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Співавтори 

Майкл Барр є науковим співробітником Дослідницької Ради Великобританії 

та викладачем Університету Ньюкасла, Англія. Його дослідження 

присвячені аспектам зростання Китаю та, зокрема, відносинам Китаю із 

Заходом. В 2008 році працював науковим співробітником на запрошення 

Китайської академії медичних наук і читав лекції в Китаї з питань біоетики 

та біозахисту. 

Луїза Безуйденхут отримала докторську ступінь за дослідження в галузі 

серцево-торакальної хірургії в університеті Кейптауна, Південна Африка, і 

працювала в якості дослідника у відділі серцево-судинних досліджень 

університету Единбурга, Великобританія. У 2008 році вона одержала 

стипендію ЄС на Еразмус Мундус магістерську програму з біоетики у 

католицькому університеті Левена, університетах Неймегена і Падуї. Її 

цікавість щодо питань науки і біоетики зрештою призвела до навчання в 

університеті Ексетера під керівництвом професора Браяна Рапперта і 

отримання ступеня доктора філософії в галузі соціології (2012 рік). Луїза є 

стипендіатом Велком Траст фонду з проведення спільних проектів щодо 

розбудови потенціалу у галузі біоетики та подвійного використання. Її 

дослідження зосереджені на концептуалізації дискусій з питань подвійного 

використання між вченими медико-біологічної галузі в країнах, що 

розвиваються, і на вивченні того, як різне соціальне оточення впливає на 

участь у дебатах з питань подвійного використання. 

Ненсі Д. Коннел є професором медицини університету медицини і 

стоматології Нью-Джерсі (UMDNJ) – медичний коледж Нью-Джерсі. Вона 

також є директором Центру біозахисту UMDNJ, створеного у 1999 році. 

Центр одержав 11,5 млн. доларів США на проведення рекомендованих 

Конгресом (2000-06) досліджень щодо виявлення та діагностики біологічних 

речовин і готовності системи біозахисту. Доктор Коннелл також є 

директором закладу 3-го рівня біобезпеки Центру UMDNJ, що займається 

вивченням нових патогенів, і очолює підкомітет рекомбінантної ДНК 

комітету біобезпеки університету. Вона працює в рамках кількох 

міжнародних програм з питань подвійного використання. Ненсі є колишнім 

головою Національних інституцій Центру охорони здоров'я з перевірки 

наукових публікацій HIBP (Host Interactions with Bacterial Pathogens – 

Взаємодія носіїв з бактеріальними патогенами), який розглядає питання 

бактеріального патогенезу в Національному інституті алергії та інфекційних 

хвороб. Вона є діючим головою ради F13 з питань інфекційних хвороб і 
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мікробіології. Участь доктора Коннелл в контролі біологічної зброї почалася 

у 1984 році, коли вона була головою Комітету з військового застосування 

результатів біологічних досліджень, підкомітету Ради відповідальної 

генетики, заснованої в Кембриджі, штат Массачусетс. Доктор Коннелл 

отримала докторський ступінь у галузі генетики мікроорганізмів 

Гарвардського університету. Її дослідження стосуються головним чином 

взаємодії мікобактерій туберкульозу і макрофагів. 

Малкольм Дандо є професором з міжнародної безпеки університету 

Бредфорда. Він є біологом за освітою, чиї наукові інтереси зосереджені на 

збереженні режиму обмежень, закріплених в Конвенції про заборону 

хімічної та біологічної зброї під час бурхливого науково-технічного 

прогресу медико-біологічних наук. Його останньою публікацією є 

Смертельні культури: розвиток біологічної зброї з 1945 року (Harvard 

University Press, 2006), яку він редагував разом з Марком Уілісом і Лайошом 

Рожа. 

Крістіан Енемарк є старшим викладачем Центру міжнародних досліджень в 

галузі безпеки університету Сіднея, засновником і директором 

Національного центру біозахисту (Сідней). Його дослідження та педагогічні 

інтереси охоплюють безпекові наслідки загроз спалахів інфекційних хвороб 

та можливого застосування біологічної зброї, етику і закони збройних 

конфліктів. До отримання докторського ступеня в Центрі досліджень 

стратегічних та оборонних питань Австралійського національного 

університету (ANU) Крістіан працював політичним радником у парламенті і 

Генеральній прокуратурі штату Новий Південний Уельс. У 2007 і 2008 роках 

він працював запрошеним науковим співробітником у медичному коледжі 

Джона Кертіна при ANU і був членом Національного консультативного 

комітету з питань міжнародної безпеки (Міністерство закордонних справ і 

торгівлі). На даний час Крістіан є запрошеним науковим співробітником 

Центру прикладної філософії та суспільної етики при ANU і головним 

дослідником трирічного проекту Австралійської дослідницької ради з 

вивчення "Інфекційних хвороб, питань безпеки та етики". Він був головним 

дослідником (від Австралії) пілотного проекту 2009 року, фінансованого 

Фондом Альфреда П. Слоуна, в рамках якого проводилася серія семінарів з 

питань дилеми подвійного використання в галузі медико-біологічних наук. 

Девід Фрідман має ступінь магістра з мікробіології Тель-Авівського 

університету (1972) і докторську ступінь з імунології Інституту Вейцмана в 

Реховоті (1976). Після року післядипломної практики (1977) в Інституті 

Макса Планка з іммунобіологіі (Фрайбург, Німеччина), він вступив до лав 

Армії оборони Ізраїлю (IDF). Протягом майже 25 років дктор Фрідман 

служив у збройних силах Ізраїлю, а потім у Міністерстві оборони Ізраїлю 
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(IMOD), після чого вийшов у відставку в званні полковника (1992). Доктор 

Фрідман здебільшого працював у департаменті наукових розробок і 

відповідав за планування науково-дослідних проектів з 

хімічного/біологічного захисту. В армії Ізраїлю він був начальником відділу 

хімічного/бактеріологічного захисту, а в Міністерстві оборони працював 

спеціальним помічником з питань хімічного/бактеріологічного захисту. У 

2004 році доктор Фрідман почав працювати в Центрі Стратегічних 

Досліджень м. Яффа (JCSS) при Тель-Авівському університеті, який зараз 

називається Інститутом досліджень проблем національної безпеки (INSS). 

Зараз доктор Фрідман працює старшим науковим співробітником INSS і 

його дослідження стосуються головним чином проблем ЗМУ, 

нетрадиційного тероризму, з акцентом на питання стратегії 

нерозповсюдження, протидії поширенню хімічної і біологічної зброї через 

призму боротьби з біотероризмом. Крім того, доктор Фрідман є радником 

низки організацій, таких, як Академія наук Ізраїлю, Рада національної 

безпеки, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ та 

Міністерство охорони здоров'я. 

Франсуа Гарро працює політичним радником з питань контролю над 

озброєннями і роззброєнням в Швейцарському Федеральному міністерстві 

оборони, цивільного захисту та спорту. До цього він працював у відділі 

зв'язку та ЗМІ того ж самого міністерства, а також за кордоном як 

представник Швейцарського Федерального міністерства закордонних справ. 

Франсуа Гарро є штабним офіцером Швейцарських збройних сил. Він 

проходив навчання у центрі досліджень сучасної Азії при університеті 

Амстердама, а також з питань історії науки та засобів масової інформації при 

університеті Берна. 

Джейн Джонсон є постдокторантом з питань клінічної етики і етики 

громадської системи охорони здоров'я при факультеті філософії 

університету Маккуорі, де вона досліджує широке коло філософських і 

наукових питань. В її докторській дисертації (захищала в університеті 

Сіднея) досліджуються проблеми обґрунтування правового покарання із 

використанням філософських підходів Канта і Гегеля. Наразі вона працює 

над проектом, який стосується етичних питань, породжених інноваційною 

хірургією. Стійкі інтереси до проблем використання тварин у дослідженнях і 

навчанні сприяли залученню Джейн до досліджень етичних та 

епістемологічних наслідків використання тварин у біомедицині та питань 

філософської педагогіки. 

Джуліо М. Манчіні є дослідником і керівником програми Мережі Landau 

Centro Volta (LNCV), Італія, ця програма опікується дослідженнями питань 

нерозповсюдження, запобігання застосування та знищення ядерної і 
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біологічної зброї, покращення інструментів і політики 

біобезпеки/біозахисту. Він координує проект LNCV з біозахисту та освіти з 

питань подвійного використання. Він має ступінь магістра міжнародних 

відносин і європейської інтеграції та бакалавра політології, отримані в 

Католицькому університеті Мілана. 

Брендан Маккласкі був призначений виконавчим директором Управління з 

надзвичайних ситуацій та охорони здоров'я і безпеки при університеті 

медицини і стоматології Нью-Джерсі (UMDNJ) у 2006 році. З цього року він 

керує безпекою університетської лабораторії 3-го рівня біобезпеки. Раніше 

він обіймав посади заступника директора Центру біозахисту (2001-04) і 

виконував обов'язки директора Центру підготовки і досліджень з питань 

хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної зброї та вибухових речовин 

(2004-06) при університеті. З 2007 року він працював членом робочої групи з 

безпеки губернатора території студентського містечка (Нью-Джерсі). Пан 

Макласкі є сертифікованим менеджером з надзвичайних ситуацій і головою 

міжнародної асоціації менеджерів з надзвичайних ситуацій університетів і 

коледжів. Він був призначений доцентом Вищої школи медико-біологічних 

наук при UMDNJ у 2002 році, де він викладає курси з біотероризму, зброї 

масового знищення і національної безпеки. До 2009 року пан Макласкі 

працював також доцентом університету Кіна, де він викладав курси з 

державного управління, біотероризму та політики в галузі суспільної 

охорони здоров'я. Пан Макласкі отримав ступінь доктора юриспруденції 

(2006) у Школі права Університету Рутгерса, і ступінь бакалавра (1997) і 

спеціаліста з державного та муніципального управління (2001) в 

університеті Кіна. 

Масамічі Мінехата є постдокторантом Бредфордського науково-дослідного 

центру з роззброєння (BDRC) при Департаменті вивчення проблем миру 

університету Бредфорда. Під егідою прем'єр-міністра Великобританії щодо 

міжнародного науково-дослідного співробітництва (British Council), з 2008 

до початку 2010 року він працював над спільним проектом BDRC і 

медичного коледжу національної оборони Японії з розробки модуля 

освітнього он-лайн ресурсу для вчених медико-біологічного спрямування 

щодо проблем подвійного використання. Його поточне дослідження 

зосереджене на освіті вчених медико-біологічної галузі з цих питань у 

країнах Азії під егідою Фонду Альфреда П. Слоуна (Сполучені Штати). 

Браян Рапперт є доцентом з питаль технології та зв'язків з громадськістю 

кафедри соціології та філософії університету Ексетера, Великобританія. 

Його довгостроковий науковий інтерес зосереджується на дослідженні 

варіантів вибору адаптації та регулювання технологій, пов'язаних з 

безпекою, зокрема, в умовах невизначеностей і розбіжностей. Його 
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останніми роботами є Контроль за зброєю (Рутледж, 2006), Біотехнологія, 

безпека та пошук рубежів (Палгрейв, 2007), Технологія і безпека (ред. 

Палгрейв, 2007), Біозахист (спільн. ред. Палгрейв, 2009). Його остання 

робота Секрети експериментів (UPA, 2009) пропонує новий підхід до 

досліджень прогалин у соціальних розслідуваннях. 

Джеймс Ревілл закінчує останній рік докторантури з курсу дослідження 

еволюції Конвенції про заборону біологічної і токсичної зброї при 

Бредфордському центрі дослідженнь питань роззброєння. Протягом всього 

часу написання своєї дисертації він брав участь у ряді науково-дослідних 

проектів, орієнтованих на проблеми біологічної зброї і розвиток біозахисту, 

а також на питання, пов'язані з безпекою у Південній Азії під час роботи в 

Пакистанському відділі досліджень питань безпеки в Бредфорді. Проте, 

найбільш активно він працював у сфері освіти з біозахисту, питання, інтерес 

до якого він зберіг під час роботи науковим співробітником мережі Landau 

Centro Volta в Італії і запрошеним науковим співробітником у 

Бредфордському центрі досліджень проблем роззброєння. 

Майкл Дж. Селгелід отримав ступінь бакалавра в області біомедичної 

інженерії в університеті Дьюка і ступінь доктора філософії в університеті 

Каліфорнії, Сан-Дієго. Він є старшим науковим співробітником Центру 

прикладної філософії та суспільної етики (CAPPE) при Австралійському 

національному університеті, де він також є директором Центру 

співробітництва з біоетики Всесвітньої організації охорони здоров'я і 

заступником директора Національного центру біозахисту. Він також є 

науковим співробітником університету Сіднея і університету 

Вітватерсранда в Йоганнесбурзі, Південна Африка. Його дослідження 

зосереджені на етичних питаннях, пов'язаних з інфекційними хворобами та 

генетикою. Він був співавтором роботи Етико-філософський підхід до 

дилеми подвійного використання досліджень в галузі біологічних наук 

(Спрінгер, 2008) і співредактором роботи Етика та інфекційні хвороби 

(Блаквелл, 2006). 

Нарійоші Шіномія є професором кафедри інтегративної фізіології і біо-нано 

медицини Національного медичного коледжу Міністерства оборони Японії 

(NDMC). Після закінчення курсу аспірантури з медицини NDMC у 1991 

році, він працював доцентом на кафедрі біології NDMC (1993-97) і на 

кафедрі мікробіології NDMC (1997-2007), після чого отримав поточну 

посаду. Його спеціалізація охоплює мікробіологію та імунологію, 

молекулярну онкологію, підводну медицину і біоетику. Його остання робота 

з біоетики стосується питань подвійного використання та освіти вчених 

медико-біологічної галузі. 
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Джуді Стуре є керівником Вищої школи при університеті Бредфорда, 

Англія, де вона веде дві докторські програми освіти з організації 

досліджень. Вона читає лекції з дослідницької етики та методології 

досліджень та бере активну участь у розробці програм з питань етики як для 

підготовки аспірантів університету так і інших. Як член групи біоетики 

подвійного використання фонду Велком Траст і асоційований член 

Бредфордського центру досліджень проблем роззброєння, вона спільно з 

колегами з ряду британських та зарубіжних університетів займається 

розробкою біоетичних підходів до боротьби з біологічними загрозами у 

медико-біологічних дослідженнях. Джуді має ступінь бакалавра (з 

відзнакою) з археології (університет Бредфорда), вона спеціалізувалась на 

вивченні людських останків і ступінь доктора (університет Дарема) з 

біологічної антропології, яку вона отримала працюючи над екологічними 

аспектами вроджених дефектів у людей. Вона продовжує дослідження з 

біологічної антропології, в тому числі дослідження вад розвитку. Наразі 

вона займається аналізом скелетних останків, що проводяться в музеї 

Лондона і працює з Британською асоціацією біологічної антропології та 

остеоархеології над розробкою кодексу професійної етики. 

Саймон Уітбі є старшим науковим співробітником Дослідницької Ради, що 

спонсорується урядом Великобританії і директором Бредфордського центру 

досліджень проблем роззброєння при Університеті Бредфорда. Його 

дослідницькі інтереси включають вивчення характеристик і військових 

програм, спрямованих на знищення зернових культур за допомогою 

біохімічних речовин. Його робота 2001 року Біологічна війна проти врожаю 

є першим фундаментальним дослідженням державних заходів, спрямованих 

на ураження продовольчих культур біологічною зброєю. 

Джо Юі Джан є докторантом центру BIOS Лондонської школи економіки і 

політичних наук, дослідження якого фінансуються фондом Велком Траст. Її 

дисертація досліджує китайське законодавство щодо вивчення стовбурових 

клітин у контексті космополітизації. Вона отримала свою першу ступінь з 

медицини в Пекінському університеті. 
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Перелік скорочень 

AAAS Американська асоціація сприяння розвитку науки 

AAMC Американська асоціація медичних коледжів 

AAU Асоціація американських університетів 

ANU Австралійський національний університет 

BBSRC Рада біотехнології та біологічних досліджень 

BDRC Бредфордський центр досліджень проблем роззброєння 

BSATs Біологічні селективні агенти і токсини 

BSL Рівень біологічної безпеки 

КБТЗ Конвенція із заборони біологічної і токсинної зброї 

BW Бактеріологічна війна(або зброя) 

CAS Китайська академія наук 

CASS Китайська академія соціальних наук 

CBRN Хімічна, біологічна, радіологічна та ядерна 

CDC Центри контролю хвороб 

COGR Рада по зв'язках з державними органами 

CSR Корпоративна соціальна відповідальність 

CTR Спільне скорочення загрози 

CW Хімічна зброя 

CWC Конвенція із заборони хімічної зброї 

DDPS Федеральний департамент оборони, захисту населення і спорту 

(Швейцарія) 

DHS Міністерство внутрішньої безпеки (США) 

DHHS Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб (США) 

DoD Міністерство оборони (США) 

EMR Освітній модульний ресурс 

ЄС Європейський Союз 
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FASEB Федерація американських товариств експериментальної 

біології 

FBI Федеральне бюро розслідувань 

FDFA Федеральний департамент закордонних справ (Швейцарії) 

FOPH Федеральне управління громадської охорони здоров'я 

(Швейцарія) 

HEFCE Вища рада з фінансування освіти  

IAMP Міжакадемічна медична рада 

IAP Міжакадемічна рада  

ICRC Міжнародний комітет Червоного Хреста 

ISP Міжсесійний процес 

IUPAC Міжнародна спілка теоретичної і прикладної хімії 

IUMS Міжнародний союз мікробіологічних товариств 

JBA Японська асоціація біопромисловості 

LNCV Мережа Landau Centro Volta (Італія) 

METI Міністерство економіки, торгівлі і промисловості (Японія) 

MEXT Міністерство освіти, культури, спорту, науки і технологій 

(Японія) 

MRC Дослідницька рада з питань медицини (Великобританія) 

MOST Міністерство науки і технології (Китай) 

NAS Національна академія наук (США) 

NASILGC Асоціація громадських університетів і університетів на 

орендованій землі 

NBC Ядерна, біологічна, хімічна 

NCB Національний центр біозахисту (Швейцарія) 

NDMC Медичний коледж міністерства оборони Японії 

NGO Неурядова організація 

NIH Національні інститути охорони здоров'я (США) 

NIID Національний інститут інфекційних хвороб (Японія) 

NRC Національний дослідна рада 
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NSABB Національна науково-консультативна рада з біозахисту 

OECD Організація економічного співробітництва та розвитку 

ORI Управління науково-дослідної цілісності 

OSHA Асоціація охорони праці та здоров'я  

PHS Система охорони здоров'я населення 

QAA Агентство із забезпечення якості 

R&D Дослідження і розробки 

RCR Відповідальне проведення досліджень 

RCUK Дослідницькі ради Великобританії 

RISTEX Науково-дослідний інститут науки і технологій для суспільства 

(Японія) 

S&T Наука і технологія 

SCJ Наукова рада Японії 

SECO Державний секретаріат з економічних питань (Швейцарія) 

SER Державний секретаріат з питань освіти і досліджень 

(Швейцарія) 

SSBAs Безпеко-чутливі біологічні агенти (Австралія) 

UN ООН 

ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров'я 

WMD Зброя масового ураження 
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Введення: Освіта як... 

БРАЯН РАППЕРТ 

Історія сучасної науки і техніки є оповіданням, яке не можна розказати, не 

пригадуючи військові, руйнівні і насильницькі цілі, що мотивують до 

пошуку нових знань і приладдя.
1
 у певний час, темпи або новизна розробок 

почали характеризуватися особливим розмахом соціальних дебатів. 

Створення атомних і ядерних озброєнь стало, вочевидь, тією визначною 

подією, коли для багатьох необхідність взяття паузи і підвищення 

стурбованості стали очевидними. 

На початку двадцять першого століття, в деяких наукових і політичних 

колах з’явилося занепокоєння з приводу того, як – навмисно або за 

необережності – досягнення в галузі біотехнології та в суміжних областях 

можуть сприяти поширенню хвороб. Академії наук, медичні організації, 

урядові комісії, аналітики в галузі безпеки, а також окремі дослідники були 

серед тих, хто прагнув взяти паузу і висловити свою стурбованість.
2
 

Незважаючи на відмінності в умовах і тональності їх повідомлень, кожен з 

них піднімав велике питання: «Чи може статися, що медико-біологічні 

науки стануть смертельними для нас»? 

Застереження Сергія Попова є наочним прикладом цього. Як провідний 

вчений великої радянської програми створення біологічної зброї, що 

тривала до початку 1990-х років, він брав участь у спробах генетично 

покращити класичні компоненти біологічної зброї, а також розробити нові. 

                                                                 

1 For instance, see Rappert, B., Balmer, B. and Stone, J. 2008, 'Science, technology and the military: Priorities, preoccupations 
and possibilities', in The handbook of science and technology studies, London: MIT Press; James, A. 2007, 'Science & 
technology policy and international security', in Rappert B. (ed.), Technology & security: Governing threats in the new 
millennium, London: Palgrave. 
2 For instance, see Lentzos, F. 2008, 'Countering misuse of life sciences through regulatory multiplicity', Science and Public 
Policy, vol. 35(1), pp. 55—64; Commission on the Intelligence Capabilities of the United States Regarding Weapons of Mass 
Destruction 2005, Report of commission on the intelligence capabilities of the United States regarding weapons of mass 
destruction, Washington, DC, available: http://govinfo.library.unt.edu/wmd/ report/wmd_report.pdf [viewed 1 November 2009]; 
Fidler, D. and Gostin, L. 2008, Biosecurity in a global age, Stanford: Stanford University Press; Institute of Medicine and 
National Research Council 2006, Globalization, biosecurity and the future of the life sciences, Washington, DC: NRC; 
InterAcademy Panel 2005, IAP statement on biosecurity, 7 November, Trieste: IAP, available: 
http://www.nationalacademies.org/morenews/includes/ IAP_Biosecurity.pdf [viewed 1 November 2009]; National Research 
Council 2004, Biotechnology research in an age of terrorism, Washington, DC: National Academies Press; NSABB 2007, 
Proposed framework for the oversight of dual-use life sciences research, Bethesda, MD: NSABB; World Health Organization 
2006, Biorisk management: Laboratory biosecurity guidance, September, Geneva: WHO. 

http://govinfo.library.unt.edu/wmd/
http://www.nationalacademies.org/morenews/includes/
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Зазираючи в майбутнє з висоти років, у статті для журналу Technology 

Review під назвою "Знання",
3
 Попов окреслив ряд досягнень і можливостей 

радянської програми, що наближалась до межи можливостей добре 

підкріплених ресурсами зусиль. Це сталося завдяки росту розуміння 

основних життєвих процесів та доступності сучасних технологій. Серед 

багатьох перспектив зазначалися підвищення вірулентності патогенів, 

синтез вірусів зі звичайних лабораторних матеріалів, модифікація бактерій, 

що викликають важкі хвороби (у тому числі розсіяний склероз), а також 

використання патогенів для втручання в специфічні клітинні мішені для 

зміни поведінки, моделей розпізнання і сприйняття. 

