодь з європейською
освітою вже за жодних умов не повернеться на
батьківщину. Натомість Руслан Коцаба наголосив, що на Івана всі занадто накинулися, адже ми
не тоталіратна держава і кожен може їхати навчатися, куди забажає. І якщо хоча б один спеціаліст

повернеться в Україну, то зможе принципово змінити певну сферу. Лідер республіканців Павло
Вікнянський зауважив, що наголосив, що варто
думати про новітні джерела освіти саме в Україні. Ідея українського автопрому за допомогою 3D
принтингу теж була розкритикована та завалена
питаннями.
А Smart-контракт найбільше критикував
Сергій Дацюк, аргументуючи це тим, що дана
технологія не мережева, отже її можна «зламати». Цей метод діяв би у Німеччині і порядний
німець одразу при вимкненні авто почав шукати
можливість погасити заборгованість по кредиту.
А в Україні моментально з’являться корпорації,
яка пропонуватиме послугу по «зламу» пропонованого механізму.
Майже всі експерти були задоволені тим,
що позиції груп стали більш конкретними, а от
Денис Жарких навпаки наголосив на непослідовності у курсі команд і закликав не намагатися
справити враження та когось, а чітко дотримуватися обраного курсу.

За результатами пленарного засідання
станом на 10 ранку, оргкомітет озвучив такі
золоті запаси команд:
«Гуманітарна індустріалізація» 20
«Аграрна супердержава» 13
«Освіта» 2
«Smart-контракт» 0
«IT» -4
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