У статті, як зазвичай відбувалося скрізь, такі похмурі твердження 

супроводжувалися питаннями скептичного ухилу: чи можуть бути на 

практиці створені біоагенти для ефективної зброї? Чи дійсно спроможні 

недержавні групи або неврівноважені індивіди виробляти їх? Чи можуть 

заяви колишнього розробника зброї прийматися за чисту монету? Якщо 

навмисно поширювати хвороби порівняно легко, чому випадків біоатак не 

ставало більше? Контроль за проведенням досліджень та розповсюдженням 

технологій покращує нашу безпеку, чи створює більше приводів для 

небезпеки? 

"Знання" закінчується похмурою оцінкою: "Я не знаю, які наукові або 

політичні заходи зможуть гарантувати, що нова біологія не зашкодить нам". 

Але важливим першим кроком, за твердженням Попова, є подолання 

вченими свого небажання дискутувати щодо біологічної зброї. 

"Інформування громадськості є дуже важливим. Я не можу сказати, що це є 

рішенням проблеми. Чесно кажучи, зараз я не бачу жодних рішень. Тим не 

менш, перш за все ми повинні бути в курсі". 

Поінформованість та освіта: Розбіжності в 

одноголосності 

Можливо ці настрої є не лише думками окремої людини, а характеризують 

поточний стан міжнародного мислення стосовно «того, що має бути 

зроблено і ким?».
4
 Як зазначається в наступному розділі, було висунуто 

безліч різноманітних припущень щодо зв’язку небезпеки з можливими 

результатами медико-біологічних досліджень. Заклики до покращення 

освіти стосовно цих питань лунають в рекомендаціях щодо цілого ряду 

проблем – від забезпечення фізичної безпеки лабораторій і заборони 

запропонованих експериментів, до подолання хвороб, які підривають 
                                                                 
3 Williams, M. 2006, 'The Knowledge', Technology Review, March/April. 
4 See Rappert, B. and Gould, C. (eds) 2009, Biosecurity: Origins, transformations and practices, London: Palgrave. 



 

5 

 

економічний розвиток і, через це, загальний добробут.
5

 Освіта 

розглядається як необхідна в обох рішеннях, що закликають до 

неформального самоврядування наукових спільнот та вимагають 

дотримання формальних правил. 

Проте, як я вже колись казав, якщо хтось починає рухатися з загальних 

закликів до конкретних дій, він одразу стикається з необхідністю робити 

складний вибір.
6
 Початкові ознаки цього наведені в Модулі 1. У ньому 

перераховані деякі основні питання, які виникають при розгляді шляхів 

подальших дій. 

 
                                                                 

5 As a sample of such calls, see Report of Royal Society and Wellcome Trust Meeting 2004, 'Do no harm — Reducing the 
potential for the misuse of life-science research', 7 October; World Medical Association 2002, Declaration of Washington on 
biological weapons, Washington, DC: WMA; National Research Council 2003, Biotechnology research in and age of terrorism, 
Washington, DC: National Academies Press; British Medical Association 1999, Biotechnology, weapons and humanity, London: 
Harwood Academic Publishers; United Nations 2005, Report of the meeting of States Parties to the Convention on the Prohibition 
of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, 
BWC/ MSP/2005/3 14, Geneva: UN, available: http://www.opbw.org [viewed 1 November 2009]; National Science Advisory 
Board for Biosecurity 2008, Strategic plan for outreach and education on dual use research, 10 December, available: 
http://oba.od.nih.gov/biosecurity/PDF/FinalNSABBReportonOutreachandEducationDec102008.pdf [viewed 1 November 2009]. 
6 Rappert, B. 2007a, 'Education for the life sciences' in Rappert, B. and McLeish, C. (eds) A Web of prevention: Biological 
weapons, life sciences and the future governance of research, London: Earthscan, pp. 51—65. Available: 
http://people.exeter.ac.uk/br201/Research/Publications/Chapter%203.pdf [viewed 1 November 2009]. 

Модуль 1: Хто, що і як в освіті 

Яким має бути результат вивчення освітніх тем? 

Чи повинні матеріали включати характеризування хвороб за 

очікуваними небезпечними збудниками, фізичну та біологічну 

безпеку лабораторій, історію наступальних програм держав, або 

потенціал цивільних досліджень для подальшого поширення 

хвороб? 

Кого треба навчати? 

Чи мають це бути дослідники патогенів, науковці-біологи 

загалом, ті, хто в цілому пов'язаний з медико-біологічними 

науками, або громадськість? 

Якою є мета навчання? 

Чи повинна вона прагнути до «імплантування» знань, або 

«будувати» розуміння? 

Хто буде навчати? 

Іншими словами, хто є експертом? 

Як достукатися до практикуючих вчених та інших гравців 
практичного сектору? 

Як буде забезпечена їх увага та активна участь? 

http://www.opbw.org/
http://oba.od.nih.gov/biosecurity/PDF/FinalNSABBReportonOutreachandEducationDec102008.pdf
http://people.exeter.ac.uk/br201/Research/Publications/Chapter%203.pdf
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Запити щодо того, що ж таке належна освіта з біозахисту є потенційно 

спірними, адже вони пов'язані зі здійсненням повноважень і компетенцією. 

Наприклад, що стосується стурбованості з приводу цілей, зазначених у 

Модулі 1, деякі види освіти зосереджуються на передачі авторитетних знань 

або цінностей. Проте, особливо по відношенню до питань етики, може 

чинитися інтенсивний опір, коли деякі намагатимуться розповідати іншим, 

як вони повинні думати. І напроти, альтернативні види освіти підкреслюють 

необхідність плекати власну аргументацію окремих осіб з тим, щоб дати їм 

можливість самостійно продумувати етичні проблеми. Інші підходи не 

зосереджуються на окремих особах, прагнучі до розвитку здатності людей 

працювати разом у спільних дискусіях.
7
 Ці різні підходи не лише пов'язані з 

альтернативними методами навчання і можливостями ставити питання, 

вони також пропонують різні шляхи вирішення того, що має бути зроблено. 

В цій роботі розглядаються різні спроби забезпечити більшу обізнаність з 

питань безпеки в галузі медико-біологічних наук. Вона досліджує уроки, 

отримані з практичних ініціатив у широкому діапазоні національних 

контекстів, а також більш загальні роздуми про освіту та етику. 

Пропонуючи свою оцінку того, що і ким повинно бути зроблено, кожен з 

учасників звертається до безлічі складних практичних і концептуальних 

питань. В результаті, робота становитиме інтерес для тих, хто займається 

плануванням та практичною діяльність будь-де у світі. Запитуючі, яке місце 

займають освіта та етика у швидкому розвитку науки, ми також створюємо 

інтерес для тих, хто опікується більш загальними проблемами професійної 

поведінки та соціальних проблем. 

Безпека і біологія: дилеми співіснування 

Перш ніж розглядати питання, пов'язані з освітою більш докладно, і 

розбивати роботу на окремі глави, в цьому розділі продовжується вивчення 

безпекових наслідків медико-біологічних наук. Як буде показано в 

подальшому, визначення того, що робити на шляху освіти є складним не 

лише через наявність багатьох опцій щодо того, як стимулювати навчання, 

але також через вперті дилеми, незрозумілості і невизначеності, пов'язані з 

усвідомленням питань, поставлених на карту. Хоча може здатися 

правдоподібним, що зростаючі знання і можливості урівнюють зростання 

зловмисного потенціалу, очевидним є великий простір для конкурсу 

концепцій з питань, які є предметом розгляду. Спосіб, в якій це робиться має 

                                                                 

7 See Pasanen, R. 2007, 'International education as an ethical issue' in Hayden, M., Levy, J. and Thompson, J. (eds) Research in 
international education, London: Sage, pp. 57—78. 
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значення для визначення того, який вид освіти повинен запроваджуватися, 

ким і як. 

Тому, розглянемо, ряд спірних областей: 

Швидкий поступ 

Хоча в останні роки деякі коментатори і піднімали стурбовані питання про 

те, як розвиток науки і техніки може сприяти навмисному поширенню 

хвороб у практичному плані, переважну більшість досліджень все ж 

розглядали як спосіб боротьби з виявленими загрозами. Це найбільш 

помітно в США. Тут відбулося істотне розширення досліджень з біобезпеки 

та біозахисту. У той час як у 2001 фінансовому році фінансування 

громадської біобезпеки США складало $ 569 млн., у 2008 році воно вже 

сягало більше $ 5,3 млрд.
8
 Дослідження з фінансуванням понад 3 мільярди 

доларів на рік починаючи з 2004 року були основним компонентом цього 

зростання, багато з яких проводилися під егідою Національних інститутів 

охорони здоров'я.
9
 Іншими словами, передбачувані технологічно-досконалі 

кошмари викликали настільки ж досконалу відповідь. 

З акцентом на випередження загроз за рахунок додаткових досліджень, 

висловлювались занепокоєння щодо того, чи створювали зрушення у 

фінансуванні невідповідні пріоритети, чи розмивалася межа між 

допустимими на міжнародному рівні оборонними дослідженнями, або 

створювалася небезпека щодо випадкового або навмисного вивільнення 

патогенних мікроорганізмів.
10

 Що стосується останнього, то істотне 

розширення фінансування біозахисту призвело до відповідного збільшення 

числа осіб і об'єктів, що працюють з патогенними агентами. Враховуючи 

висновок ФБР про те, що злочинець, який здійснював атаки з сибірською 

виразкою у 2001 році був американським службовцем Інституту медичних 

досліджень інфекційних хвороб армії США,
11

 питання про те, чи призвело 

до поширення небезпечних знань, навичок і матеріалів багатомільярдне 

збільшення витрат на біозахист, ставилося багато разів. На момент 

написання роботи, в США та інших країнах відбувався інтенсивний 

політичний спір щодо того, якого роду скринінг та нагляд за особами має 

відбуватися, і хто повинен їх контролювати. Стосовно основного питання 

про те, скільки і яких оборонних робіт доцільно залишити, уряд і наглядачі, 

дотримуються діаметрально протилежних думок. 
                                                                 

8 Franco, C. 2009, 'Billions for biodefence', Biosecurity and Bioterrorism, vol. 7(3): pp. 291—309. 
9 See Center for Arms Control and Non-proliferation 2008, Federal funding for biological weapons prevention and defense, 
Fiscal years 2001 to 2008, Washington, DC: Center for Arms Control and Non-proliferation. 
10 See Enserink, M. and Kaiser, J. 2005, 'Has biodefense gone overboard?', Science, vol. 307(5714), pp. 1396—98; Leitenberg, 
M., Leonard, J. and Spertzel, R. 2004, 'Biodefense crossing the line', Politics and the Life Sciences, vol. 22(2), pp. 1—2; Klotz, L. 
and Sylvester, E. 2009, Breeding bioinsecurity, Chicago: Chicago University Press. 
11 Bhattacharjee, Y. 2009, 'The danger within', Science, 6 March, pp. 1282-83. 
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Зокрема, питання про те, що є доцільним оборонним дослідженням 

залишається спірним, тому що кінцеві результати такої роботи не є 

однозначними. Велика частина збільшеного фінансування в США 

призначалося на вивчення традиційних агентів категорії А (наприклад, 

сибірської виразки, віспи, чуми). В якійсь мірі, у відповідь на критику щодо 

встановлення невідповідних пріоритетів у дослідженнях, багато з програм 

фінансування з часом розширили свою місію за рамки вузького розуміння 

біобезпеки.
 12

 Тим не менш, через наявність численних досліджень, в яких 

цілі можуть бути взаємно кооперовані у стосунки науковців зі спонсорами, 

визначення значущості офіційних пріоритетів означало визначення порядку 

денного, а результати вимагали прискіпливого аналізу. 

Скрізь і ніде  

Одним з аспектів розширення контролю досліджень, який здійняв багато 

суперечок, є припущення про те, що робота здійснювана університетами або 

іншими традиційно відкритими організаціями, може проводитися 

неналежним чином. На відміну від питань про безпеку або фізичний захист 

лабораторій, це не надто відноситься до того, як проводяться ці 

дослідження, але, скоріше, до їх так званого потенційного подвійного 

використання. Таке використання терміну відноситься до можливого 

застосування знань і методів у корисних і зловмисних цілях. Таким чином, з 

2003 року кілька спонсорів, видавців і організацій (на Заході) ввели процеси 

контролю для оцінки ризиків і користі окремих досліджень, щоб визначити, 

чи потребують вони змін або припинення.
13

 

Слід зазначити, що такі процедури рідко визначають, що рукописи, заявки 

на гранти, або пропозиції щодо експериментів не варто 

проводити/публікувати або слід обмежувати. Наприклад, у 2003 році група з 

32 наукових журналів узгодила загальні керівні принципи для внесення змін 

до робіт, і, можливо, їх відхилення, в яких «потенційна шкода від публікації 

переважує потенційну користь для суспільства».
14

 Проте, здається, що 

жодна робота ніколи не була відхилена з міркувань безпеки.
15

 Наскільки 

відомо автору, те ж саме можна сказати і про спонсорів, які створили 

системи нагляду за поданнями.
16

 Але, мабуть найбільш помітним явищем, 

                                                                 

12 See Franco 2009, op cit. 
13 Rappert, B. 2008a, 'The benefits, risks, and threats of biotechnology', Science & Public Policy, vol. 35(1), pp. 37-44. 
14 Journal Editors and Authors Group 2003, PNAS, vol. 100(4), p. 1464. 
15 Van Aken, J. and Hunger, I. 2009, 'Biosecurity policies at international life-science journals', Biosecurity and Bioterrorism, 
vol. 7(1), pp. 61-72. 
16 These include the UK Biotechnology and Biological Sciences Research Council, the UK Medical Research Council, the 
Wellcome Trust, the Center for Disease Control, and the Southeast Center of Regional Excellence for Emerging Infectious 
Diseases and Biodefence. 
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характерним для цих наглядових процесів, є у першу чергу нерегулярність, з 

якою вони визначають пункти, «що викликають занепокоєння».
17

 

Оскільки дані щодо контролю досліджень у рамках державних відомств 

(зокрема, пов'язаних з обороною) недоступні, стосовно університетів та 

інших установ, що фінансуються державою, здається виправданим зробити 

висновок про те, що, за рідким винятком, процеси нагляду визначатимуть 

мало досліджень такими, які становлять загрозу для безпеки, і майже нічого 

не зупинять. Така ситуація піднімає питання про кінцеву мету і перспективи 

формальних процедур нагляду, а також, про тих, хто і як проводить оцінку 

(див нижче). 

Формальні політики і неформальні практики 

У той час як багато нещодавно започаткованих формальних процедур 

контролю досліджень подвійного використання, призначених для 

зважування уявних соціальних вигод та безпекових ризиків цивільних 

досліджень досі не спричинили припинення будь-яких робіт, наявні дані 

свідчать про те, що окремі вчені діяли дещо інакше. У 2007 Національна 

дослідна рада та Американська асоціація сприяння розвитку науки (AAAS) 

провели опитування 10 000 членів AAAS. Доповідь 2009 року про це 

опитування вказує на те, що один з шести респондентів вносили певні зміни 

в свої дослідження, в комунікаційні принципи і в коло дослідників.
18

 

Невелике число відповідей (16 і 20 відсотків для завершених і частково 

завершених досліджень відповідно) означає, що ці висновки неможливо 

розглядати як репрезентативні для будь-якої групи. Тим не менш, навіть без 

узагальнення даних, не співмірність між заявленими практиками і 

результатами нещодавно започаткованих процесів нагляду є помітною.
19

 

У той час як окремі діячі використовували результати дослідження в якості 

індикативних показників, самі вчені вже діяли відповідально задля 

зниження ризиків,
20

 тому цілком виправдано поставити деякі додаткові 

питання. Одним з очевидних питань є: чому існує така невідповідність між 

бажанням дослідників повідомляти про вищезгадані аспекти своєї роботи з 

потенціалом подвійного використання і нездатністю формального процесу 

зробити те ж саме (або навіть просто викрити будь-які аспекти, що 

викликають занепокоєння)? В організаційній соціології, розрив між 

                                                                 

17 So across all the journals in the Nature Publishing Group, roughly 15 papers were subjected to a special security review in 
2005 and 2006. For further figures, see Rappert 2008a, op cit. 
18 National Research Council and the American Association for the Advancement of Science 2009, A survey of attitudes and 
actions on dual-use research in the life sciences, Washington, DC: NRC and AAAS. 
19 Though in this regard, 25 per cent of respondents to the survey indicated they had worked with 'select agents' in the past, 
therefore suggesting a possible reason for both the changes made to research practices and the awareness of dual-use concerns. 
20 National Academies 2009, Survey samples life scientists' views on 'dual use' research and bioterrorism, Press Release 9 
February. 
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формальними процедурами і неформальними практиками є давньою темою 

для обговорення. Таке становище не обов'язково є приводом для суперечок 

щодо того, хто прийняв правильні рішення, але скоріше приводом для 

запитання про те, чому альтернативні припущення щодо належної практики 

подекуди вважаються нашіптуванням. 

У зв’язку з освітньою спрямованістю цієї книги, така невідповідність є 

приводом для підняття питання про те, яким чином практикуючі вчені 

взаємодіють стосовно аспектів, що викликають занепокоєння. Зокрема, у 

зв'язку з відсутністю тем про подвійне використання в університетських 

навчальних програмах і професійної уваги до цієї теми протягом останніх 

десятиліть, те, як опитані вчені підняли питання стурбованості щодо 

можливого зловмисного використання результатів досліджень може бути 

важливим сигналом для внесення змін до освітніх програм в частині того, як 

витягти на світло практики, що досі перебувають в тіні.
 21

 

Окремі оцінки проти кумулятивного розвитку 

Здається доцільним стверджувати, що однією з причин, чому процеси 

вивчення співвідношення ризику та користі від досліджень подвійного 

використання не зупиняють заявки на гранти, публікації, і експерименти, є 

складність визначення можливих небезпек одного єдиного дослідження на 

тлі вже існуючих знань і можливостей. Незважаючи на триваючі спроби,
22

 

визначення ризику є вельми проблематичним. Навіть якщо будуть 

розроблені обґрунтовані надійні процедури оцінки, загрози, що випливають 

з окремих проектів все ще будуть незрозумілі, позаяк кумулятивний 

розвиток знань, ноу-хау, і технологій надає додаткові можливості для дій. 

То, як це відбувається, є важливим для розуміння можливого використання 

(див нижче). 

Таким чином, замість того, щоб зосередитися на тому, чи слід просувати 

вперед окремі експерименти, здається більш корисним запитати, які 

напрямки мають фінансуватися у першу чергу.
23

 Деякі з ліній біооборони, 

побудованих в США та інших країнах (зокрема, ті, що пов'язані з 

характеристикою загроз) можуть бути піддані сумніву з точки зору їх 

необхідності. З позитивного боку, напрями роботи, які б зміцнювали 

безпеку шляхом сприяння міжнародному співробітництву та розвитку, як це 

                                                                 

21 For a discussion of this as a prevalent form of ethical training, see Halpren, S. 2004, Lesser harms, Chicago: Chicago 
University Press. 
22 Royal Society 2009, New approaches to biological risk assessment,29 July, London: Royal Society. 
23 Johnson, D. 1999, 'Reframing the question of forbidden knowledge for modern science', Science and Engineering Ethics, 
vol. 5(4), pp. 445—61. 
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пропонується в ініціативі ДНК для миру, можуть бути підтримані.
24

 Така 

"макро-увага" до науково-дослідних напрямків також не є безпроблемною, 

як і передбачення результатів досліджень. Тим не менш, зрозуміло те, що 

сьогодні увага до питань подвійного використання спрямовується на окремі 

елементи досліджень за рахунок інших підходів. 

"Подвійне використання" є…"X" дорівнює... 

У попередніх пунктах термін "подвійне використання" згадується у 

контексті корисного і зловмисного потенціалу знань і методів. Це 

приблизно відповідає змісту вельми впливової доповіді національних 

академій США «Біотехнологічні дослідження в епоху тероризму».
25

 Проте, 

як і у випадку з іншими термінами – такими, як «біозахист»
26

 або «кодекс 

поведінки»
27

 – «подвійне використання» має свою власну історію. Дуже 

часто він використовується різними людьми для визначення різних речей. 

Така неоднозначність, без сумніву, є частиною його привабливості. 

Ця невиразність також несе певні небезпеки. Одна з них полягає у 

відсутності ясності і як наслідок, нерозумінні предмету, що дискутується 

навколо відносин між наукою і безпекою. Наприклад, Атлас і Денді 

запропонували різницю між трьома аспектами подвійного використання 

медико-біологічних досліджень щоб уникнути злиття. Вони розрізняють: 1) 

як умовно цивільні об'єкти можуть бути використані для розробки 

біологічної зброї; 2) як речовини та обладнання, призначені для мирних 

цілей можна використовувати у виробництві біологічної зброї; і 3) як 

знання, отримані за допомогою науки можуть допомогти тим, хто прагне 

виробляти зброю.
28

 Вони стверджують, що кожний випадок пов'язаний зі 

своїми парадоксами і вимагає конкретних типів відповідей – обов'язкові 

міжнародні інспекції та прозорість у випадку об'єктів; збалансований 

експортний контроль і внутрішній нагляд у випадку речовин та обладнання; 

і культуру відповідальності по відношенню до знань. 

У використанні нами термінології і концепцій ми робимо ставку не на 

можливі непорозуміння, а на інші питання і поняття. Як стверджує Макліш, 

сумнівні припущення, які рідко ретельно вивчаються через наявні наукові і 

технічні кліше, можуть часто лежати в основі посилань на аспекти 

подвійного використання. За її словами значна частина безпекового аналізу 

                                                                 

24 DNA for peace: Reconciling biodevelopment and biosecurity,available: http://www.utoronto.ca/jcb/home/ 
documents/DNA_Peace.pdf [viewed 1 November 2009]. 
25 National Research Council 2004, Biotechnology research in an age of terrorism, Washington, DC: National Academies 
Press. 
26 See Rappert and Gould (eds) 2009, op. cit. 
27 Rappert, B. 2007b, 'Codes of conduct and biological weapons', Biosecurity & Bioterrorism, vol. 5(2), pp. 145-54. 
28 Atlas, R. and Dando, M. 2006, 'The dual-use dilemma for the life sciences: Perspectives, conundrums, and global solutions', 
Biosecurity and Bioterrorism, vol. 4(3), pp. 1-11. 

http://www.utoronto.ca/jcb/home/
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спирається на застарілі лінійні моделі інновацій, за якими наука 

застосовується для створення нових технологій. Крім того, центр 

стурбованості з питань подвійного використання в багатьох коментарях 

часто зміщується в непростий і невизначений спосіб з передачі матеріалів до 

намірів користувачів знань і технологій і фізичних характеристик самої 

технології. 

З цих причин, мова, прийнята для характеризування розмірів безпеки 

досягнень науки і техніки, також може затуманювати реальний зміст.
29

 

Що таке біологічна зброя? 

Значною допомогою у запобіганні навмисного поширення хвороб є широке 

поширення засудження будь-яких подібних дій. На відміну від інших 

областей, таких, наприклад, як ядерна наука, використання останніх 

результатів досліджень для створення зброї, як правило, сприймається у 

медико-біологічних науках як неприйнятний факт. У звичайному та 

міжнародному праві, а також у риториці держав, «біологічна зброя» 

позиціонується осторонь інших видів зброї, тому вона розглядається як 

окрема категорія.
30

 

У деяких випадках це лише спричиняє суперечки навколо питання про те, 

чим вважати біологічну зброю в першу чергу.
31

 Це найбільш очевидно в 

дебатах щодо доцільності біохімічних сполук у якості інструментів сили.
32

 

Використання російськими силами безпеки фентанілу (наркотику на основі 

опію) під час захоплення ними московського театру у 2002 році є одним з 

прикладів операцій, що проводяться державами у правоохоронних і 

військових цілях, які можуть бути визначені як «біологічні». Крім того, 

деякі уряди, наприклад уряд США, вивчають більш складні біохімічні 

альтернативи, що призначаються для зміни свідомості, поведінки та 

емоцій.
33

 Прийнятність та допустимість таких біохімічних агентів 

виборюється, зокрема, через термінологію. Прихильники застосовують такі 

назви, як «заспокоюючі засоби», «засоби тимчасового ураження» і 

                                                                 

29 It should be kept in mind though that ambiguity in meaning is often highly valuable in building shared agendas. 
30 This in contrast to the suggestion by many of those involved in offensive programmes that biological weapons are not 
different from others. See Domaradskil, I. and Orent, W. 2003, Biowarrior: Inside the Soviet/ Russian biological war machine, 
Amherst, NY: Prometheus, p. 150; Balmer, B. 2002, 'Killing “without” the distressing preliminaries', Minerva, vol. 40(1), pp. 
57—75. 
31 See Rappert, B. 2006, Controlling the weapons of war: Politics, persuasion and the prohibition of inhumanity, London: 
Routledge, Chapter 6. 
32 For an overview, see Pearson, A., Chevrier, M. and Wheelis, M. (eds) 2007, Incapacitating biochemical weapons: 
Promise or peril?, Lanham, MA: Lexington Books. 
33 Dando, M. 2009, 'Biologists napping while work militarized', Nature, vol. 460, p. 950; British Medical Association 2007, 
Drugs as weapons, London: BMA House. 



 

13 

 

(помилково) «несмертельна зброя».
34

 Якщо такі зміни призведуть до 

узаконення ролі біоагентів як засобів сили, наслідки для поточної 

стигматизації біологічної зброї, ймовірно, будуть істотними. 

Що таке «ефективна» біологічна зброя? 

Сьогодні існує багато розбіжностей щодо категоризації біозагроз. Деякі з 

них виникають через фундаментальні припущення щодо того, що вважати 

приводами для занепокоєнням. Звичайно на Заході, багато уваги 

приділяється недержавним групам. Обмежена кількість біотерористичних 

атак у минулому, і труднощі, з якими стикаються навіть добре фінансовані 

групи, які використовували класичні патогенні мікроорганізми (наприклад, 

японський культ Аум Сінрікьо
35

), свідчать про низьку ймовірність масових 

атак терористичних груп, що діють поодинці.
36

 Таким чином, вірогідність 

того, що такі групи можуть, або хотіли б використати сьогодні передові 

наукові досягнення є більш віддаленою, принаймні, ніж будь-коли 

«найближчим часом». 

Тим не менш, ситуація є більш складною, ніж здається. Навіть якщо 

прийнято, що заподіяння масових жертв вимагає великих ресурсів 

державного рівня, проблеми можуть виникнути через страх і незручності, 

викликані навмисним поширенням хвороб. Як показує випадок 2001 року з 

листами зі спорами сибірки, атаки можуть не призводити до масових жертв, 

щоб мати значні наслідки. У таких випадках термін «зброя масового хаосу» 

краще характеризує ситуацію, аніж «зброя масового ураження». 

Занепокоєння може зростати по мірі аналізу причин хаосу. Основою для 

міжнародної заборони біологічної зброї сьогодні є думка про те, що ця зброя 

особливо огидна. Така позиція висловлюється в міжнародних угодах, таких 

як Конвенція із заборони біологічної зброї. Продовження просування таких 

угод і пов'язаних з ними правил, у свою чергу, посилює цей негативний 

статус. І справді, спосіб, в який людство ставиться до біологічної зброї, 

ставить її в ряд абсолютно безглуздих засобів вбивства, що, швидше за все, 

сприятиме значному страху і хаосу в разі реальної атаки. 

                                                                 

34 See Rappert, B. 2003, Non-lethal weapons as legitimizing forces?: Technology, politics and the management of 
conflict, London: Frank Cass. 
35 See Furukawa, K. 2009, 'Dealing with the dual-use aspects of life science activities in Japan', in Rappert and Gould (eds), op. 
cit. 
36 As argued in Ouagrham-Gormley, S and Vogel, K. 2010, 'The social context shaping bioweapons (non) proliferation', 
Biosecurity & Bioterrorism, Volume 8(1) and Leitenberg, M. 2001, Biological weapons in the twentieth century: A review and 
analysis, Washington, DC: FAS, available: http://www.fas.org/bwc/papers/ bw20th.htm [viewed 1 November 2009]. For a 
critical response to the claims in this chapter by Popov, see Macfarlane, A. 2006, Assessing the threat', Technology Review, 
March/April. 

http://www.fas.org/bwc/papers/
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Освіта як... 

У попередньому розділі представлені деякі серйозні недоліки концепції 

співвідношення між медико-біологічними науками і безпекою. Коли вона 

розуміється як невизначеність і невідомість, де існує багато можливостей 

для розбіжностей, питання про те, що має статися у випадку залучення 

освіти стає менш очевидним, чим це може здаватися на перший погляд. 

Цей розділ додає додаткову напруженість ситуації. В той час як вище 

зазначалися ті «хто», «що», і «як» у контексті освіти, в цьому розділі 

розглядаються кілька її ролей, функцій, і позицій. Метою є не розгляд 

подробиць навчальних зусиль, а зосередження на тому, як освіта в цілому 

позиціонується в дебатах щодо співвідношення між наукою і безпекою. 

Розглядаючи багато аспектів освіти можна зрозуміти як цей розділ 

допоможе позиціонувати практичні ініціативи та пропозиції, узагальнені в 

наступному розділі. Як стане очевидно, питання, поставлені на карту 

виходять далеко за межі, того, про що знають або думають особи, які сидять 

за партами. 

...Передумова 

Освіту можна розглядати як необхідну умову для іншої безпекової 

діяльності, яку необхідно провадити. Наприклад, багато всього було 

вкладено в професійні кодекси поведінки з 2001 року.
37

 Багато хто казав, що 

вони були гарним способом просування самоврядування.
 
Обіг кодексів 

сприяв би розвиткові культури відповідальності шляхом підвищення 

обізнаності вчених і надання етичних орієнтирів. Проте, зусилля з розробки 

змістовних кодексів значним чином пробуксовують. Неабиякою мірою це 

пов'язано з відсутністю попередньої інформованості та уваги з боку 

дослідників, а також наукових організацій до деструктивних застосувань 

результатів медико-біологічних досліджень.
38

 Для того, щоб кодекси 

розпочали допомагати навчатися, необхідна відповідна освіта. 

Крім того, зверніть увагу на огляди питань подвійного використання, 

зазначені у попередньому розділі. Фонд Велком Траст, Британська рада 

біотехнологій та біологічних досліджень і Британська рада медичних 

досліджень є тими спонсорами, які створили процедури перевірки системи 

виділення грантів. Кожен з них покладається на заявників з приводу 

самоідентифікації випадків, коли робота може генерувати результати, що 

потенційно можна використовувати у шкідливих цілях. Враховуючи 

                                                                 

37 Rappert, B. 2009, Experimental secrets: International security, codes, and the future of research, New York: University 
Press of America. 
38 Rappert 2007b, op. cit. 
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обмежену професійну увагу до цього останніми десятиліттями, здається, 

цілком імовірним, що низький рівень ідентифікації міг би бути 

обумовлений надзвичайно високим ступенем поінформованості заявників 

щодо питань подвійного використання. 

Національна науково-консультативна рада з біозахисту США (NSABB) 

була створена для консультування федерального уряду з питань реагування 

на ймовірний потенціал подвійного використання медико-біологічній 

досліджень. Вона також виступає за систему нагляду за експериментами, що 

спирається на провідних дослідників у первинному визначенні 

«стурбованості» за результати власної роботи.
39

 Однак, на знак визнання 

необхідності поінформованості тих, хто займається оцінками безпекових 

загроз, а також інших положень, вона рекомендує: «Всі федеральні 

агентства, що беруть участь у проведенні та підтримці досліджень в 

медико-біологічній галузі [...] повинні вимагати, щоб їх співробітники, 

підрядники та інституційні грантодавці готували всіх співробітників 

дослідження з ідентифікації та управління дослідженнями, що викликають 

занепокоєння з приводу потенційних результатів подвійного 

використання.
40

 

Деякі стверджують, що це заходить досить далеко. Альтернативна модель 

нагляду, запропонована групою з Університету штату Меріленд виступає за 

незалежних рецензентів, які повинні проводити ідентифікацію робіт, що 

викликають стурбованість. Зокрема, це виправдовується посиланнями на 

ймовірні обмеження безпекової експертизи дослідників, навіть якщо вони 

пройшли деяке формальне навчання.
41

 

…Корегування недоліків 

Велика частина поточного аналізу, про яку знають практикуючі дослідники, 

стосується фізичної лабораторної безпеки,
42

 або більш широких питань 

етики/контролю над озброєннями – постулює дефіцитну модель.
43

 Тобто, 

вона відзначає недостатність знань у певних груп. Освіта розглядається як 

спосіб виправити таке невігластво. Знання – це добре: більше знань – більше 

кращих рішень. Залежно від розміру уявної прогалини і значення, 

                                                                 

39 NSABB 2007, Proposed framework for the oversight of dual-use life sciences research: Strategies for minimizing the 
potential misuse of research information, Bethesda, MD: NSABB. 
40 NSABB 2008, Strategic plan for outreach and education on dual-use research issues, Bethesda, MD: NSABB. 
41 Harris, E. 2007, 'Dual-use biotechnology research: The case for protective oversight', in Rappert and McLeish (eds) op. cit. 
42 For a range of analyses of what is known by researchers around the world on this matter, see the publications of the 
International Biological Threat Reduction Group and Sandia National Laboratories at 
http://www.biosecurity.sandia.gov/main.html7subpages/documents.html. 
43 For a further discussion of this model within discussions about science, see Bush, J., Moffatt, S. and Dunn, C. 2001, 
'Keeping the public informed?', Public Understanding of Science, vol. 10, pp. 213—29. 

http://www.biosecurity.sandia.gov/main.html7subpages/documents.html
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притаманного додатковим знанням, формується запит на добровільні чи 

обов'язкові заходи, часто за допомогою формального навчання.
44

 

Відомості про те, як відображується дефіцит на визначенні існуючих видів 

проблем і шляхів їх вирішення є вельми заплутаними. Візьмемо наприклад 

випадок Робочої групи NSABB.
45

 Відповідно з процесами перевірки, 

прийнятих певними журналами, Статут NSABB вимагає від них 

«рекомендації щодо національної політики у сфері регулювання публікацій, 

публічних повідомлень і поширення науково-дослідних методологій і 

результатів можливого подвійного використання». На першому відкритому 

засіданні NSABB наприкінці 2005 року, Робоча група заявила про те, що 

вона буде: 

• Визначити проблеми і вивчити варіанти та стратегії для 

розгляду питань, пов'язаних з повідомленнями про дослідну 

інформацією подвійного використання. 

• Розробляти проекти рекомендацій для NSABB, які 

сприятимуть послідовному застосуванню добре продуманих 

принципів для прийняття рішень про передачу інформації з 

наслідками для біозахисту.
46

 

По суті, «проблемою» було зменшення ймовірності того, що «корисні» за 

нормальних обставин відкриття можуть сприяти розробці біологічної зброї. 

Така трактовка змінилася дуже швидко. К липню 2006 «громадськість» 

посіла чільне місце в обговореннях робочої групи. Через відсутність 

розуміння науки, неодноразово висловлюваним побоюванням було те, що 

майбутні звіти у ЗМІ можуть стимулювати громадськість вимагати 

(неспівмірні) обмеження щодо розповсюдження матеріалів. У відповідь на 

таки побоювання, основні обов’язки Робочої групи з комунікації, що 

випливають зі Статуту NSABB були змінені таким чином, щоб: 

• Сприяти послідовним і продуманим рішенням про комунікацію 

інформації, що має відношення до біозахисту.  

• Демонструвати громадськості, що вчені визнають і реагують на 

стурбованість з приводу наслідків їх роботи для безпеки.
47

 

                                                                 

44 For an instance of the latter, see Rappert, B. and Davidson, M. 2008, 'Improving oversight: development of an educational 
module on dual-use research in the West', Conference Proceeding for Promoting Biosafety and Biosecurity within the Life 
Sciences: An International Workshop in East Africa, 11 March, Kampala: Ugandan Academy of Sciences. 
45 For a further analysis of this example, see Rappert, B. 2008b, 'Defining the emerging concern with biosecurity', Japan 
Journal for Science, Technology and Society, vol. 17, pp. 95—116. 
46 Kiem, P. 2005, 'Working group on communication of dual-use research results, methods, and technologies', Meeting of 
National Science Advisory Board for Biosecurity, 21 November, Bethesda, MD. 
47 Kiem, P. 2006, 'Working group on communication of dual-use research results, methods, and technologies', Meeting of 
National Science Advisory Board for Biosecurity, 13 July, Bethesda, MD. 
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Останнє положення, зокрема, вимагає від громадськості бути належним 

чином поінформованою про небезпеки, що виникають через відкриті 

публікації (керовані, дещо обмежені, тощо). Таке переформатування стало 

результатом більш широкого діапазону обговорень всередині NSABB, 

зосереджених на «загрозах від науки» (і, таким чином, на потребі у нових 

підходах та заходах нагляду) і водночас на «загрозах для науки» (через нові 

підходи та заходи нагляду). Таким чином, альтернативні поняття про те, 

чого не вистачає, спричинили виникнення інших проблем та рішень. 

Виходячи з цього, більше знань не завжди розглядається як добро, 

принаймні, не повністю. Положення про те, що дослідникам слід бути більш 

обізнаними про потенціал науки і техніки подвійного використання, чого не 

можна сказати про "громадськість", є доволі спірним. Точиться багато 

дискусій навколо того, наскільки голосно проблеми безпеки слід доводити 

до відома населення в цілому.
48

 Незначні зусилля, зроблені до 2001 року (і 

навіть після) науковцями для популяризації того, як їх робота може сприяти 

виробництву біологічної зброї, вказують на історичну модель не прагнення 

до більш широкого обговорення і поінформованості. Таким чином, хоча 

багато хто знехтував міркуваннями безпеки, пов'язаними з публікацією 

деяких експериментів – наприклад, стосовно віспи IL-4 і створенням 

штучного поліовірусу – тому, що їхні результати вже були добре відомі 

серед фахівців,
49

 залишається питання, чому такі можливості не 

обговорювалися раніше в більш широкому форматі. 

І нарешті, цей останній абзац також піднімає питання про те, що без більш 

активного залучення практикуючих дослідників і аналітиків у галузі 

політики і безпеки неможливо сформувати адекватні оцінки загроз через те, 

що певні факти занепокоєння отримують широке висвітлення самим 

безладним чином. 

...Те, що не має значення 

Іншим способом дослідити ставлення до освіти є опитування щодо її 

доцільності. Фундаментальним правилом соціальних досліджень є те, що на 

поведінку більше впливають ситуативні умови, аніж особисті диспозиції. 

Іншими словами, те, що люди роблять в значній мірі залежить від ситуації, в 

якій вони знаходяться і від тиску якого вони зазнають. Тому, не дивно, що 

так багато лікарів, біологів, інженерів та інших в Радянському Союзі були 

готові взяти участь у його наступальній програмі. При тому що невідомо, 

скільки з людей, які брали участь у програмі, знали про міжнародну 

                                                                 

48 For a discussion of this, see Rappert, B. 2007c, Biotechnology, security and the search for limits: An inquiry into research 
and methods, London: Palgrave, Chapter 5. 
49 As in Block, S. 2002, A Not-so-cheap Stunt', Science, vol. 297(5582), pp. 769—70. 
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заборону, закріплену у Конвенції про біологічну зброю, здається абсолютно 

зрозумілим, що знайомство з текстом не стало б ключовим чинником для 

зміни їхньої позиції. 

Можна говорити про те, що крім примусових середовищ, норми етики і 

практики також значною мірою впливають на обставини, в яких діють 

люди. Наприклад, те, як працівники лікарень щоденно вправляються зі 

складним вибором життя і смерті, слід розуміти як те, що вони певною 

мірою перебувають в боргу перед соціальною організацією самої лікарні.
50

 

За таких обставин, мирські питання, такі як відносні владні повноваження 

медсестер, лікарів та адміністраторів дуже впливають на рішення, що 

приймаються. Таким чином, медсестрам не достатньо просто отримувати 

інструкції щодо етичних принципів для того, щоб діяти у спосіб, який вони 

вважатимуть за потрібне. Так само, у випадку лабораторних дослідників, 

культура і структура вигод лабораторій (наприклад, «публікувати або 

загинути»), можуть зменшувати перспективи осіб, що діють в спосіб, який 

вони вважають за потрібний, або можуть в першу чергу працювати проти 

визнання етичної проблеми як такої.
51

 Ця дилема може вирішуватися в 

залежності від рішення людей стосовно того, як все має відбуватися в 

кожному конкретному випадку. 

Таким чином, в будь-якій дискусії про освіту, необхідно запитувати про те, 

що можна зробити по факту і яких складнощів слід очікувати в результаті. 

...Соціальна проблема 

Широка участь експертів у наступальних програмах створення біологічної 

зброї протягом двадцятого століття не лише передбачала обмеження освіти, 

вона також була передумовою для створення потенціалу для розгортання 

зловмисної діяльності. Коли інструкції з етики сприймаються як поширення 

певних цінностей, те, якими є ці цінності, стає центральним питанням при 

оцінці користі від того, що пізнається. Якщо людей вчать, що обов’язок 

перед своєю країною
52

 є першорядною цінністю, можна легко уявити, як 

освіта не завжди може бути «силою добра».
53

 Методичні підходи у навчанні 

також можуть сприяти формуванню відносин підпорядкування, що 

суперечить підтриманню миру. 

                                                                 

50 Chambliss, D. 1996, Beyond caring: Hospitals, nurses and the social organization of ethics, London: University of 
Chicago Press. 
51 National Research Council 2009, Ethics education and scientific and engineering research: What's been learned? What 
should be done?, Washington, DC: NRC, Chapter 6. For a wider examination of this, see Vaughan, 
D. 1996, The Challenger launch decision, Chicago: Chicago University Press. 
52 Or group difference, see Nelles, W. (ed.) 2004, Comparative education, terrorism and human security, London: Palgrave. 
53 Moving outside a consideration of biological weapons, it can be noted that the education system in a wide range of countries 
does little to dissuade individuals from using their knowledge and skills to perfect forms of killing. 
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У більш широкому контексті, інструктування завжди йде поряд із 

зобов'язаннями і припущеннями. Це може означати, що функцією освіти є 

підтримка існуючих нерівностей.
54

 Тому, хоча неприйнятність біологічної 

зброї, як правило, є сьогодні незаперечною в дипломатичних колах, це не 

обов'язково створює загальноприйнятний навчальний месидж. Як вважає 

Річард Фальк, останні режимні обмеження біологічної зброї слід розглядати 

в політичному контексті. В своїй роботі 2001 року, він стверджував, що цей 

контекст був саме тим, яким США намагалися відвернути увагу 

громадськості від існуючого ядерного потенціалу США. Він виступав проти 

такої селективної пріоритизації, запитуючи про те, чи: 

[повинен] бути переглянутий і, можливо, відхилений поточний 

процес підтримки режимів заборони CW [хімічної зброї] і BW 

[біологічної зброї], а також договірні режими нерозповсюдження 

ядерної зброї? З точки зору рівноправності держав, з позиції 

фундаментальної норми міжнародного права, чи є ці режими 

варіантами гегемонічної структури світової політики, яка контролює 

дипломатичну практику і деформує її?
55

 

При цьому, що є добром і чому його завжди потрібно розуміти «у 

контексті», хоча те, що вважається вірним контекстом є предметом 

політичних дебатів. Будь-який месидж навчання оскаржуватиме 

конкуруючі поняття про те, що є правильним. Якщо дотримуватися такого 

підходу, не важко зрозуміти, що інші можуть інтерпретувати зусилля, яких 

докладають в одній країні щодо сприяння безпеці, як імперіалістичні 

прагнення. 

Можна припустити, що деякі менш важливі види навчання будуть забирати 

час і енергію від вирішення причин виникаючих проблем. Наприклад, витяг 

та гіпотетична інструкція щодо вирішення етичних проблем, взятих з 

реального досвіду окремих людей, може принести більше шкоди, ніж 

користі. У тій мірі, у якій етика викладається без посилання на відносини 

між державами, які створюють практичні конфлікти і дилеми, вона може 

маскувати джерела напруженості і увічнювати бездіяльність.
56 

…Відхилення 

Розглянемо ще одну проблему, пов’язану зі сприйняттям навчання як 

відволікання. Вона не стосується тих, хто навчається, а лише тих, хто 

                                                                 

54 Saltman, K. and Gabbard, D. (eds) 2003, Education as enforcement: the militarization and corporatization of schools, 
London: Routledge; Apple, M. 2000, Official knowledge: democratic knowledge in a conservative age, London: Routledge; 
and Harber, C. 2004, Schooling as violence: how schools harm pupils and societies, London: Routledge. 
55 Falk, R. 2001, 'The challenges of biological weaponry', in Wright, S. (ed.), Biological warfare and disarmament, London: 
Rowman & Littlefield, p. 29. 
56 For an analysis of this, see Chambliss 1996, op cit., Chapter 4. 
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говорить про необхідність навчати інших. Наприклад, останніми роками 

обізнаність та підготовка вчених була темою міжнародного обговорення на 

засіданнях держав-учасниць Конвенції про заборону біологічної і токсинної 

зброї (КЗБТЗ). Після невдачі 2001-02 рр. з узгодженням юридично 

обов’язкових верифікаційних заходів, щорічні засідання були структуровані 

за рахунок міжсесійного процесу. В цьому процесі уряди беруть участь у не 

зобов’язуючих обговореннях окремих тем. Навчання вчених розглядалася 

як паралельна тема на засіданнях 2003, 2005 і 2008 рр. 

Тим не менш, з моменту підписання Конвенції, піднімались питання щодо 

важливості міжсесійного процесу. Принаймні, однією з причин було те, що 

він відволікає делегатів від спроб домовитися щодо верифікаційних 

інструментів або інших примусових заходів.
57

 Проте найгірше, що з плином 

часу він може знизити очікування щодо процесу в цілому. Навіть якщо 

дехто дійде висновку, що міжсесійний процес КЗБТЗ є корисним, як довго 

має тривати "просто" дискусія є питанням, відкритим для обговорення. 

Порівняння навчання з біозахисту з іншими можливостями для дій (або 

навіть більш загальними освітніми можливостями) демонструє, як слід 

оцінювати кожну діяльність. 

…Опіка 

Альтернативно і більш позитивно освіту вчених можна розглядати як спосіб 

гарантування значущості конвенцій та угод, таких, як КЗБТЗ. Це тому, що 

подальше усвідомлення безпекових наслідків науки і міжнародних 

документів щодо заборони біологічної зброї призводить до більш активної 

участі наукових спільнот. Широко висвітлюючи відповідні заходи і беручі в 

них участь, практикуючі дослідники можуть допомогти урядам пам’ятати 

свої зобов'язання і проводити ефективні дії. Розширюючи спектр тих, хто 

працює над ліквідацією біологічної зброї, можна також посилити негативне 

відношення до навмисного поширення хвороб.
58

 

...Каталізатор 

Крім того, широко поширена згода щодо значущості обізнаності та освіти 

може бути використана як плацдарм для просування вперед з інших питань. 

На останніх нарадах КЗБТЗ ряд питань, таких, як сприяння міжнародному 

співробітництву і верифікаційні заходи перевірки, виявилися досить 

спірними. Так само, бурхливу дискусію можуть спричинити пропозиції 

                                                                 

57 See Chevrier, M. 2002/03, 'Waiting for Godot or saving the show? The BWC Review Conference reaches modest 
agreement', Disarmament Diplomacy, No. 68, available: http://www.acronym.org.uk/dd/dd68/68bwc. htm [viewed 1 
November 2009]. 
58 For a further argument of these points, see Revill, J. and Dando, M. 2008, 'Life scientists and the need for a culture of 
responsibility: After education...what?' Science and Public Policy, vol. 35(1), pp. 29—36. 

http://www.acronym.org.uk/dd/dd68/68bwc
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щодо нагляду та перевірки досліджень подвійного використання. Але, 

обізнаність та освіта є питаннями, щодо яких фахівці з безпеки, наукових, 

дипломатичних та інших кіл можуть досягти загальної згоди. Таким чином, 

досягнення взаєморозуміння і прогресу тут може допомогти досягнути 

прогрес по відношенню до більш проблемних областей. Це також може 

допомогти визначити, як закріпити прогрес. У контексті КЗБТЗ, лише 

дискусійні умови міжсесійного процесу з 2003 року призвели до відсутності 

міжнародних цілей і показників. Будучі відносно досяжною темою, 

встановлення міжнародних стандартів у галузі освіти може бути узгоджене 

як спосіб формування уяви народів про можливість встановлення інших 

цілей з чітко вимірюваними показниками.
59

 

...Залучення 

Останні два підрозділи, зокрема, присвячені дослідженню того, чи 

орієнтована освіта як самоціль, чи є попереднім кроком на шляху до іншої, 

проміжної цілі. Як у випадку кодексів поведінки, в основі подібних закликів 

до дії можуть лежати контрастні припущення. У випадку кодексів, ці (часто 

неявні) припущення відносилися до того, чи буде їх прийняття 

задовольняти потребу у додаткових заходах нагляду, чи вони будуть 

частиною поетапного руху в напрямку комплексних систем контролю 

(наприклад, ліцензування вчених).
60

 

Це свідчить про необхідність інтерпретувати заклики до освіти як до 

частини процесу залучення. Через розробку порядку денного, визначення 

проблем і створення зацікавлених мережевих організацій, те, що 

відбувається сьогодні допомагає сформувати можливості для майбутніх дій. 

Чи шляхом цілеспрямованого руху, чи через ненавмисну стурбованість, 

вибір стосовно типу навчання або того як проводити дискусію щодо нього 

формує напрями на майбутнє. Масштаби того, що відбувається і в яких 

напрямках, є важливими показниками. 

  

                                                                 

59 For a discussion of possible international goals, see Dando, M. 2008, Acting to educate life scientists', Bulletin of the Atomic 
Scientists, 31 October, available: http://www.thebulletin.org/web-edition/columnists/ 
malcolm-dando/acting-to-educate-life-scientists [viewed 1 November 2009]. 
60 Rappert 2009, op cit. 
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Глави 

У попередньому розділі були запропоновані ряд можливостей, що можна 

очікувати від освіти і загальна дискусія щодо неї. В інших главах ці 

можливості розкривається шляхом описання різноманітних зусиль з 

навчання науковців та інших залучених осіб з питань, що знаходяться на 

перехресті науки та безпеки. 

Глави Частини першої починаються з розширення аналізу освіти, 

представленого у введенні, до питань етики. Селгелід досліджує аспекти, 

що знаходяться на перетині етики та проблем подвійного використання. 

Його метою є не лише окреслити етичні аспекти кількох видів досліджень, 

але також з’ясувати, чому біоетика й досі залишається такою мовчазною 

щодо цієї теми. У Розділі 2 Стуре аналізує уроки розвитку медичної і ділової 

етики. 

В Частині другій йдеться про національний досвід з підвищення обізнаності 

та інституційних освітніх заходів. При цьому, особлива увага приділяється 

аспектам біозахисту і подвійного використання, які наразі розглядаються в 

окремих країнах. Як згодом стане зрозуміло, різні країни перебувають у 

дуже різних ситуаціях у контексті свого минулого досвіду і наявності 

основи для просування вперед. Описуючи їхній досвід, Гарро, Фрідман, 

Мінехата і Шіномія, Барр і Чжан, Коннелл і Макласкі, а також Енемарк, 

надають безліч вихідних точок і моделей для розвитку освіти. 

В Частині третій ми переходимо від заходів на національному рівні до 

відображення міжнародних можливостей. Манчіні і Ревілл пропонують 

огляд власних зусиль зі створення спільної освітньої мережі з біозахисту. 

Частина закінчується презентацією спеціально-розробленого навчального 

матеріалу для студентів медико-біологічної напряму. У Розділі 10, Уітбі і 

Дандо розглядають обґрунтування модульного ресурсу освіти з біозахисту, 

згаданого Манчіні і Ревіллом, в тому числі, те, як застосовувати його в 

діяльності громадських організацій та КЗБТЗ. Джонсон також ставить 

питання про те, яким чином можна професійно актуалізувати етичну 

підготовку з питань безпеки для вчених, зокрема, шляхом використання 

потенціалу рольових вправ.
61

 У Заключенні, ми разом з Безуіденхоутом 

підсумуємо всі глави книги задля визначення шляхів подальших дій і 

досліджень. 

                                                                 

61 For a further consideration of role-playing exercises for biological weapons, see Rappert, B., Chevrier, M. and Dando, M. 
2006, In-Depth Implementation Publications of the BTWC: Education and Outreach Bradford Review Conference Paper No. 18, 
available: http://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc/briefing/RCP_18.pdf [viewed 

http://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc/briefing/RCP_18.pdf
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Глава 1: Етичні аспекти дилеми 

подвійного використання: розвиток і 

потенціал 

МАЙКЛ ДЖ. СЕЛГЕЛІД 

Введення 

Протягом останнього десятиліття, проблема досліджень, науки і технології 

подвійного використання, була одним з найбільш обговорюваних питань в 

дискусіях, що оточують біологічну зброю і біотерористичні загрози, і особливо 

спірною темою у контексті наукової політики. Термін «подвійне використання» 

історично використовується для позначення технологій, обладнання та послуг, 

які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях. Загалом, 

технології подвійного використання не обов'язково є чимось таким, чого 

необхідно боятися. Навпаки, політики подекуди вважають цей вид технологій 

бажаним, тобто способом вбити двох зайців одним пострілом. Проте, політики 

переймаються з приводу експорту таких технологій до країн-суперниць. 

У сучасному контексті термін «подвійне використання», як правило, 

використовується для позначення досліджень, науки і технологій, які можуть 

бути використані як у благих, так і у небезпечних цілях. Оскільки майже все може 

мати кілька функцій, нинішні дебати зосереджені головним чином на 

небезпечних цілях, пов'язаних зі зброєю - і, найчастіше, зброєю масового 

знищення (тобто, там, де наслідки використання не за призначенням найбільш 

важкі). Особливу стурбованість викликає можливість того, що останні розробки в 

галузі медико-біологічних наук можуть сприяти розвитку нового покоління 

особливо небезпечної біологічної зброї.
1
 

                                                                 

1 National Research Council 2004, Biotechnology research in an age of terrorism, Washington, DC: National Academies Press. 
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Такі побоювання ілюструються низкою спірних експериментів, опублікованих 

протягом останнього десятиліття, таких як створення засобами генної інженерії 

стійкого до вакцини суперштаму вірусу мишачої віспи
2
, штучний синтез з нуля 

поліовірусу
3
, і реконструкція вірусу іспанки 1918 року

4
, загальним феноменом 

конвергентних технологій, таких як синтетична біологія та біонанотехнологія.
5
 

Враховуючи ці та інші події, вчені медико-біологічного напряму наразі 

перебувають у ситуації, що дуже подібна до тієї, з якою стикалися ядерні фізики 

на початку ХХ століття, коли були зроблені ключові відкриття, що забезпечили 

виробництво (і використання) перших атомних бомб. Як і ядерні технології, 

потужні біотехнології, що стали можливими завдяки швидкому прогресу 

медико-біологічних наук, здатні створювати великі переваги для людства, але 

вони також можуть мати катастрофічні наслідки, якщо ними скористаються 

схиблені на знищення особи. 

Феномен подвійного використання ставить важливі питання про відповідальність 

учених, науково-дослідних інститутів, наукової спільноти, видавців і політиків. 

Відповідальні гравці на кожному з цих рівнів повинні прагнути сприяти прогресу 

науки, оскільки цей прогрес несе користь людству; але вони повинні бути 

орієнтовані на уникнення результатів, які в кінцевому рахунку, можуть призвести 

більше до шкоди, ніж до користі. Однією з популярних ідей останніх дебатів 

щодо проблеми подвійного використання є те, що ми повинні прагнути до 

методик, які створюють баланс між метою сприяння науковому прогресу (і, 

таким чином, створенню корисних речей) і метою забезпечення безпеки.
 6
 

Хоча це звучить заспокійливо, відкриті питання все ж залишаються: що, 

наприклад, вважатиметься відповідним балансом між науковим прогресом та 

безпекою; як можна досягти такого балансу на практиці? Чи повинні ми 

покладатися на добровільне самоврядування, чи на урядовий нагляд? Не дивно, 

що наукове співтовариство є великим прихильником «висхідних» рішень щодо 

контролю науково-дослідної діяльності подвійного використання (тобто, 

добровільного самоврядування). Вважається, що слід приймати нові кодекси 

поведінки, які стосуються обов'язків, пов'язаних з дослідженнями подвійного 

                                                                 

2 Jackson, R. J., Ramsay, A. J., Christensen, C. D., Beaton, S., Hull, D. F. and Ramshaw, I. A. 2001, 'Expression of mouse interleukin-4 
by a recombinant ectromelia virus suppresses cytolytic lymphocyte responses and overcomes genetic resistance to mousepox', Journal of 
Virology, vol. 75, pp. 1205—10. 
3 Cello, J., Paul, A. V. and Wimmer, E. 2002, 'Chemical synthesis of poliovirus cDNA: Generation of an infectious virus in the absence 
of natural template', Science, vol. 9, pp. 1016—18. 
4 Tumpey, T. M., Basler, C. F., Aguilar, P V., Zeng, H., Solorzano, A., Swayne, D. E., Cox, N. J., Katz, J. M., Taubenberger, J. K., 
Palese, P and Garcla-Sastre, A. 2005, 'Characterization of the reconstructed 1918 Spanish influenza pandemic virus', Science, vol. 310, pp. 
77—80. 
5 Institute of Medicine and National Research Council 2006, Globalization, biosecurity and the future of the life sciences, 
Washington, DC: National Academies Press. 
6 National Research Council 2004, op cit. 
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використання, і що вчені повинні отримувати додаткову освіту щодо потенційних 

наслідків робіт подвійного використання; але вчені в цілому відкидають ідею про 

те, що вирішення проблем подвійного використання має супроводжуватися 

підвищенням державного контролю над науковою діяльністю. Серед іншого, 

вони стверджують, що автономія має важливе значення для прогресу науки, і що 

втручання держави буде контрпродуктивним (таким, що надмірно обтяжує 

важливі і корисні дослідження) та порушить право на свободу пізнання 

(академічну свободу) і свободу слова (в разі державної цензури небезпечних 

відкриттів). 

Нехтування біоетикою дискурсу подвійного 

використання 

Основні учасники дебатів про відповідальність учених та інших гравців і 

відповідних дебатів щодо контролю досліджень подвійного використання – 

наразі є в основному вченими та експертами з безпеки. За винятком незначної 

літератури, що нещодавно з'явилася, голос фахівців з (біо)етики в таких дебатах 

майже не чутний. І це дивно, враховуючи те, що дилема подвійного використання 

є етичною за самою своєю природою. Всі розмова про «вигідне чи зловмисне» 

або «добре чи погане» застосування досягнень науки і техніки, «просування 

переваг та уникнення шкоди», і «обов'язки» гравців потрапляють безпосередньо в 

царину етики, дисципліну, що безпосередньо переймається питаннями добра і 

зла, правильного і неправильного, а також обов'язків і відповідальності людини. 

Вище я згадував, що правдоподібною і популярною думкою є така, що ми 

повинні прагнути до політики, яка створює баланс між метою сприяння безпеці і 

метою сприяння науково-технічному прогресу; ідея полягає в тому, що ціна за 

надмірне регулювання науки заради безпеки може бути занадто високою з точки 

зору наукового прогресу, а занадто слабкий нагляд може сприяти прогресу науки 

при занадто високій ціні у контексті безпеки. Це піднімає питання про (природу) 

цінності безпеки, і (природу) цінності науково-технічного прогресу, і питання 

про те, як такі цінності слід балансувати між собою в разі конфлікту. Наприклад, 

чи має безпека вважатися такою, що має лише інструментальну цінність, тобто 

тим, що повинно оцінюватися лише настільки, наскільки воно сприяє (іншим) 

речам, які вважаються об’єктивно ціннішими за своєю суттю (тобто, цінними 

самі по собі)? Або чи є безпека сама об’єктивно цінною? Це все є етичними 

питаннями. 
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Питання про норми, цінності і зміст соціальної політики мають знаходитися 

точно в контексті питань, якими опікується етика. У той час як наука 

переймається конкретними речами, етика, за визначенням, опікується тим, чим 

повинні або мають бути таки речі. Хоча їх внесок у дебати стосовно питань 

подвійного використання є (зі зрозумілих причин) абсолютно необхідним, учені 

та експерти з безпеки не мають спеціальних знань для аналізу нормативних 

питань, тому більше широке залучення фахівців з етики є вкрай необхідним. 

Потрібні ширші, міждисциплінарні дискусії щодо проблеми подвійного 

використання. 

Враховуючи, що фахівці з біоетики можуть багато чого сказати про етику 

наукових досліджень в цілому і соціальні наслідки генетичних досліджень і 

науки, зокрема, дивно, що вони досі не брали більш активну участь у дискусії 

щодо досліджень подвійного використання медико-біологічних наук. Дискурс, 

що оточує етику наукових досліджень традиційно зосереджений на захисті людей 

і тварин, а не на боротьбі з небезпекою, яка походить від можливого 

некоректного використання результатів наукових досліджень. Останні 

десятиліття ми стали свідками величезної уваги фахівців з біоетики до «етичних, 

правових і соціальних наслідків» (ELCI) революції в генетиці. На початку 

технології рекомбінантної ДНК екологічна безпека була зосередженням 

біоетичних дискусій щодо генетичних досліджень. Трохи згодом дискурс ELCI 

навколо генетики був зосереджений на (клінічний) безпеці генної терапії (або 

досліджень, що відносяться до неї), генетичного детермінізму, генетичного 

тестування, генетичної дискримінації, генетичного покращення, селективного 

розмноження (тобто, євгеніки), клонування стовбурних клітин, 

ДНК-дактилоскопії, і патентування генетичних послідовностей. Те, що ці 

питання, безсумнівно, є наразі стандартними темами дискурсу ELCI швидко 

виявляється при дослідженні назв, рефератів, змісту і покажчиків текстів, 

пов'язаних з ELCI-питаннями, що оточують генетику. Хоча стурбованість з 

приводу медико-біологічних досліджень подвійного використання багато в чому 

відноситься до генетики, і наслідки генетики у створенні зброї можуть виявитися 

найбільш важливими (етичними та соціальними) наслідками генетичної 

революції, ті, хто займається етичними наслідками генетичної революції 

традиційно (до зовсім недавнього часу і у виняткових випадках) були майже німі 

щодо потенційних наслідків збройного застосування генетики. 

Відсутність уваги біоетиків до цієї теми частково показана в канонічної історії 

Роберта Кук-Дігана про Проект геному людини під назвою Генні війни.
7
 Робота 

                                                                 

7  Cooke-Deegan, R. 1994, The gene wars: Science, politics, and the human genome, New York: Norton. The discussion that follows is 
not meant to be a critique of Cooke-Deegan. 
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Кук-Дігана містить етичні дебати навколо нової генетики, і навіть включає главу 

під назвою «Гени і бомба». Однак, незважаючи на зображені ним зв’язки між 

генетикою і атомною зброєю, в роботі не згадуються наслідки використання 

генетики для створення біологічної зброї. Це є дивним хоча б тому, що (як 

демонструє Кук-Діган) важливі витоки Проекту геному людини лежать в 

Департаменті енергетики США і лабораторій в Лос-Аламосі, де були створені 

перші атомні бомби. Такі організації зацікавлені в генетиці частково тому, що 

вони хочуть дізнатися про радіаційний вплив на генетичний матеріал. 

Враховуючи явну належність цих організацій до (хоч і ядерної) зброї масового 

знищення, не кажучи вже про їх урядові та військові корні, можна очікувати, що 

ті, хто брав участь у роботах дізналися і розгледіли військовий потенціал 

генетичної революції на самих ранніх стадіях. Таким чином, незрозуміло, чому 

обговорення таких питань не входить до коментарів Кук-Дігана щодо дебатів 

навколо соціально спірних аспектів генетики. 

В ELCI дискурсі зазвичай говориться про те, що потужність генетики дорівнює 

потужності ядерної фізики, тому нам потрібно більше дискусій і роздумів з 

етичних питань про аспекти, пов’язані зі створенням і використанням перших 

атомних бомб з тим, щоб в генетиці приймалися більш соціально-зважені 

рішення стосовно науки, ніж ті, що були прийняті стосовно ядерної енергетики. 

Проте, звичайні теми дискурсу ELCI свідчать, що розробка зброї не є тим, про що 

думають ті, хто переймається етикою генетики. На момент написання роботи (на 

початку 2010 р.), була написана величезна кількість журнальних статей та книг з 

питань етики та генетики, але, за винятком кількох останніх робіт, література, яка 

безпосередньо присвячувалась питанням етики (авторства фахівців з етики та в 

книгах і журналах, насамперед, пов'язаних з етикою) майже не містила дискусій 

щодо потенційної ролі генетики у створенні зброї. 

Це піднімає цікаві історичні та соціологічні питання про наукову дисципліну – 

біоетику. Такі, наприклад, як можна пояснити довгострокові невдачі біоетики у 

боротьбі зі збройними імплікаціями генетики? Однією з відповідей, можливо, є 

те, що біоетика була протягом тривалого часу просто несвідома щодо збройного 

потенціалу генетики. Проте, якщо це так, чому вчені і політики не поставили ці 

питання до відома фахівців з біоетики, які працювали в контексті ELCI? Якщо 

фахівці з біоетики (які не є звичайними вченими) не були обізнані про реальність 

і серйозність збройного потенціалу генетики, це ,принаймні, частково тому, що 

ніхто не вводив їх у курс справ. Частково пояснення того, чому такі небезпеки не 

висвітлювалися раніше, може полягати у тому, що феномен біологічної зброї був 

значною мірою затьмарений (у свідомості дослідників, академіків та політиків) 
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ядерною загрозою в період холодної війни.
8
 Як би там не було, це не означає, що 

загроза біологічної зброї повинна була б вважатися менш надуманою і гідною 

обговорення, ніж багато з (значною мірою з наукової фантастики) питань, на яких 

зосереджувалась біоетика
9
 і стосовно яких також були очікування, що вони 

будуть затьмарені більш насущними проблемами. Іншою причиною може бути 

те, що більшість вчених самі в значній мірі не були обізнані з феноменом 

подвійного використання. Така необізнаність становиться очевидною через 

емпіричні дослідження.
10

 Проте, можна допустити, що досить багато вчених 

могли б усвідомлювали збройний потенціал генетики, щоб попередити фахівців з 

біоетики про потенційні небезпеки. Як зазначено вище, принаймні, ті, хто брав 

участь у дослідженнях Департаменту енергетики та Лос-Аламоської лабораторії 

повинні були б знати про такі можливості, то чому б їм не поставити ці питання 

перед тими, хто переймався етичними питаннями, пов'язаними з генетикою?) 

Тривожним є те, що свідоме рішення не піднімати питання біологічної зброї було 

прийнято провідними вченими на конференції Алісомар у 1970 році
11

 і 

змовницьке мовчання з боку вчених тривало ще довгий час. Якщо це дійсно є 

важливою частиною пояснення безпорадності фахівців з біоетики щодо питань 

подвійного використання, нам, можливо, слід бути обережними стосовно 

закликів до добровільного самоврядування вчених. Тобто, не слід довіряти 

вченим, якщо їм раніше не вдалося розкрити потенційні небезпеки своєї роботи і, 

як наслідок, важливі громадські дебати щодо найважливішої ELSI теми з 

генетики були відкладені на десятиліття або більше. 

Громадські дебати про ELCI аспекти генетики тривали протягом 1990-х років в 

значній мірі в результаті уваги до цих питань, що підтримувалася завдяки 

зусиллям біотичної спільноти. Тим не менш, громадська дискусія щодо 

подвійного використання результатів медико-біологічних досліджень не набула 

широкої популярності до початку двадцять першого століття. Можливо це 

сталося в першу чергу через подій 11 вересня 2001 року і атак із застосуванням 

спор сибірки, які відбулися одразу після них. Здебільшого, біоетична спільнота 

ані відігравала важливої ролі у зростанні уваги до цього питання, ані сприяла 

розгортанню дебатів щодо нього після цих терористичних актів. 

                                                                 

8 Malcolm Dando, personal communication. 
9 Such as much of the recent literature regarding human enhancement (for example, radical life extension). 
10 Dando, M. R. and Rappert, B. 2005, 'Codes of conduct for the life sciences: Some insights from UK academia', Briefing Paper No. 16, 
Department of Peace Studies, University of Bradford, available: http://www. brad.ac.uk/acad/sbtwc/briefing/BP_16_2ndseries.pdf [viewed 
18 October 2009]. 
11 Rogers, M. 1975, 'The Pandora's box congress', Rolling Stone (19 June), p. 37, cited in Garfinkel, M. S., Endy, D. and Epstein, G. L. 
2007, Synthetic genomics: Options for governance, available: http://www.jcvi. 
org/cms/fileadmin/site/research/projects/synthetic-genomics-report/synthetic-genomics-report.pdf [viewed 5 April 2010]. 

http://www/
http://www.jcvi/
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Таким чином, відсутність уваги до дилеми подвійного використання з боку 

біоетиків і те, чому вони і в подальшому залишалися осторонь дискусії про 

збройові наслідки науки після того, як вони, швидше за все, отримали достатньо 

відомостей про них, залишається загадкою. Наприклад, спірні експерименти, 

згадані на початку цієї глави, отримали великий резонанс у засобах масової 

інформації, тому біоетики, імовірно, чули про них. Таким чином важливою 

частиною пояснення нехтування проблемою з їх боку може бути загальна 

необізнаність біоетиків з питань безпеки на відміну від клінічних або медичних 

аспектів. Значимість проблеми подвійного використання розкриває одну 

причину, чому біоетики повинні в майбутньому відігравати більшу роль у 

питаннях безпеки. Безпекові наслідки інфекційних хвороб в цілому передують 

іншим. Ті, хто переймається дослідженнями подвійного використання, часто 

виступають за більш широку освіту вчених з потенціалу подвійного 

використання. Тим не менш, прагнучи більш обґрунтованих етичних дебатів 

щодо досліджень, нам, можливо, слід також виступати за розширення освіти 

фахівців-біоетиків з питань безпеки. Безпека піднімає важливі біоетичні питання, 

а біоетики присвячують таким питанням тривожно мало уваги. 

Існуючий етичний дискурс 

Незважаючи на песимізм попереднього абзацу, гарною новиною є те, що 

останнім часом траплялися принаймні кілька винятків з правила нехтування 

етичною літературою проблеми досліджень подвійного використання. Наразі 

з'являється і зростає обсяг відвертої етичної літератури з цієї теми, і це, 

сподіваюся, є процесом досягнення критичної маси.
12

 Значна частина відповідної 

літератури зосереджена, зокрема, на питаннях етичної відповідальність вчених. 

Наприклад, до якої міри вчені є відповідальними за зловмисні наслідки, які 

можуть виникнути в результаті некоректного використання їх досліджень 

іншими особами, і в якій мірі вони зобов'язані запобігати зловживанням, 

                                                                 

12 See Resnik, D. and Shamoo, A. E. 2005, 'Bioterrorism and the responsible conduct of biomedical research', Drug Development 
Research, vol. 63, pp.121—33; Green, S. K. et al. 2006, 'Guidelines to prevent malevolent use of biomedical research', Cambridge 
Quarterly of Healthcare Ethics, vol. 15, pp. 432—47; Selgelid, M. J. 
2007, A tale of two studies: Ethics, bioterrorism, and the censorship of science', HastingsCenter Report, vol. 37(3), pp. 35—43; Jones, N. 
2007, A code of ethics for the life sciences', Science and Engineering Ethics, vol. 4, pp. 25—43; Miller, S. and Selgelid, M. J. 2008, 
Ethical and philosophical consideration of the dualuse dilemma in the biological sciences, Dordrecht, NE: Springer; Ehni, H. J. 2008, 
'Dual use and the ethical responsibility of scientists', Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, vol. 56, pp.147—52; 
Kuhlau, F., Eriksson, S., Evers, K. and Hoglund, A. T. 2008, 'Taking due care: Moral obligations in dual-use research', Bioethics, vol. 
22(9), pp. 477—87; Dando, M. 2009, 'Bioethicists enter the dual-use debate', Bulletin of the Atomic Scientists, 26 April, available: 
http://www.thebulletin.org/web-edition/columnists/malcolm-dando/ bioethicists-enter-the-dual-use-debate [viewed 20 January 2010]; 
Kuhlau, F., Hoglund, A. T., Evers, K. and Eriksson, S. 2009, 'A precautionary principle for dual-use research in the life sciences', Bioethics 
(online prior to printing: doi:10.1in/j.1467-8519.2009.01740.x); Special Issue Section on The Advancement of Science and the Dilemma of 
Dual Use (2010), Science and Engineering Ethics, vol. 16(1). 
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можливо, утримуючись від участі в потенційно небезпечних дослідженнях, або 

від публікацій їх результатів в разі здійснення потенційно небезпечних 

відкриттів? 

Така дискусія щодо соціальної відповідальності є важливою, особливо 

враховуючи історію наукової культури.
13

 У різні історичні епохи, більшою чи 

меншою мірою, наука характеризувалася як нейтральна, аполітична, та/або така, 

що позбавлена цінностей. Загальна ідея, що панує серед вчених (та інших) 

полягає в тому, що наука включає в себе неупереджене прагнення до знань та/або, 

що наукове знання по своїй природі є добрим.
14

 Інша ідея, яка часто згадується, 

особливо в дебатах про соціальну відповідальність вчених у контексті ядерної 

зброї, полягає в тому, що знання, технології та інші плоди науки не є ані добрими, 

ані поганими, але існують суб’єкти, до яких вони застосовуються добрим чи 

поганим чином. Останньою, але не менш важливою, є ідея про те, що хоча 

профілактика шкідливого використання знань і технологій може бути важливою, 

самі вчені не мають ані повноважень, ані досвіду чи влади, щоб запобігти 

зловмисного застосування своєї праці.
15

 Замість обов'язку вчених, висувається 

аргумент про те, що зобов'язання запобігати застосуванню небезпечних знань є 

сферою дії політиків (які мають, або, принаймні, повинні мати необхідні 

обов’язки, досвід та повноваження). Якщо вчені не продукують нічого, що є 

поганим за своєю суттю, і інші ідеї вірні, можна подумати, що вчені, які 

займаються законними дослідженнями не несуть відповідальності за зловмисне 

використання їх нейтральних занять і плодів досліджень. Ті, хто використовує 

знання в зловмисний спосіб, і політики, які не можуть відвернути їх від цього, 

повинні нести відповідальність, а вчені при цьому залишатимуться невинними. 

Однак, ідея по те, що вчені повинні бути повністю відірвані від відповідальності 

за наслідки їх досліджень не витримує критики. Якщо хтось очікує, що його 

робота, ймовірно, буде використовуватися в спосіб, що призводить більше до 

шкоди, ніж до користі і продовжує працювати незважаючи на це (не роблячи 

нічого, щоб запобігти конкретній шкоді), він вважатиметься залученим до 

реалізації цього небезпечного сценарію. Якщо я свідомо дозволяю злісному 

гравцю заподіяти шкоду, я принаймні частково несу відповідальність за неї. Ми 

повинні просуватися далі з ідеєю про те, що вчені зобов'язані перевіряти можливі 

використання результатів своєї роботи, і що вони несуть значну відповідальність 

за шкідливі результати, які можна передбачити незважаючи на те, чи були вони 

по факту передбачені вченими, чи ні. Справа в тому, що вчені зобов'язані бути 

                                                                 

13 Jones 2007, op. cit. 
14 Kitcher, P. 2001, Science, truth, and democracy, New York: Oxford University Press. 
15 Bridgeman, P. W. 1947, 'Scientists and social responsibility', The Scientific Monthly, vol. 65(2), August, pp.148-54. 
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обізнаними і підготовленими до того, яким чином може бути використана їхня 

робота. Нездатність передбачати те, що можна передбачити слід розглядати як 

халатність. У контексті зброї масового знищення, така недбалість може 

призвести до серйозної шкоди. Якщо вчений недбало проводить небезпечне 

дослідження і публікує його результати в середовищі, де відсутня адекватна 

політика запобігання нецільового використання, і зловмисна особа використовує 

це дослідження з метою завдання великої шкоди, цілком доцільно зробити 

висновок про те, що такий вчений, відповідні політики, і ( звичайно) зловмисна 

особа спільно відповідають за завданий збиток. 

Переважна частина літератури, присвяченої етиці подвійного використання, несе 

в собі ідею про те, що окремі вчені мають значні обов'язки щодо запобігання 

шкоди в результаті некоректного використання результатів їх досліджень. Проте, 

можна стверджувати, що принаймні деякі автори не зайняли чіткої і/або твердої 

позиції щодо таких питань. Наприклад, розглядаючи конкретні зобов'язання 

вчених у контексті досліджень подвійного використання, Кулау та ін. (у першій 

статті про подвійне використання в журналі Bioethics, опублікованій 2008 року) 

стверджують, що вчені мають обов'язок «зважати на негативні наслідки 

досліджень» та «розглядати можливість утримання від публікації або поширення 

конфіденційної інформації, коли така інформація може потягти за собою 

зловмисне застосування не за призначенням».
16

 Проте, вони не йдуть далі та не 

вказують, як треба діяти. Просте зобов’язання зважати на наслідки своєї роботи, 

імовірно, є дуже слабким, якщо вчений не зобов'язаний надалі утримуватися від 

конкретних дій. Вони не лише не говорять, як зобов'язаний діяти вчений після 

вивчення результатів потенційного науково-дослідного проекту або публікації, 

вони також не надають чітких орієнтирів стосовно обов’язків вчених поза 

межами самого акту вивчення. Можна було б очікувати, наприклад, що вчені 

мають зобов'язання з розгляду наслідків своїх досліджень і публікацій та 

зобов'язання утримуватися від досліджень або публікацій, коли очікується 

(обґрунтовано), що шкода переважатиме користь, або щось подібне. Принаймні у 

контексті досліджень, автори, можливо, мають це на увазі, але дивно, що вони не 

говорять про це більш відкрито. 

У контексті публікацій, в будь-якому випадку, Кулау та інші чинять опір ідеї про 

те, що вчені мають виразні сильні зобов'язання щодо утримування від публікації 

відкриттів подвійного використання з небезпечними наслідками, але їх аналіз 

змішує окремі питання: 

                                                                 

16 Kuhlau et al. 2008, op. cit., pp. 484—5. 
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[Ми] повинні визнати такі цінності, як свобода видавців і законне 

право вчених на публікацію. Але є спірним пропонувати зобов'язання, 

яке спричиняє занадто багато обмежень. Обмеження на публікацію має 

кілька наслідків, наприклад, для потреби вчених мати можливість 

відтворювати результати для проведення подальших досліджень, 

побудованих на результатах інших, і розвивати і підтримувати наукову 

біографію і репутацію.
17

 

Проблема полягає в тому, що занепокоєння такого виду плутає питання про те, 

які моральне зобов'язання має дослідник стосовно утримання від дій з питанням 

про те, від чого дослідник повинен утримуватися юридично. Чи буде уряд 

закликати до цензури досліджень подвійного використання є важливим 

питанням. Тим не менш, можна послідовно вважати, що існують випадки, коли 

вчені мали б моральне зобов'язання утримуватися від публікації, не думаючи про 

те, що таке зобов'язання має бути забезпечене за законом або урядовою 

цензурою. Юридичне право на свободу публікацій не є несумісним з моральним 

зобов'язанням не публікувати, бо не всі зобов'язання забезпечуються (або повинні 

бути) законодавством. Те, що від людини морально вимагається робити і те, що 

юридично зобов'язана робити людина, э різними, але пов'язаними питаннями, які 

повинні розглядатися окремо. Я міг би думати, що маю чіткій сильний моральний 

обов'язок вигулювати свою собаку двічі на день і молитися перш ніж йти спати, 

але це не означатиме, що я думаю, що закон має вимагати від мене або будь-кого 

ще робити ці речі. Пропозиція того, щоб вчені мали зобов'язання щодо утримання 

від публікації у проблемних випадках просто не передбачає цензурну підтримку, 

яку пропонує Кулау та інші.
18

 

Шлях вперед 

Залишається обговорити два аспекти, що стосуються відвертої спрямованості 

великого об’єму нової етичної літератури на обов'язки та відповідальність 

окремих вчених. По-перше, хоча феномен подвійного використання, 

безсумнівно, піднімає важливі етичні питання про обов'язки та відповідальність 

окремих учених, він в жодному разі не є етичним питанням виключно для вчених. 

Феномен досліджень, науки і технологій подвійного використання також 

                                                                 

17 Ibid. 
18 Kuhlau et al. conclude (p. 485) that 'the duty not to publish or share sensitive information' is 'potentially reasonable, although phrased 
too much in the negative'. Given this, and their final suggestion that censorship by government might on occasion be called for after all, it is 
not entirely clear what specific duty beyond the 'duty to consider whether to refrain from publication' they are arguing for. Rather than 
defending or establishing a stronger specific duty of scientists in the context of publication, their argument appears to be more focused on 
defending self-governance of scientists, at least in most cases. 
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закликає до важливих етичних дискусій між суб’єктами (що мають обов'язки і 

відповідальність) на інших рівнях. Науково-дослідні установи (настільки, 

наскільки вони є вільними) повинні вирішувати, як здійснювати нагляд за 

діяльністю в межах їх повноважень і чи забезпечувати (і, можливо, вимагати) 

відповідну підготовку. Наукові асоціації повинні вирішувати, як і в який спосіб 

визначати питання досліджень подвійного використання в кодексах поведінки, і 

чи слід і як забезпечувати дотримання цих кодексів власними членами. Видавці 

повинні вирішувати, що публікувати і/або які скринінгові механізми 

застосовувати. А уряди повинні вирішувати, чи накладати обмеження на 

дослідження і технології подвійного використання і як це робити. Урядові 

правила можуть, серед іншого, потенційно вимагати обов'язкової звітності щодо 

досліджень подвійного використання в комітетах для перевірки перед 

проведенням або публікацією експериментів і/або обов'язкової освіти 

дослідників з питань подвійного використання та/або етики. І врешті решт, 

спонсори наукових досліджень повинні вирішувати, які дослідження 

фінансувати; вони також повинні вирішувати стосовно того, чи відповідна освіта, 

дотримання кодексів поведінки та/або надання звітності щодо досліджень 

подвійного використання комітетам до проведення або публікації експериментів 

мають бути умовами отримання фінансування окремими дослідниками або 

науково-дослідними установами. Феномен подвійного використання піднімає 

етичні питання для осіб, що приймають рішення на кожному з цих рівнів, тому 

що всі вони стикаються з етичними питаннями про те, як знайти баланс між 

забезпеченням безпеки і сприянням академічній свободи та/або 

науково-технічному прогресу (зважаючи на те, що ці речі іноді конфліктують між 

собою
19

). Тому більш детальний етичний аналіз обов'язків цих та інших суб'єктів 

має важливе значення. 

Хоча державне регулювання досліджень є спірним з причин розглянутих на 

початку цієї статті, може бути нерозсудливим занадто покладатися на 

добровільне самоврядування вчених або наукових спільнот, навіть якщо ми 

отримуємо більше ясності щодо соціальної відповідальності вчених. Однією з 

причин, чому може існувати запит на обов'язкові заходи є те, що вчені не завжди 

мають достатній досвід для оцінки небезпек для безпеки, що можуть виникати в 

результаті їх досліджень та/або публікацій. Відповідальне прийняття рішень 

вимагає оцінки ризиків безпеки та соціальної користі, яка може виникати з 

будь-якого експерименту або публікації. Проте, вченим, як правило, не вистачає 

підготовки з безпекових питань і, тому, особливого досвіду для оцінки 

безпекових ризиків зокрема. У деяких випадках їм систематично відмовляють у 

                                                                 

19 Some might argue that free or open science would provide the best means to maximisation of security. 
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доступі до інформації, яка має вирішальне значення для оцінки ризиків. 

Наприклад, у випадку дослідження віспи головною турботою було вивчення 

можливості поширення віспи з колишніх радянських запасів зброї саме тому, що 

розробникам біотехнологій військового застосування потрібен доступ до вірусу, 

щоб застосувати до нього методику генної інженерії вірусу, сподіваючись 

отримати стійкий до вакцини штам. Тим не менш, будь-яка докладна інформація 

про розповсюдження віспи є секретною інформацією, до якої переважна 

більшість учених не має доступу. Тому, у цьому важливому випадку, який є 

зразковим прикладом досліджень подвійного використання, звичайні вчені не 

змогли б зробити обґрунтовану оцінку ризиків публікації. 

Додатковою причиною не занадто сильно покладатися на добровільне 

самоврядування є те, що часто можуть виникати конфлікти інтересів. Наприклад, 

враховуючи, що кар'єрне зростання у науці в значній мірі визначається переліком 

публікацій, дослідники часто можуть мати власні інтереси щодо публікації 

потенційно небезпечних висновків, навіть якщо це не входить до інтересів 

суспільства, враховуючи всі обставини.
20

 

Другою причиною, чому етичний аналіз досліджень подвійного використання не 

повинен занадто зосереджуватися на соціальній відповідальності вчених є те, що 

їх обов'язки (стосовно того, чи дотримуватися особливого способу досліджень 

або публікацій) не можуть визначатися у вакуумі. Що саме людина повинна, або 

не повинна робити, частково залежить від заходів, що вживаються іншими 

суб'єктами на інших рівнях ієрархії управління наукою. 

Враховуючи кінцеву мету уникнення зловмисного використання технологій 

подвійного використання, важливо розділити різні етапи на «шляху подвійного 

використання», де можуть проводитися профілактичні заходи, або працювати 

певні правила. По-перше, проведення досліджень призводить до відкриттів 

подвійного використання. Одним зі способів запобігання зловмисного 

використання, таким чином, є запобігання самим тривожним експериментам. 

Другим способом запобігання зловмисного використання є запобігання 

поширення небезпечних відкриттів після того, як вони зроблені – тобто, не 

публікувати їх самостійно (самоцензура), або шляхом зупинення публікацій 

іншими (цензура). Третім способом буде запобігання злочинного використання 

шляхом обмеження кола тих, хто має доступ до технологій подвійного 

використання і матеріалів, таких, як «окремі агенти», або потенційно небезпечні 

послідовності ДНК, ліцензування тих, хто використовує такі технології і 

матеріали, реєстрації відповідного обладнання, тощо. Четвертий спосіб полягає у 

                                                                 

20 Selgelid, M. J. 2007, A tale of two studies: Ethics, bioterrorism, and the censorship of science', Hastings Center Report, vol. 37(3), 
pp. 35—43. 
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зміцненні Конвенції із заборони біологічної і токсинної зброї шляхом 

застосування додаткових заходів верифікації. Це, принаймні допоможе утримати 

державних суб’єктів від використання легальної науки для розробки програм 

створення наступальної біологічної зброї. 

Справа тут полягає в тому, що чи має дослідник зобов’язання утримуватися від 

проведення конкретного проекту або публікації його результатів частково 

залежить від наявних профілактичних механізмів на «шляху подвійного 

використання». Наприклад, якщо хтось відкриває спосіб синтезу особливо 

заразного та/або отруйного збудника, доречність подальшої публікації частково 

залежатиме від того, чи були реалізовані заходи регулювання, які могли б 

зашкодити зловмисним суб’єктам скористатися з цього. Наприклад, якщо б 

існував більш суворий контроль над доступом до технологій та матеріалів 

(наприклад, послідовності ДНК), необхідних іншим для відтворення такого 

патогенного мікроорганізму і/або, якщо КБТЗ була б посилена новими заходами 

верифікації, рівень небезпеки зловмисного використання такої публікації був би 

нижчим, ніж за інших обставин. Таким чином, чи буде дослідник зобов'язаний не 

публікувати при такому сценарії, припускаючи, що він був вільний зробити так, 

принаймні частково залежить від того, чи виконали політики свої обов'язки щодо 

забезпечення адекватних превентивних заходів. 

Крім подальшого розширення дискусії за рамки обов'язків окремих вчених, 

існують додаткові приводи сподіватися, що фахівці з етики братимуть більш 

активну участь у проблемі подвійного використання та ставити питання, 

аналогічні (або таки, що перехрещуються) тим, що обговорюються в етичних 

дискусіях щодо доктрини подвійного ефекту і принципу обережності. Теорія 

раціонального рішення і дискусія щодо «дії або бездіяльності» також спрямовані 

на вирішення відповідних питань. Справа в тому, що тривала історія етичних 

дебатів в цих та інших областях може бути плідно задіяна в проблемі подвійного 

використання, якщо тільки фахівці з досвідом роботи в цих та інших областях 

етики застосують до неї свої знання. На сьогоднішній день, можна з упевненістю 

говорити, що глибокий етичний аналіз дилеми подвійного використання лише 

подряпав поверхню проблеми.
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Глава 2: Освіта вчених з біозахисту: уроки 

з медицини і бізнесу 

ДЖУДІ СТУРЕ 

Коли ми дивимось на перетин етики та біозахисту, ми, як правило, переймаємось 

з того, як нам виділити етичні проблеми та рішення в якості засобу зниження 

ризиків біотехнології, що використовується у зловмисних цілях. У цій главі ми 

розглянемо, чому ми можемо навчитися стосовно цього зі спроб навчати етичній 

практиці і розвивати обізнаність з цього питання в галузі медицини та бізнесу. 

Ці дві галузі приділяють значну увагу навчанню та розвитку практичної етики, а 

також вирішенню проблем соціальних, професійних та національних культур, що 

є ключовим фактором у визнанні та інтерпретації етичних питань. Оскільки ці 

галузі щоденно працюють з найбільш відповідальними об’єктами людського 

життя – здоров'ям та грошима – на них, ймовірно, припадає увага вищого рівня з 

етичних питань, пов'язаних з судовими ризиками і ризиками витрат в усьому 

світі. Немає сумнівів, що це є, принаймні, однією з причин підвищеної уваги до 

етики останнім часом. Тим не менш, деякі ситуації виходять далеко за рамки 

економіки і права, принаймні, в теорії і прагненні, і проростають з глобальних 

проблем, які зосереджуються на загальній гуманності і меті досягнення людської 

безпеки. Розглядаючи роботу з цих ракурсів, її метою є представлення кількох 

рекомендацій стосовно того, як можна досягнути найбільшої ефективності освіти 

працівників медико-біологічної галузі з питань біоетики поряд з існуючими 

освітніми курсами з етики в рамках програм медико-біологічної освіти. 
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Досвід з етики 

Важливо визнати, що вчені вже працюють в атмосфері етичної свідомості і 

відповідальності. Тим не менш, недавнє дослідження
1
 в Європі показує, що хоча 

етика і біозахист є частиною освітніх програм деяких, вони, як правило, є лише 

дуже невеликою їх частиною, що часто розглядається радше як «додана» 

концепція, а не невід'ємна частина професійної підготовки окремого вченого. 

Саме на цьому тлі ми можемо впевнено заявляти, що наразі серед вчених існує 

недостатнє визнання потенційних ризиків деструктивного використання 

результатів медико-біологічних досліджень, і це може бути серйозною 

перешкодою для вирішення цієї проблеми. 

З моїх власних зв'язків з колегами, які викладають етику та працюють над 

розвитком етичного підходу та моніторингом процесів у Великобританії, 

виявляється, що серед науковців та інших осіб, які залучені до академічної 

спільноти, прийнято вважати, що постійно-зростаюча стурбованість суспільства з 

приводу етики та відповідального проведення досліджень адекватно, якщо не 

занадто, вирішується через зростання поширеності інструментів управління та 

інструкцій в цих галузях. З мого власного досвіду з’ясовується, що антагонізм 

між дослідниками у Великобританії щодо передбачуваного розгортання процесів 

етичного затвердження набув дуже широкого розмаху. Зазвичай, однак, це 

антипатія приховується від публічної уваги. Тим не менш, за моїми 

розрахунками, залишається значний спротив застосуванню етичних вимог та 

затвердженню досліджень на низовому рівні, і це, ймовірно, відбувається, серед 

іншого, через неспроможність політиків адекватно взаємодіяти з професіоналами 

з різних дисциплін у тому, щоб роз’яснювати і ефективно вирішувати питання, 

що виникають. Протягом останніх двох десятиліть професійні кодекси, етична 

політика та стандарти етики поширювалися в професійних асоціаціях, 

університетах, науково-дослідних лабораторіях, і також у громадському та 

приватному комерційних секторах. Але я б сказала, що ці інструменти є 

недостатніми для боротьби зі зростанням ризиків подвійного використання на 

світовій безпековій арені. Існування етичних кодексів не виключає необхідності 

ефективного розвитку освіти з напряму етики подвійного використання та інших 

ризиків для біозахисту, а практика показує, що їх існування не означає повної або 

навіть часткової відповідності ним.
2
 

                                                                 

1 Mancini, G. and Revill, J. 2008, Fostering the biosecurity norm: Biosecurity education for the next generation of life scientists, 
report by the Landau Network-Centro Volta and Bradford Disarmament Research Centre; Dando, M. and Revill, J. 2010, 'Building 
international educational resources', this volume. 
2 Kaptein, M. and Wempe, J. 1998, 'Twelve gordian knots when developing an organizational code of ethics', Journal of Business 
Ethics, vol. 17(8), pp. 853—869; Schwartz, M. 2001, 'The nature of the relationship between corporate codes of ethics and behaviour', 
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Більшість освічених людей, з якими я працюю і взаємодію у Великобританії і за її 

межами (у тому числі дослідники, викладачі і студенти з усього світу) працюють 

на припущенні, що вони вже "знають, що таке етика" і знають, як "діяти етично" у 

своїй роботі. Тим не менш, коли їм пропонують назвати кілька етичних 

принципів, описати і знайти власне місце в рамках будь-якої теорії етики в 

дослідженнях, більшість мовчить. Те, що люди насправді припускають є тим, що 

вони знають і стосовно чого існують певні набори цінностей. Плутанина виникає 

тому, що вони, як правило, посилаються на власні цінності, а не на професійні 

етичні норми. Не дивно, що люди стають до оборони коли вони відчувають 

виклик своїм етичним принципам, але вони помилково сприймають виклик як 

атаку та ставлення під сумнів їх особистих цінностей. Обурення проти 

викладання етики студентам і професіоналам здебільшого є результатом 

неспроможності фахівців з етики чітко пояснити, що саме вони дійсно мають на 

увазі. Етика, здається, є однією з тих незвичайних предметних областей, в яких 

більшість людей вважають, що вони не повинні отримувати додаткову освіту, бо 

вони вже все розуміють. Зрозуміло, що це не завжди так. Я вважаю, що нинішній 

розквіт кодексів і інструкцій може насправді засліплювати людей наштовхуючи 

їх на думку про те, що етичне розуміння може бути зведене до «галочної» 

діяльності замість того, щоб бути елементом професійної ідентичності, характеру 

та відповідальності. Вона занадто часто розглядається як додаткова сфера, або 

щось таке, що перевіряється лише у разі аудиту. 

Я хотіла зазначити, що як і обмежена взаємодія з професійною етикою в контексті 

біозахисту в галузі медико-біологічних наук, визнання серед вчених в цілому ролі 

приватних етичних цінностей в особистому сприйнятті («згода») професійних 

етичних ідеалів і поглядів є недостатньою.
3
 Формування нашого «я» відбувається 

за рахунок набутих стандартів, що регулюють наше виховання, але ми, здається, 

забули, що ці різні ціннісні набори не завжди збігаються з професійно 

необхідними або прийнятними принципами. Ейнштейн якось казав, що здоровий 

глузд є збірником забобонів, які ми накопичуємо до 18 років, але це, як правило, 

не береться до уваги, коли ми заохочувально зважаємо на наш освічений та 

об'єктивний світогляд. Приділяється, можливо, занадто багато уваги поняттю, що 

вчені є окремою породою від усіх культур, яка формується набором нейтральних, 

неупереджених і прагнучих правди значень, ніби буття вченим якось покладає на 

індивіда новий набір культурних цінностей, які перевершують усі набуті раніше. 

Це явно безглуздо і не може бути правдою, якщо освіта вчених якимось чином не 
                                                                                                                                                                         

Journal of Business Ethics, vol. 32(3), pp. 247—62; Schwartz, M. 2002. A code of ethics for corporate code of ethics', Journal of 
Business Ethics, vol. 41(1—2), pp. 27-43; Schwartz, M. 2004. 'Effective Corporate codes of ethics: Perceptions of code users', Journal of 
Business Ethics, vol. 55(4), pp. 321-41. 
3 Sture, J. 2010, 'Private morals and public ethics: cultural aspects of ethical development and ethical learning in the scientific context', 
Paper presented at the 'Promoting Dual-Use Ethics' Workshop, Australian National University, Canberra, 28—29 January 2010. 
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продукує людей, які ніколи не були, і які більше не є суб’єктами застосування сил 

людської природи, поряд з переважним і колишнім культурним тиском. 

Тим не менш, є дивним, чому зберігається така точка зору, і, здається, 

залишається такою, що нею дорожать вчені в усьому світі. На практиці, ця думка 

часто є плутаниною між неупередженістю та нейтральністю,
4
 або, принаймні, 

спробою зберегти позбавлені цінностей "безпечні" знання, які «залишаються 

осторонь чутливого майданчику політики чи етики».
5

 Сумніватися в цій 

священній правді вважається викликом самій природі наукової діяльності і навіть 

нахабною спробою поставити під сумнів право на свободу слова або академічну 

свободу. Проте, слід вирішувати питання стурбованості з приводу 

деструктивного використання результатів медико-біологічних досліджень. Якщо 

це включає до себе виклик деяким давнім, але, можливо, хибним уявленням, то 

так тому і бути. 

Оцінка виникаючих ризиків біозахисту і біотехнологічних досліджень була 

зроблена Організацією Об'єднаних Націй у грудні 2008 року, коли Нарада 

держав-учасниць Конвенції із заборони біологічної і токсинної зброї (КЗБТЗ) 

закликала до вивчення питання та розробки програми освіти вчених 

медико-біологічної галузі і відповідних зацікавлених сторін
6

. Якщо 

стурбованість піднімається на цьому рівні і підтримується зростаючим об’ємом 

свідчень про те, що визнання ризиків медико-біологічних наук і подвійного 

використання не є достатнім серед практикуючих вчених, здається розумним 

розглянути те, як нам реагувати на них. І хоча антагонізм серед багатьох 

професіоналів щодо подальшого розвитку кодексів етики і процесів узгодження 

залишається, я хотіла б зазначити, що ми вже виходимо за межі кодексів етики та 

практики (які, здається, є загальноприйнятним шляхом етичної освіти та 

моніторингу) і продовжуємо розширювати існуючі рамки етичної освіти як 

засобу комунікації потенціалу етичних підходів для надання допомоги фахівцям 

у вирішення низки проблем біозахисту. У наступному розділі ми розглянемо, як 

це можна зробити з урахуванням уроків з областей, в яких вже вивчають етичні 

питання протягом певного часу. 

  

                                                                 

4 Lacey, H. 2004, Is science value-free? Values and scientific understanding, London: Routledge. 
5 Proctor, R. 1991, Value-free science? Purity and power in modern knowledge, Cambridge: Harvard University Press. 
6 United Nations 2008, Report of the meeting of states parties, December 2008, Convention on the Prohibition of the Development, 
Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, Geneva: UN Publications. 
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Етична освіта в медицині і бізнесі 

Найбільшими загальновизнаними областями, в яких етика відіграє величезну 

роль у регуляції поведінки учасників є сфери медицини та бізнесу. Мій огляд 

низки робіт, опублікованих в журналі Academic Medicine, зосереджується на 

етиці виховання студентів медичних шкіл США у 1990-і роки і на початку 2000-х 

років. Мої відгуки щодо ряду робіт з питань бізнесу та управління в основному 

стосуються журналу Journal of Business Ethics. На відміну від величезної 

кількості літератури з медичної етики та підготовки лікарів, на відміну від 

предметних областей, етика в діловому світі, як правило, розглядається в рамках 

зонтичних понять, таких як корпоративна соціальна відповідальність (CSR), хоча 

зазвичай вона визнається дискретним питанням в компаніях, що прагнуть 

синхронізувати етичні стандарти в культурних умовах, які широко розрізняються 

між собою. Важливо зазначити, що бізнес-концепція CSR часто перекладає 

етичну відповідальність на компанії, а не на особистості, що контрастує з 

медичним підходом, який фокусується на конкретному лікарі. Це є корисним при 

розгляді можливого шкідливого використання результатів медико-біологічних 

досліджень, оскільки ми повинні враховувати не лише роль особистості, а й 

спільноту чи групу, будь то професійна, культурна асоціація, або національна 

держава. 

Розглядаючи освіту і підготовку фахівців у цих контекстах, можна знайти деякі 

корисні теми, які можуть допомогти нам рухатися в напрямку зміцнення етичних 

навичок вчених медико-біологічної галузі в умовах, коли корисне дослідження 

може бути переформоване на зловмисне, шляхом її оснащення всім необхідним 

для побудови стійкого потенціалу розпізнання і передачі естафети наступним 

поколінням. У наступних розділах я розглядатиму пункти, взяті з тих областей, 

що можуть бути корисними для розвитку етичної освіти вчених 

медико-біологічної галузі в якості засобу підвищення нашої безпеки. 

Тема перша: прихована і неформальна навчальна програма 

Етична освіта – принаймні на певному рівні – вже є частиною багатьох освітніх 

наукових програм, навіть якщо вони значною мірою не спроможні знижувати 

ризики зловмисного використання результатів досліджень. Зазвичай очікують, 

що студенти і професіонали мають відповідні етичні і відповідальні погляди, але 

дослідження показали, що конкуруючі ціннісні набори та тиск, якому вони 

піддаються в процесі освіти, можуть знищити етичні стандарти окремих осіб. Те, 

чому безпосередньо навчають не завжди є тим, що засвоюється. 
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Основним висновком досліджень, що проводилися в медичних навчальних 

закладах США було існування «прихованої навчальної програми», яка 

пронизувала освіту, часто здійснюючи шкідливий вплив на етичну поведінку 

студентів і молодих лікарів. Ряд дослідників
7
 виявили, що, незважаючи на 

визначені зобов'язання системи медичної освіти щодо благополуччя пацієнтів, 

альтруїзм, співчуття і турботу, негласно заохочуються інші поняття. Вони містять 

такі категорії як байдужість, користь, об’єктивізм і бізнесовий підхід до справи 

серед студентів і лікарів, що підвищують кваліфікацію. Два набора цінностей 

конфліктують між собою. 

Хаферті
8
 зазначає, що, дивлячись на «продукти» системи медичної освіти – будь 

то курси, будівлі, обладнання факультетів, тощо – можна бачити докази неявної, 

бізнес-орієнтованої культури, що домінує у системі медичної освіти за рахунок 

фінансових цінностей, а не орієнтації на пацієнта. Це розповсюджується навіть на 

палати лікарень, старших лікарів та медичні колективи, що вимагають від 

студентів вести себе певним чином для того, щоб "досягнути успіху" у професії, 

концентруючись на потребах лікарів, а не пацієнтів. Студенти не лише 

поглинають ці неявні цінності від викладачів і старших лікарів, але вони також 

поширюють їх між собою. В результаті зміни в поведінці студентів призводять до 

ерозії етичних стандартів лікаря, яких вони ще дотримувалися під час вступу до 

медичних освітніх закладів. Студенти розповідають про те, що вони відходять від 

традиційного співчуття і пацієнт-орієнтованої точки зору до розбудови кар'єри, 

саморозвитку, та фінансово мотивованих стратегій. 

Що стосується загальної проблематики цієї роботи, вона може спрямовувати нас 

до розгляду того, яку інформацію отримують студенти медико-біологічних 

навчальних закладів щодо етики досліджень в лабораторіях і аудиторіях. Коли ми 

викладаємо етику в контексті медико-біологічних наук, ми повинні остерігатися 

скритого зіткнення з кар'єрними цінностями. Зрозуміло, що фінансовий тиск 

негативно впливає на аспекти освіти, але, визнаючи те, що це відбувається, ми 

повинні збалансовувати ефекти, звертаючись до отриманих етичних висновків. 

Ми також повинні розглянути, як розставити ціннісні пріоритети на практиці, а 

також в теорії, чесно визнати тиск, який ми вимагаємо витримувати від студентів 

при просуванні кар'єрними сходами. Висновки Хаферті
9

 про «продукти» 

освітньої системи застосовні до системи природничої освіти також. Ми познаємо 

                                                                 

7 Hafferty, F. W. and Franks, R. F. 1994, 'The hidden curriculum, ethics teaching, and the structure of medical education', Academic 
Medicine, vol. 69(11), pp. 861—71; Hundert, E. M., Hafferty, F. W. and Christakis, D. 1996, 'Characteristics of the informal curriculum 
and trainees' Ethical choices', Academic Medicine, vol. 71(6), pp. 624—33; Hafferty, F. W. 1998, 'Beyond curriculum reform: confronting 
medicine's hidden curriculum', Academic Medicine, vol. 73(4), pp. 403—7; Coulehan, J. and Williams, P. C. 2001, 'Vanquishing virtue: 
The impact of medical education', Academic Medicine, vol. 76(6), pp. 598—604. 
8 Hafferty 1998, op cit. 
9 Ibid. 
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цінності не тільки в класі, і "неправильні" стандарти можуть бути передані нам 

мимоволі. 

У той час як у США медичні школи зосереджені на навчанні та розвитку етичного 

розуміння у монокультурний спосіб (у «відповідності» із західними нормами і 

цінностями), в 1997 році Вега,
10

 яка вивчала тенденцію американських 

бізнес-шкіл у викладанні універсального набору етичних норм, стверджувала, що 

може піддати практику випускників негативному впливу. Її інтерес полягає у 

просуванні міжкультурних бізнесових результатів, і вона вважає, що акцент на 

прозахідних підходах приречений на провал у міжнародному діловому світі. 

Вона припустила, що поєднання внеску зацікавлених сторін, деонтології та 

утилітаризму може поєднуватися з нормами відповідних громад, і що, у випадку 

практичного застосовування об’єм релятивізму у прийнятті рішень може бути 

знижений. В етичному контексті, це означатиме, що прийняті рішення були б 

ситуативно, культурно та етично збалансовані. Вона запропонувала підхід 

"загального нормування", в якому міжкультурне співробітництво, спільне 

проектування програм, спільна робота в складних командах, і підйом над 

"місництвом" дозволяє різним системам цінностей «забезпечувати континуум у 

подоланні культурних та етичних відмінностей і створювати взаємно-прийнятні 

гіпернорми».
11

 Гіпернорми визначаються як «фундаментальні принципи етичної 

поведінки, які керуються релігійними, філософськими та культурними 

віруваннями».
12

 Загальне нормування визначається як модерування одного 

набору етичних та культурних цінностей для відповідності з іншим набором 

цінностей навколо взаємоприйнятної середньої точки. 

Уівер також критикував американські корпоративні етичні практики.
13

 Він 

наголосив на необхідності визнання культурних і організаційних цінностей і 

традицій в "інших" культурних середовищах і показав, як етичні процеси можуть 

бути скомпрометовані і де-легітимізовані культурно-недбалими практиками. Це, 

звичайно, була б потенційно катастрофічна ситуація, якщо б вона відтворювалась 

у спробах вирішення поточних питань подвійного використання і біозахисту. 

Робота Вівера підкреслює необхідність не лише визнавати міжкультурні 

проблеми, а й практичні і приховані «напрацювання» самих організацій з метою 

досягнення загального розуміння. 

                                                                 

10 Vega, G. 1997, 'Caveat emptor: Ethical chauvinism in the global economy', Journal of Business Ethics, vol. 16, pp. 1353-63. 
11 Ibid, p.1361. 
12 Ibid, p.1353. 
13 Weaver, G. 2001, 'Ethics programs in global businesses: Culture's role in managing ethics', Journal of Business Ethics, vol. 30, pp. 
3—16. 
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Роботи Муйген
14

 і Вайнс
15

 вказують на те, що дві стратегії, які широко 

викладаються на тренінгах з бізнес-етики – відповідності та культурних змін – 

потребують перетворення зверху вниз для забезпечення їх сприйняття вченими і 

студентами. Муйген запропонувала "третій шлях" у напрямку обміну культурним 

дискурсом шляхом діалогу, зосередження на розширенні прав і можливостей та 

інтеграції (не менеджменту) різноманітних цінностей і точок зору. Вона 

оскаржила поняття CSR і поставила під сумнів його зміст у різноманітних 

культурах. Вайнс дійшов до висновку, що утилітарні (які базуються на 

результаті) підходи до навчання студентів є недостатніми для підготовки до 

прийняття складних рішень, які стоятимуть перед ними в реальному світі. Він 

запропонував інтеграцію етики з іншими поняттями і теоріями з тим, щоб 

підвищити розуміння студентами соціального та культурного змісту бізнесу та 

етики. Такий підхід включає етичну психологію, організаційне проектування та 

поведінку, мотиваційні теорії та курси щодо взаємодії бізнесу, суспільства і 

закону, разом з соціо-політичною теорією і принципами будівництва 

нормативно-правової бази. Це важливі моменти для середовища, що швидко 

розвивається, таке як біотехнологія, з її потенціалом шкідливих і корисних 

наслідків. Те, що здається очевидним людям західного світу стосовно таких 

понять, як CSR не завжди так само зрозуміло людям з інших культур, які можуть 

мати інший підхід до бізнес-етики з культурною відповідальністю. Поняття 

інтегрування етичної освіти з рядом пов'язаних суб'єктів вторить закликам щодо 

просування соціально цілісної етики в медичних навчальних закладах. 

Тема друга: Особиста мораль, професійна етика та відносини 

між начальниками та підлеглими 

Вчені підходять до їх професійної освіти і практики з повністю сформованим 

набором цінностей, отриманих з власного культурного досвіду. Існують докази 

того, що вже створений набір етичних стандартів може конфліктувати з 

професійними принципами, яких повинні дотримуватися вчені. Особистий набір 

моральних цінностей включає стимулятори, такі як соціальні та релігійні погляди 

і переконання, і вони можуть не співпадати з «позбавленими цінностей» 

стимуляторами наукової діяльності. З іншого боку, деякі приватні моральні 

перспективи можуть посилити засвоєння професійних етичних стандартів. 

                                                                 

14 Muijen, H. 2004, 'Corporate social responsibility starts at university', Journal of Business Ethics, vol. 53, pp. 235-46. 
15 Wines, W. 2008, 'Seven pillars of business ethics: Toward a comprehensive framework', Journal of Business Ethics, vol. 79, pp. 
483-99. 



 

44 
 

Приклад цього можна знайти в роботі Віттеля та співавторів.
16

 Ці автори 

вивчають відносини між релігійністю і етичною ідентичністю особистості (вони 

визначають релігійність як «ступінь, в якій індивід є релігійною людиною поза 

його/її конкретними релігійними переконаннями і шляхом, в який ці переконання 

проявляються»).
17

 Вони стверджують, що ці фактори можуть вплинути на 

етичний процес прийняття рішень у бізнесі і виступають в якості попередників у 

ньому. Чи сприймаємо ми той факт, що релігії є джерелом моральності, чи ні, ми 

маємо визнати, що вони пропонують принципи і моральні кодекси, які можуть 

бути основоположними в спрямуванні життя людей. Ті, хто дотримується думки, 

що релігійна віра не повинна мати ніякої ролі в діяльності вченого, 

критикуватимуть більшість з цього. Проте, не потрібно бути релігійним, щоб 

визнати потужність сорому і провини як стимуляторів дотримання. Це може 

працювати на благо добра і не зовсім. Етика дотримання сильно залежить від 

того, що вона переслідує. Можливо, найкориснішим висновком з цієї роботи є 

визнання того, що релігійність може бути корисним інструментом розуміння 

мотивації індивіда чи групи в якості передумови етичних рішень. Не потрібно 

розділяти релігійні переконання людей, щоб оцінити, як їх погляди формують 

точку зору і можуть впливати на поведінку. 

На додаток до потенційних конфліктів між особистою мораллю і професійною 

етикою, серед професіоналів часто виникає плутанина щодо природи «етики» на 

практиці. Чи є це інструментарієм, за допомогою якого можна вирішувати важки 

проблеми в реальному світі, або щось більше – можливо, частиною професійного 

характеру, або істотною частиною професійної ідентичності? 

Багато фахівців, можливо, ніколи не стикаються з потенційною невідповідністю 

між їх особистими етичними цінностями і професійними стандартами, яких вони 

мовчазно дотримуються, тому що або не визнають конфлікт, або така 

варіативність ніколи не виникає в їх роботі. Я хотіла б зазначити, що «етичні 

знання і практика повинні розроблятися в якості вбудованої частини буття 

[вченого]» (взято з Хафферті і Франкса
18

). Дані з контексту медичної школи 

показують, що студенти були неспроможні діяти відповідно до етичних 

стандартів, до яких вони прагнули через тиск системи на них.
 19

 Було виказане 

припущення, що до цього призводило відносно безправне становищі студентів в 

ієрархічній системі. Федтнер, Хрістакіс і Хрістакіс запропонували спрямовувати 

                                                                 

16 Vitell, S., Bing, M., Davison, H. K., Ammeter, A., Garner, B. and Novicevic, M. 2009, 'Religiosity and ethical identity: The mediating 
role of self-control', Journal of Business Ethics, vol. 88, pp. 601—13. 
17 Ibid, p. 602. 
18 Hafferty and Franks 1994, op cit. 
19 Feudtner, C., Christakis, D. A. and Christakis, N. A. 1994, 'Do clinical clerks suffer ethical erosion? Students' perceptions of their 
ethical environment and personal development', Academic Medicine, vol. 69(8), 
pp. 670—9. 
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більше зусиль на підтримання етичних стандартів замість того, щоб змінювати 

поведінку, і цьому може допомогти своєчасне, практичне керівництво старших 

товаришів у вирішенні складних випадків коли вони виникають. Цей принцип 

покладає відповідальність на студентів щодо артикуляції питань, і на старших 

товаришів щодо ефективного реагування на них – це означає, що старші також 

повинні бути етично обізнані і компетентні, часто навчаючись від молодших 

студентів. 

Проблеми, окреслені в цієї роботи, підводять нас до пізнання того, як досвідчені 

викладачі, дослідники і практикуючі вчені щоденно втілюють власні етичні 

стандарти відповідно до своїх особистих поглядів. Невже ми практикуємо те, що 

проповідуємо? Чи полегшуємо ми забезпечення адекватного та належного 

безпечного простору та часу, в якому студенти, викладачі та науковці можуть 

піднімати, обговорювати і спорити щодо етичних ситуацій і дилем без жодних 

санкцій? 

Бізнесова література, що розглядається в цій главі, також відображає потенційний 

конфлікт у відносинах підлеглості коли розглядаються етичні очікування 

материнських компаній та дочірніх підприємств, які працюють у різних 

культурах. Ця робота спрямована радше на робоче середовище, ніж на освітні 

установи. Торн і Бартоломью Сондерс
20

 показують, як культурні цінності 

впливають на етичні міркування у багатонаціональних компаніях. Вони дійшли 

до висновку, що компанії не повинні ігнорувати культурні варіації в етичних 

уявленнях. Вони припускають, що компанії повинні інтегрувати робочі системи 

таким чином, щоб підтримувати власні глобальні корпоративні цілі і в той же час 

відповідати місцевим організаційним нормам і процедурам. Вони зазначають, що 

групи, які відповідають за формування етичної політики повинні включати в себе 

людей, які відображають повне культурне розмаїття бізнес-операцій компаній. 

Робота Робертсона і Фаділа
21

, а також Кіма та Кіма
22

 показує, як культурні 

аспекти віри і поведінки в діловому світі можуть впливати на формування 

етичних норм. Як етична інтенсивність, так і культурне вирівнювання за рахунок 

етичних цінностей грають важливу роль в опосередкуванні процесу прийняття 

рішень в професійному контексті. Моральна інтенсивність
23

 визначається як 

варіативність відповідей людей залежно від інтенсивності етичної дилеми, це 

                                                                 

20 Thorne, L. and Bartholomew Saunders, S. 2002, 'The socio-cultural embeddedness of individuals' ethical reasoning in organizations 
(cross-cultural ethics)', Journal of Business Ethics, vol. 35, pp. 1—14. 
21 Robertson, C. and Fadil, P. 1999, 'Ethical decision making in multinational organizations: A culture-based model', Journal of 
Business Ethics, vol. 19, pp. 385—92. 
22 Kim, Y. and Kim, S.-Y. 2010, 'The Influence of cultural values of perceptions of corporate social responsibility: application of 
Hofstede's dimensions to Korean public relations practitioners', Journal of Business Ethics, vol. 91, pp. 485—500. 
23 Robertson and Fadil 1999, op. cit. 
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означає, як правило, що прийняття складних рішень вимагає більших зусиль 

порівняно з більш простими. Це, звичайно, припускає, що складність і 

серйозність ситуації повинні ефективно визначатися в першу чергу. Кім та Кім у 

своїй роботі щодо корейських фахівців зі зв'язків з громадськістю, визначають, 

що корейські цінності соціального традиціоналізму значною мірою залучаються 

до пояснення відношення професіоналів до CSR. Через те, що традиційні 

корейські цінності гармонізовані з багатьма загально-концептуальними основами 

CSR, набагато легше досягнути сприятливого поглинання цих цінностей в цій 

культурі. Тому, можливо, цей вирівнюючий фактор слід інкорпорувати до 

будь-якої роботи з побудови крос-культурної системи професійної етики, 

зокрема, в контексті потенційного подвійного використання. Скориставшись з 

культурного і професійного етичного вирівнювання окремих систем, можна 

спростити досягнення широкої загальної згоди щодо конкретних етичних 

ситуацій. 

Як і у випадку роботи щодо медичних шкіл США, коли був виявлений низький 

рівень студентів-медиків (етичної освіченості), дослідження Секкі
24

 визначило, 

що люди в компаніях як правило ідентифікуються за їх статусом в ієрархії і 

завданнями, які вони виконують. Секкі також розглянув й інші персональні 

характеристики співробітників, включаючи культуру, стать, вік та відношення до 

політики, навколишнього середовища, релігії, тощо. Його дослідження призвело 

до ідентифікації чотирьох типів практичної ділової етики та соціальної 

відповідальності, які можуть бути екстрапольовані на інші сфери. 

Він виявив, що всі вважають себе «етично свідомими» коли це необхідно для 

саморозвитку і ця оцінка посилюється по мірі того, як люди регулярно беруть 

участь в тих самих соціальних каналах (на робочих місцях). Індивіди краще 

розвивають відчуття наслідків своїх дій, коли вони часто взаємодіють в 

ситуаціях, що дозволяють їм будувати пізнавальну картину позитивних 

результатів, які можуть принести їм користь. В контексті теми цієї роботи, це 

може залучити вчених до двох сценаріїв. По-перше, це соціальні канали класу, 

лабораторії, робочого столу та відділу кадрів, всі з яких значною мірою 

визначають поточні та майбутні перспективи вченого, статус та фінансову 

безпеку. По-друге, це соціальний канал комунального середовища як безпечного 

форуму для обговорення потенційних або реальних дилем, в якому можна 

формулювати проблеми і реагувати на них за участі та підтримки однолітків 

замість почуття ізоляції, непевності чи страху є кращим способом реагування на 

складні ситуації. Цього останнього пункту помітно не вистачає в контексті 

щоденної наукової діяльності. 

                                                                 

24 Secchi, D. 2009, 'The cognitive side of social responsibility', Journal of Business Ethics, vol. 88, pp. 565-81. 
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Крім того, Секкі встановив, що соціальна відповідальність (етична поведінка) 

служить посилюючим механізмом. Вона працює в якості спільної "ланки, що 

зв’язує" між тим хто дає і тим хто приймає (колеги, кінцеві користувачі, 

роботодавці, зацікавлені особи) і лише від людини залежить бути соціально 

відповідальним, чи ні. Проте, він зазначає, що в цьому сценарії є труднощі. На 

свободу вибору дій може впливати ціла низка сил. У нижній їх частині 

знаходиться мотивація, і очевидно, що люди можуть діяти етично, коли насправді 

вони роблять це лише для своєкорисливих цілей. Мабуть, альтруїзм, філантропія 

або якась інша позитивна сила можуть не спонукати до етичних дії, а їх причиною 

можуть бути виключні або переважно власні інтереси. Це робить неможливим 

по-справжньому інтерпретувати дії індивіда, і в цьому ми конфронтуємо з 

дилемою надійності персоналу. Проте, якщо ми не дозволяємо кожному вченому 

вільно обирати як діяти, ми створюємо для себе перспективу тоталітарного 

контролю наукового процесу, який не може бути життєздатним або бажаним 

способом рухатися вперед. І останнім висновком Секкі, що становить інтерес є 

ефект довгострокового використання соціальних каналів, який відчували окремі 

особи в групах. Він передбачає наявність спільних соціальних каналів, в яких 

кожна особа може формулювати, випробувати і покращувати власне відчуття 

соціальної відповідальності або етичних аспектів в безпечному і сприятливому 

просторі. 

Медико-біологічні науки є областю досліджень, яка потенційно придатна для 

створення значних проблем для населення світу. Це має підштовхувати нас до 

розгляду питання щодо відкритого визнання органами, такими як університетські 

та науково-дослідні організації різноманітності культурних цінностей і норм 

через уможливлення і вимагання відповідних дискусій та спрямування на них 

активної уваги в контексті наукової етики. Проте, прагнучи охопити широкий 

спектр культурних перспектив, ми повинні уточнити, що визнання не означає і не 

повинне означати обов’язкової легалізації, або призводити до практичної 

реалізації. 

Хоча це не повинно бути важко зважаючи на існуючий акцент на різноманітність, 

на практиці, ймовірно, буде складно, тому що такий процес може виявитися 

суб'єктивним. Зокрема, може статися, що нам необхідно буде зважати на 

релігійний тиск і норми, і такі характеристики як релігійність. Я би 

охарактеризувала це як кропиву, яку необхідно схопити. Якщо більше розуміння 

релігійних ідеалів і норм як чинників формування громадської думки і поведінки 

покращать наше розуміння прийняття етичних рішень, давайте продовжувати 

розвивати це розуміння. Існує потреба у інтеграції систем в наших університетах 
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і наукових організаціях з урахуванням наших глобальних етичних цілей і в той же 

час відповідати «місцевим», тобто культурно-варіативним нормам. 

Ми повинні залучати представників всіх культур до процесу прийняття рішень 

при розробці політики, а також до вирішення питань щодо можливих санкції у 

випадку відхилень від такої політики на практиці. Можна використовувати 

будь-які соціальні канали від родини до державного рівня, кожен з яких 

здійснюватиме власний тиск на поведінку для "досягнення успіху". Нам дуже 

важливо започаткувати, або розвивати та підтримувати існуючі можливості, що 

виникають, безпечний час і простір, для участі в етичних дебатах всередині 

наукових спільнот і забезпечити простір, в якому люди зможуть формулювати, 

випробовувати і покращувати власне почуття соціальної відповідальності або 

етичні перспективи. 

Тема третя: Етична підготовка в потрібний час 

Дослідження в медичних освітніх закладах показують, що важливо ефективно 

зосереджувати етичне виховання з точки зору часу та змісту. Замість того, щоб 

давати «уроки з етики» і тестувати на знання теорії, здається більш продуктивним 

розподіляти проведення занять і розвиток етичної свідомості протягом програми 

по етапах. 

Роботи Хрістакіса і Федтнера
25

 виявили, що традиційна етика медичної освіти 

обмежується у результатах через те, що вона не зосереджується належною мірою 

на потребах студентів у спосіб, що відповідає ступеню їх підготовки – студентів 

вчать етичних обов'язків як лікарів, але вони все ж таки є студентами. Вони 

прийшли до висновку, що етична освіта для студентів має бути 

"перепозиціонована в рамках студентської етичної субкультури"
26

 та необхідно 

визнати етапи інтелектуального та емоційного розвитку, через які студенти 

проходять під час їх навчання і професійної діяльності. Вони також визначили, 

що в ієрархії медичної спільноти має існувати місце для вільної циркуляції думок 

без негативних наслідків для учасників дискусій. Їх робота доводить, що етична 

теорія чи підхід до етичних принципів мають доповнюватися щоденними 

процесами і практикою прийняття рішень для того, щоб теоретичні аспекти 

ставали чимось на кшталт кодексу професійної поведінки. Вони припускають, що 

процес-орієнтована модель викладання етики дозволить студентам розвивати 

власні можливості з етичних міркувань як індивідуально, так і у складі групи. 

                                                                 

25 Christakis, D. A. and Feudtner, C. 1993, 'Ethics in a short white coat: the ethical dilemmas that medical students confront', Academic 
Medicine , vol. 4, pp. 249—54. 
26 Ibid, p. 253. 
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Результати цього дослідження були підтверджені у 1994 році
27

 при вивченні 

ефекту єдиного уроку етики в групі першокурсників медичного навчального 

закладу. Посилаючись на різну освіту, релігійну приналежність і особистий 

досвід студентів, було зроблено висновок, що короткий курс етики навряд чи 

змінює цінності або думки студентів. Цей факт відображений в роботах з бізнесу 

Вайнса,
28

 який припускає, що необхідним є проведення серії занять з етики або 

курсів протягом всієї освітньої програми, яка враховувала б рівень етичних 

рішень, з якими стикаються студенти в кожен момент часу, і завершувалася б 

«кульмінаційним» курсом з етики для завершення освіти. 

Розгляд питань біозахисту і захисту медико-біологічних наукових досліджень від 

зловмисного застосування їх результатів може привести нас до роздумів щодо 

тривалості курсів з етики та їх змісту. Вимагати від студентів занадто значних і 

занадто швидких результатів може бути недоречним. Планування викладання 

етики відповідно до питань і проблем відповідного рівня допоможе студентам 

більш ефективно займатися з практичних і теоретичних питань. Здається, що 

надавати студентам можливості для розвитку пов'язаних з ними навичок 

міжособистісного спілкування, як і викладати їм етику як сукупність знань, є 

однаково важливими завданнями. Проводячи тривалі, етапні, культурно і 

філософськи цілісні програми курсів з етики і пов'язані з ними заняття з 

можливостями для обговорення, ми зможемо розвивати в окремих особах і 

групах більш глибоке відчуття розвитку етичного професіоналізму і здатності 

працювати заради соціальної користі. Крім того, важливо, перейти від 

сприйняття етики як просто набору фактів, правил і принципів, до способу буття і 

частини ідентичності індивіда як професіонала. 

Тема четверта: Культурно-цілісна підготовка 

Як у медичній, так і у бізнесовій літературі визнається, що не тільки бажано, але й 

необхідно долучити підвищену соціальну обізнаність до навчальних програм і 

професійної практики. Це питання, яке торкається безпосередньо сутності 

ризиків біотехнології, яка використовується у зловмисних цілях. Можна 

стверджувати, що вчені, які працюють в науково-дослідних лабораторіях в якійсь 

мірі ізольовані від впливу зовнішнього світу. Сьогодні, коли це допускається у 

разі корисних результатів роботи, ясно, що ми повинні зазначити для фахівців, 

які працюють у галузі медико-біологічних наук, необхідність перевірки їх роботи 

та її можливих результатів у більш широкому культурно-цілісному сенсі. Цілком 

                                                                 

27 Shorr, A. F., Hayes, R. P. and Finnerty, J. F. 1994, 'The effect of a class in medical ethics on first-year medical students', Academic 
Medicine, vol. 69(12), pp. 998—1000. 
28 Wines 2008, op. cit. 
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імовірно, що ми більше не зможемо просто проводити дослідження заради самих 

досліджень і публікувати все що завгодно, як значною мірою відбувається зараз. 

Ми повинні більш ретельно обдумати як нам працювати і спілкуватися в 

майбутньому. Це тягне за собою вивчення того, якими ми бачимо підходи до 

наукової роботи з початку будь-якого проекту і після завершення його 

лабораторної фази. 

Пошук можливостей мінімізації ризиків подвійного використання може привести 

нас до розгляду збільшеної картини – цілісного уявлення про місце нашої науки у 

світі. Як медицина, так і медико-біологічні науки знаходяться у межах 

культурних рамок. Важливо запитати студентів, викладачів і науковців про 

сторонній бік їх роботи. Чому вони роблять те, що вони роблять? Хто цьому 

допомагає? Хто цьому заважає? Чи правильно продовжувати те, що вони 

роблять? Очевидно, що це вже відбувається в деяких областях, наприклад, по 

відношенню до репродукції людини і досліджень стовбурових клітин, але ми 

повинні розширити цей підхід, щоб включити до нього всі медико-біологічні 

науки. Ми повинні розглядати етичну освіту як доручення до професіоналізму, 

ми повинні приступити до розробки нових норм і оскаржувати старі, які 

передбачають, що ми займаємося наукою, тому що ми можемо займатися наукою. 

Хафферті і Франкс
29

 припускають, що викладання і навчання повинні 

відбуватися у рефлексивний і чуйний спосіб, оскільки вони конфронтують з 

етичними поняттями, але етичні питання повинні розглядатися в більш широкому 

культурному середовищі, в якому існує медична традиція. Їхня думка полягає в 

тому, що замість більшої кількості занять, краще засвоювати етику починаючи 

навчання якомога раніше і продовжуючи його протягом всього процесу навчання. 

"Етичний" (тобто, професійно «моральний») погляд на медико-біологічні науки, 

можливо, буде необхідно відновлювати і ми повинні обговорювати тиск, який 

визначає цю приватно-професійну мораль як етичну ідентичність. 

З точки зору бізнесу, ідеї Вайнса
30

 про викладання етики, яка інтегрує цю та інші 

галузі також є важливими. Якщо ми не запропонуємо ряд культурно значущих 

теорій і ідей вченим і відповідним фахівцям, поняття етики буде продовжувати 

розглядатися як "додаткове" до повсякденної практики. Шляхом включення 

низки предметів до освіти з етики, буде забезпечений цілісний підхід для тих, хто 

залучений до навчання. Вайнс зосереджується на необхідності покращення 

викладання етики як засобу врівноваження фінансових драйверів, що 

заохочуються і стають пріоритетними у сфері освіти й ідея "кульмінаційних 

                                                                 

29 Hafferty and Franks 1994, 'op cit. 
30 Wines 2008, op. cit. 
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курсів" з етики є такою, що підлягає серйозному розгляду в біозахисті та в 

контексті подвійного використання. 

Тема п’ята: Етика як частина професійної ідентичності 

Процес інкультурації в концепцію професійної ідентичності згадується в тій чи 

іншій спосіб цілим рядом вже цитованих авторів. Цей процес був описаний 

Свіком
31

 у документі, який визначив дев'ять характеристик лікаря, що 

визначають його належність до когорти медичних професіоналів і які можна 

легко інкорпорувати до сценарію медико-біологічних наук. Він визначає 

підпорядкування власних інтересів лікаря (вченого) іншим, дотримання високих 

етичних стандартів, урахування суспільних потреб у соціальному контракті, 

виявлення основних гуманістичних цінностей (емпатія, турбота, тощо), 

самовідповідальність і групову відповідальність лікаря (вченого), і рефлективну 

практику. Ці риси можна було б підсилити в існуючих освітніх контекстах 

шляхом розширення сфери етики для того, щоб довести до студентів їх 

індивідуальну роль в етичному поводженні широкої наукової спільноти. Кенні, 

Манн і Маклеод,
32

 які продовжили розробляти поняття професійного характеру 

розглядаючи використання рольових моделей в якості освітнього інструменту, 

також підтримують цю ідею. Вони припускають, що спроби навчити студентів 

етики у форматі набору інструментів призводять до втрати етики в характері. На 

їхню думку, етична природа агента є центральною характеристикою у вирішенні 

етичних дилем, а не простим застосуванням набору принципів. Вони пропонують 

повернутися до ціннісно-етичної природи медицини, оскільки «доброчесні лікарі 

моделюють належну поведінку і розуміють причини свого вибору»
33

 і моделі 

учнівства, що відображає багатовікові традиції професійної освіти. 

Хафферті
34

 визначає теми, через які етична освіта і обізнаність можуть легко 

адресуватися і вбудовуватися в медико-біологічні науки: розвиток організаційної 

політики, переоцінки всіх процесів від викладання, навчання та оцінки до 

академічних призначень і організаційних практик, розподіл ресурсів і пріоритетів 

і те, що він відносив до інституціонального сленгу (зміни у використанні 

повсякденної мови, яка відображає домінуючу модель мислення в системі 

медичної освіти, надаючи приклади бізнес-мови, яка ілюструє зміну 

соціально-культурних впливів, що діють в системі). Ці проблемні області 

                                                                 

31 Swick, H. M. 2000, 'Toward a normative definition of medical professionalism', Academic Medicine, vol. 75(6), pp. 612-16. 
32 Kenny, N. P., Mann, K. V. and MacLeod, H. 2003, 'Role modelling in Physicians' Professional Formation: Reconsidering an Essential 
but Untapped Educational Strategy', Academic Medicine, vol. 78(12), pp. 1203—09. 
33 Ibid, p. 1207. 
34 Hafferty 1998, op. cit. 
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піднімалися раніше у важливих роботах Майлза та ін.,
 35

 які акцентували увагу на 

необхідності звертатися до чотирьох інституційних областей для того, щоб 

успішно запроваджувати етичну освіту в медичних навчальних закладах – це 

підтримка від декана, підтримка адміністративних центрів, розвиток 

викладацьких підходів до етики і колегіальна підтримка етичної культури. Цей 

низхідний підхід вже згадувався раніше і є абсолютно вирішальним у досягненні 

широкого сприйняття етичних процесів і відносин. 

Все це підштовхує нас до розгляду питань навколо того, як вчені бачать себе 

професіоналами та етичними практиками. Нам необхідно покращувати 

обізнаність щодо місця науки і вчених в суспільстві, заохочуючи їх дивитися на 

себе як на акторів, зайнятих у соціальній, економічній і технологічній драмі. 

Можливо, суспільство вимагає від них більшої відповідальності, ніж була в 

попередні десятиліття. Враховуючи, що вчені грають таку важливу роль у балансі 

корисних і зловмисних результатів для людської раси, ми повинні розширювати 

наш погляд на наші наукові роботи з тим, щоб охоплювати дійсно цілісну 

соціальну перспективу. Так само, як етика має бути фундаментальним фактором 

у всіх дослідженнях, так і усвідомлення ризику для біозахисту слід враховувати в 

науковій діяльності на всіх етапах дослідження. Існує також аргумент для 

повернення до індивідуально опосередкованої етики добропорядності для 

збалансування чисто деонтологічних або телеологічних підходів. Робота 

Майлза,
36

 в якій розглядається необхідності низхідної підтримки, також 

врівноважує ціннісний підхід до етики, що наполовину відповідає 

індивідуальним потребам вчених. Я хотіла б висловити думку про те, що без 

високого рівня низхідної взаємодії з керівництвом у контексті етики – будь то на 

рівні директора лабораторії, керівника курсу, політика чи державного службовця, 

що працюють на державному рівні – будь-які зусилля щодо започаткування 

«масиву» етичної ідентичності та індивідуальних цінностей і норм і впливу на 

них будуть розмити або просто не прийняті в багатьох областях. 

Огляд належної практики в медицині та бізнесі 

У попередніх розділах я розглянув ряд досліджень в медичному та бізнесовому 

контекстах і зробив вижимки деяких ідей, які ми можемо використовувати і 

розвивати для того, щоб запобігти зловживанням біотехнологіями. Спираючись 

на знання отримані іншими фахівцями, ми можемо тепер розглянути ряд 

рекомендацій, що випливають з цих джерел. 

                                                                 

35 Miles, S. H., Weiss Lane, L., Bickel, J., Walker, R. M. and Cassel, C. K. 1989, 'Medical ethics education: Coming of age', Academic 
Medicine, vol. 64(12), pp. 705—14. 
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Розглядалися п’ять тем: 

 Приховані теми навчального плану, які можуть створити загрозу етичній 

поведінці 

 Зіткнення особистої моралі, професійної етики та робочих відносин, в 

яких власні цінності конфліктують з професійними принципами, які 

вважаються вільними від цінностей 

 Своєчасна підготовка з етики для забезпечення навчання та розвитку 

відповідно до рівня розвитку слухачів; культурно-цілісна підготовка, в 

якій етична поведінка і цінності розглядаються і розвиваються в контексті 

широкого суспільства, а не в розрідженій атмосфері лабораторії або класу 

 Культурно-цілісна підготовка, в якій наукова діяльність здійснюється у 

визнаних широких суспільних рамках з вбудованим визнанням можливих 

ефектів, що можуть виникнути 

 Етика має бути частиною професійної ідентичності, в якій студентам та 

науковцям можуть бути дозволені можливості для розвитку етичного 

характеру і сприяння формуванню професійної ідентичності, яка 

заохочує культурну відповідальність. 

В межах цих тем ми бачимо багато практичних та теоретичних питань, які 

можуть запропонувати пряму підтримку у розвитку усвідомлення етики 

подвійного використання в медико-біологічних науках. До них відносяться: 

 дії, пов'язані із загальним нормуванням: розподіл обов'язків між різними 

культурами і рівнями ієрархії в будь-якому контексті при плануванні 

 фундаментальне визнання культурних і організаційних цінностей і самих 

традицій в «інших» культурних середовищах 

 визнання того, що певні культурні перспективи тісно перетинаються з 

етичними, але значно різняться 

 необхідність низхідної трансформації для забезпечення сприйняття етичних 

принципів вченими, студентами та професіоналами 

 презентація як деонтологічних, так і телеологічних етичних теорій студентам 

при розгляді реальних сценаріїв поряд з ціннісним підходом до етики 

 думка про те, що більше зусиль має бути спрямоване радше на підтримання 

етичних стандартів, отриманих від приватних моральних цінностей, аніж на 

спроби змінити поведінку 
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 необхідність забезпечення і підтримки безпечного спільного простору, в 

якому студенти та практикуючі науковці могли б безпечно обговорювати 

етичні питання, не побоюючись втрат для особистої кар’єри  

 необхідність звернення до організаційних/інституційних областей для того, 

щоб успішно інституціоналізувати етичну освіту в галузі медико-біологічних 

наук у питаннях що відносяться до подвійного використання. 

Ці теми і питання були визначені у відносно короткому огляді літератури, що 

стосується лише двох галузей. Подальша робота, безсумнівно, створить більше 

корисного матеріалу, за допомогою якого ми зможемо розпочати будівництво. 

Хоча це не просто спеціально підготовлені по місцю вправи, за рахунок яких ми 

можемо вбудовувати уроки, отримані деінде, в середовище біотехнологічної 

безпеки, ми цілком можемо просуватися з ними вперед, впевнені в тому, що 

зможемо уникнути деяких помилок, характерних для медицини і бізнесу. 

Висновки  

Зрозуміло, що культура відіграє важливу роль у розвитку наших поглядів і 

переконань. Навіть у практично монокультурній медичній школі США, ми 

можемо спостерігати зіткнення культурних цінностей на особистісному і 

професійному рівнях; а скільки ще ми бачимо їх коли порівнюємо ціннісні 

системи в бізнесовій літературі по всьому світу? 

Деякі можуть чинити опір розширенню етичної освіти за рахунок включення 

питань подвійного використання і стверджують, що тема перезріла і ми 

знаходимося в небезпеці «очікування червоних під кожним ліжком». Це може 

бути так, і можливо, тільки час покаже, після того, як у нас з’явиться велика лінза, 

через яку ми зможемо озирнутися назад. Але я хотів би заперечити, що, навіть 

якщо ми в кінцевому рахунку не бачимо багато доказів існування ризиків, з якими 

ми думаємо, що стикаємося виходячи з сьогоднішньої точки зору, ми повинні 

визнати, що нам необхідно побачити лише один або два випадки зловмисного 

використання сучасної біотехнології, корисної в інших випадках, які потенційно 

можуть завдати величезної шкоди мільйонам людей. Коли можна назвати галузі, 

в яких подвійне використання чітко окреслено (синтетична біологія, 

нанотехнології, неврологія, фітопатологія, можна називати ще), звичайно, не 

важко зрозуміти, що переоцінка ризику, якщо така існує, може бути виправдана. 

Мотивація є ключовим питанням більшості з того, що ми розглянули вище. 

Занадто примітивно класифікувати лікарів як таких, хто поводяться етично через 

їх турботу про найкращі інтереси пацієнта, або підприємства через інтерес до 
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власного прибутку. Просто лікарі можуть так само легко діяти етично, щоб 

захистити себе від судових позовів за халатність, як і для блага пацієнта. 

Аналогічно, компанії можуть діяти з доброї волі своїх співробітників та членів їх 

сімей так само, як в інтересах максимізації прибутку. Вчені зіткнулися з 

подібними дилемами в галузі медико-біологічних наук при розгляді варіантів 

поводження з ризиками. Вони можуть діяти на загальне благо, але також повинні 

враховувати власне кар'єрне зростання, репутацію, безпеку, тощо, а також 

економічні вигоди інших. Наукове співтовариство може бути доволі закрите 

проти дисидентів і людей, які хочуть орати нову борозну, якщо це передбачає 

необхідність прийняття складних норм в окремих дисциплінах або в науці в 

цілому. Як вченим, нам подобається дотримуватися нашої заповітної 

«академічної свободи», але насправді ми не володіємо нею – все підпорядковане 

нормам і правилам, яких дотримується більшість для підтримки статус-кво. 

Чого можуть нас навчити медична та бізнес-етика у контексті освіти вчених щодо 

біозахисту? Я можу припустити, що очевидно ми могли б дізнатися багато. 

Проте, найважливіший урок полягає в тому, що ми не можемо просто застосувати 

цінність з однієї культури в усіх напрямках, коли розглядаємо глобальні питання. 

Навіть універсальні питання мають широкий спектр відповідей. 

Що ж тоді може бути взяте з цього аналізу для просування вперед у рамках 

проблем, що піднімаються в цій роботі? Я припускаю, що ми могли б прийняти 

рішення про адаптування нового підходу, починаючи з форми загального 

нормування в першу чергу, що надасть усім нам простір, час і зацікавлену 

аудиторію, з якою ми зможемо пропонувати, дебатувати і розплутувати 

будь-який предмет, який може бути або є предметом етичної стурбованості в 

певному розумінні. По-друге, ми повинні якомога раніше створити безпечні 

місця і можливості для обговорення питань, не побоюючись наслідків. Поряд з 

цими нововведеннями ми можемо рухатися вперед у роботі з вченими 

медико-біологічної галузі з тим, щоб сприяти більш широкому визнанню і 

розумінню питань подвійного використання в більш широкому контексті. Цей 

процес займе певний час і потребує значних зусиль з боку багатьох людей і 

організацій з багатьох культурних середовищ, але це, безумовно, вартує цього, 

оскільки ми прагнемо розширити існуючу етичну обізнаність серед вчених 

медико-біологічної сфери шляхом введення їх у концепцію подвійного 

використання біотехнологій.
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Глава 3: Зв'язок медико-біологічної галузі 

із роззброєнням у Швейцарії 

ФРАНСУА ГАРРО 

Введення 

За останні кілька десятиліть, прискорений розвиток можливостей в 

конструюванні біологічних агентів для конкретних цілей, а також можливість їх 

використання як у корисних, так і у зловмисних цілях, сформували 

фундаментальні виклики для концепції безпеки на національному та 

міжнародному рівнях. Зокрема, останні зміщення акцентів у природі конфліктів і 

гравців, що беруть в них участь, створюють певну проблему. На даний час 

відомо, що не тільки держави, а й недержавні суб'єкти, іноді прагнуть досягати 

своїх інтересів силою за допомогою зброї. Не виключається й використання 

біологічних агентів, хоча кількість випадків їх реального застосування 

недержавними суб'єктами залишається обмеженою.
1
 Тісно пов'язана з цими 

зрушеннями, досконалість можливих засобів для транспортування та 

розповсюдження біологічних агентів являє собою очевидну проблему. Хоча їх 

перетворення на зброю все ще залишається особливо складним завданням, 

можливості для поширення наступальних патогенних мікроорганізмів на даний 

час виходять далеко за рамки традиційної військової зброї та боєприпасів – як у 

вигляді листів, наповнених спорами сибірської виразки в США, що були 

розіслані у 2001 році.
2

 Крім того, проблеми виникають через реальні 

характеристики подвійного використання величезної кількості речовин, які є 

результатами медико-біологічних досліджень і відкриттів.
3
 Нарешті, ці проблеми 

ускладнюються через швидко зростаючу взаємозалежність нашого світу 

                                                                 

1 Jeanty, B. 2009, 'The biological weapons threat: The need for global prevention, preparedness, and response', Master Thesis, Swiss 
Federal Institute of Technology, Zurich, pp. 17—22. 
2 Ibid. pp. 21—2. 
3 Selgelid, M. and Weir, L. 2010, 'The mousepox experience. An interview with Ronald Jackson and Ian Ramshaw on dual-use research', 
European Molecular Biology Organization EMBO reports, vol. 11(1), p. 18. 
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("глобалізація"), результатом якої, серед іншого, є майже необмежена кількість 

товарів і інформації, але також полегшення і прискорення розповсюдження 

хвороб, таких як, наприклад, як ГРВІ та грип. Такі проблеми відкривають нові 

області та розмивають концептуальні межі міжнародної, національної безпеки та 

безпеки людини. Вони вимагають нових оцінок загроз і їх походження, і врешті 

решт вимагають нових або додаткових підходів при розробці стратегії для 

реагування і забезпечення безпеки. Крім того, міжнародні організації, що 

займаються роззброєнням, стикаються з тиском, що походить від традиційної 

державно-військової парадигми щодо вирішення різних аспектів цивільного 

життя і розробки нових заходів для зведення до мінімуму потенційних ризиків 

для безпеки.
4
 Коли справа доходить до зброї масового знищення в цілому і 

біологічної зброї, зокрема, в останні роки все більше дебати зосереджуються на 

медико-біологічних дослідженнях. Такі дебати, як правило, проводяться в 

контексті «подвійного використання», терміну, який має безліч визначень. В 

рамках контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження зброї 

масового знищення, «подвійне використання», як правило, визначається як 

ймовірність того, що знання, засоби і технології, пов'язані з цивільним 

застосуванням можуть бути використані для розробки, виробництва, 

використання або модернізації військового потенціалу.
5

 Приклад 

Анни-Шарлотти Меррел Веттервік щодо використання складних вентиляційних 

фільтрів у фармацевтичних лабораторіях для виробництва біологічної зброї 

ілюструє це визначення.
6
 Тому, покращення обізнаності та освіти, зокрема, щодо 

результатів потенційного зловмисного використання в принципі орієнтованих на 

користь результатів досліджень та інфраструктури, неодноразово згадується в 

якості можливих превентивних заходів. 

У контексті своєї політики роззброєння, швейцарський уряд протягом багатьох 

років уважно стежить за дебатами щодо загроз подвійного використання, а також 

пов'язаними з ними дебатами щодо питань сучасної безпеки. Він намагається 

застосувати ці висновки в безперервному процесі КБТЗ
7
 на національному рівні і 

для розробки концепцій безпеки. Реалізація КБТЗ на національному рівні, як 

                                                                 

4 A very concise introduction to the recent developments in disarmament and the need for new perspectives is given in Borrie, J. and 
Thornton, A. 2008, The value of diversity in multilateral disarmament work, New York and Geneva: UNIDIR. 
5 Bonin, S. 2007, International Biodefense Handbook 2007. An inventory of national and international biodefense practices and 
policies, Crisis and Risk Network Series, Zurich: Center for Security Studies, p. 390; Resnik, D. 2009, 'What is “dual use” research? A 
response to Miller and Selgelid', Science and Engineering Ethics, vol. 15, pp. 3-5; Walker, J. 2003, 'Strengthening the BTWC. The role of 
the Biological and Toxin Weapons Convention in combating natural and deliberate disease outbreaks', European Molecular Biology 
Organization EMBO reports, vol. 4, special issue, pp. 61-5. 
6 Merrell Wetterwik, A. C. 2009, 'Curbing illicit brokering in WMD-related items: solutions in the making', Disarmament Forum, vol. 
3, p. 17. 
7 The full title being 'Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and 
Toxin Weapons and on Their Destruction', as signed at London, Moscow and Washington on 10 April 1972, and entered into force on 26 
March 1975, available: http://www.unog.ch/bwc [viewed 15 January 2010]. 

http://www.unog.ch/bwc
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передбачає стаття IV Конвенції, також вимагає заборони і попередження 

«розробки, виробництва, накопичення, придбання або збереження агентів, 

токсинів, зброї, обладнання та засобів доставки, зазначених у статті І Конвенції, в 

межах території держави, що знаходяться під її юрисдикцією або під її контролем 

будь-де».
8

 Сучасна інтерпретація цієї заборони не обмежується забороною 

«класичної» біологічної зброї в контексті її призначення для використання у 

військових цілях. Радше, вона спрямовується на діяльність недержавних суб'єктів 

у сірих областях, і відноситься до загальної доступності ноу-хау і технології, що 

походять з медико-біологічних наукових досліджень, і можуть бути використані 

у зловмисних цілях. 

Виходячи з цього положення, останні кілька років державні органи почали 

зосереджуватися на ступені обізнаності дослідників в Швейцарії щодо 

можливого подвійного використання, і це призвело до багаторазових перевірок 

академічних установ та промисловості. Наступна глава є спробою написати 

Werkstattbericht, звіт про роботу з введення освітніх стандартів до національних 

заходів щодо здійснення політики в галузі роззброєння Швейцарії. З урядової 

точки зору, звіт перш за все, описує відповідні умови для здійснення такої 

ініціативи, зосереджуючись на освітніх рамках, обізнаності, і національному 

ядерному, біологічному та хімічному (NBC) захисті. Потім у ньому 

висвітлюється процес підготовки та реалізації, і уроки, засвоєні з проекту 

підвищення обізнаності, проведеного в 2009 році професором Малкольмом 

Дандо (Університет Бредфорда) і доктором Браяном Раппертом (Університет 

Ексетера) за сприянням швейцарського уряду.
9
 Попередні ідеї щодо можливих 

подальших кроків влади доповнюють цю частину. І нарешті, декілька заключних 

зауважень формують проміжні ідеї в більш широкому контексті, заохочуючи до 

подальшого розвитку зв'язків між науковцями та практиками в питаннях безпеки 

і роззброєння. 

Освіта і захист від NBC у Швейцарії 

Освіта та обізнаність в університетах і в приватному секторі 

Відповідно до федеральної системи державного устрою Швейцарії, Швейцарська 

система державної вищої освіти характеризується складною системою загальної 

компетенції між Швейцарською Конфедерацією (на національному рівні) і 

                                                                 

8 Ibid. Article IV. 
9 For a detailed description of the seminar format and organisation, see Rappert, B. 2007, Biotechnology, security and the search for 
limits: An inquiry into research and methods, London: Palgrave; and Rappert, B. 2009, Experimental secrets: International security, codes, 
and the future of research, New York: University Press of America. 
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кантонів (на субнаціональному рівні). Швейцарська Конфедерація, а саме 

Федеральний департамент внутрішніх справ і Федеральний департамент з 

економічних питань, керує закладами вищої освіти, головним чином, політичної і 

правової галузі, і поділяє основну відповідальність за загальне просування 

досліджень. Державний секретаріат з питань освіти і досліджень (SER) 

Федерального департаменту внутрішніх справ також зосереджується на 

національних і міжнародних питаннях університетської освіти, в той час як 

Швейцарський Рада з питань науки і технологій діє як консультативний орган з 

політичних питань в галузі освіти. Тим не менш, прямий вплив Конфедерації на 

правила і регулюючі документи конкретних установ обмежується двома 

швейцарськими федеральними інститутами технології (Цюріх і Лозанна) і 

чотирма федеральними науково-дослідними інститутами.
10

 На відміну від цього, 

кантони поділяють основну відповідальність за університети, інститути 

прикладних наук та інститути удосконалення освіти. Кантони вносять істотний 

внесок у фінансування університетів і мають регулюючі повноваження. Інтереси 

кантонів щодо університетської політики координуються через Швейцарську 

університетську конференцію, яка одночасно служить основною платформою, 

призначеною для поєднання кантонального і конфедеративного рівнів. 

Система розподілу загальної компетенції та різної відповідальності, однак, не 

передбачає прямого впливу державних органів на окремі навчальні програми; 

вона виразно виключає його. В межах визначеної правової бази, яка регулює 

переважно адміністративні, організаційні та фінансові питання, університети в 

Швейцарії користуються значною академічною автономією і свободою 

досліджень і викладання.
11

 Ця автономія також відноситься до 

науково-дослідних установ у межах університетів та технологічних інститутів, 

або пов'язаних з ними, навіть якщо вони фінансується головним чином за рахунок 

державних коштів. 

Крім досліджень, що проводяться в установах державної вищої освіти, 

медико-біологічні наукові дослідження, які проводяться в приватному секторі 

також відіграють важливу роль. Оскільки фармацевтична і хімічна промисловість 

Швейцарії є одними з найбільш важливих галузей економіки, дослідження з цієї 

тематики є життєво важливими для приватних підприємств і активно 

підтримується. Заходи, що фінансуються Дослідницьким фондом Новартіс або 

                                                                 

10 State Secretariat for Education and Research SER 2008, The Swiss system of higher education (Factsheet), 
available:http://www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/grundlagen/factsheets/FS01_ Hochschulsystem_e_2008.pdf 
[viewed 8 October 2009]; further information can be gathered from The Swiss Education Server Educa 2010, Universities, available: 
http://www.educa.ch/dyn/152941.asp [13 January 2010]. 
11 The Swiss Education Server, op. cit. 

http://www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/grundlagen/factsheets/FS01_
http://www.educa.ch/dyn/152941.asp
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науково-дослідні роботи Рош можуть служити наглядними прикладами цього.
12

 

Результати лабораторних досліджень, а також освіта що відбувається в галузевих 

промислових лабораторіях, насамперед, призначаються для задоволення потреб 

сучасної медицини та охорони здоров'я. Крім того, вони можуть бути суб’єктами 

економічних імперативів, з якими стикаються відповідні компанії на 

національному та міжнародному ринках. Таким чином, прямий вплив державних 

органів на освіту і науку в приватному секторі практично неможливий (і буде 

зустрічати істотну недовіру і спротив), оскільки освіта та наукові дослідження 

відбуваються в рамках існуючого правового поля. 

Проте, (умисна) відсутність впливу уряду на предмети, що вивчаються 

автоматично не призводить до повної відсутності стурбованості щодо 

зловмисного використання результатів медико-біологічних досліджень. Сліди 

таких проблем в академічному середовищі, принаймні неявні, все ж існують. 

Університетська освіта переймається з цих питань, але все ще залишається 

неясним чи розгорне будь-який академічний курс тему досліджень подвійного 

використання і пов'язаних з ними наслідків для безпеки. Подальше обговорення 

проекту з підвищення обізнаності від 2009 року дозволило зробити висновки, які 

вказують на майже повну відсутність цієї теми в звичайній програмі 

медико-біологічної підготовки. Тим не менш, коротка експертиза різних програм 

показує, що існує кілька навчальних курсів, які торкаються цього питання, 

зокрема, в області біомедичної етики. Тим не менш, ці курси, здається, 

зосереджують увагу на етичних питаннях для майбутніх лікарів з тим, щоб 

виділити правові аспекти. Безпекові (біо)наслідки і результати повсякденної 

роботи в лабораторіях залишаються поза увагою.
13

 

Оскільки практикуючі вчені в академічних і промислових лабораторіях 

відчувають певну стурбованість, швейцарські закони зобов'язують ці установи 

призначати осіб з достатньою професійною підготовкою для спостереження за 

біологічну безпекою. На відміну від цього, аспекти, що стосуються відповідної 

освіти і навчання з біобезпеки не регулюються.
14

 Це, звичайно, підтверджує факт 

освіченості щодо питань біобезпеки в лабораторіях, але залишає певні питання 

щодо знання біозахисту відкритими. (Неоднозначний переклад термінів «захист» 

та «безпека» офіційними мовами сприяє майже відсутності відмінності. І 

"безпека" і "захист" переводяться однаково як Sicherheit німецькою, Sécurité 

                                                                 

12 Novartis 2010, Corporate Research, available: http://www.novartis.com/research/corporate/index.shtml [viewed 13 January 2010]; 
Roche 2010, Research & Development, available: http://www.roche.com/research_ and_development.htm [viewed 13 January 2010]. 
13 See for example the information provided by University of Basle 2010, Fachbereich Medizin und Gesundheitsethik (German), 
available: http://medethik.unibas.ch [viewed 13 January 2010]; University of Zurich 2010, Institute of Biomedical Ethics, available: 
http://www.ethik.uzh.ch/ibme_en.html [viewed 13 January 2010]. 
14 Streuli, J. 2008, 'Biosafety and Biosecurity Concepts', Statement of Switzerland at the BWC Meeting of Experts, 19 August 2008, 
available: http://www.unog.ch/bwc [viewed 9 November 2009]. 

http://www.novartis.com/research/corporate/index.shtml
http://www.roche.com/research_
http://medethik.unibas.ch/
http://www.ethik.uzh.ch/ibme_en.html
http://www.unog.ch/bwc
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французькою, і Sicurezza італійською мовою
15

). До того ж, до порівняно 

недавнього часу діяльність з державної підтримки осіб відповідальних за 

біобезпеку обмежувалась дуже неформальними одноденними семінарами, що 

проводилися Федеральним відомством з охорони навколишнього середовища, 

Швейцарським експертним комітетом з біологічної безпеки та Федеральним 

бюро охорони громадського здоров'я. Тільки з 2008 року уряд ініціював і 

розпочав фінансувати навчальну програму з біобезпеки для практикуючих 

вчених у державному та приватному секторах, яка буде обговорена пізніше.
16

 

NBC/CBRN захист у Швейцарії 

Ознайомлення з національною «Стратегією NBC-захисту»
17

 опосередковано 

підтверджує попередні висновки. Федеральна структура Швейцарії також 

відбивається на підході властей до оцінки, запобігання та реагування на 

біологічні, хімічні, радіологічні та ядерні загрози. Складна система взаємодії 

Федерального бюро громадської охорони здоров'я, Федеральної комісії із NBC 

захисту, Федерального управління цивільного захисту, Національного центру з 

надзвичайних ситуацій, лабораторії Шпіц , NBC центру Збройних сил Швейцарії 

і Медичної служби Збройних Сил характеризує підхід на національному рівні. 

Знову ж таки, ці установи тісно співпрацюють з кантонами та муніципалітетами, 

які в основному відповідають за розміщення датчиків та сили екстреного 

реагування, такими як поліція, пожежники, і парамедики.
18

 Таке широке 

розмаїття гравців на національному та субнаціональному рівнях може 

створювати (і створює) труднощі, які часто ґрунтуються на взаємних помилках 

стосовно своєї ролі, неясних завданнях та занадто роздутих структурах.
19

 

Стратегія NBC-захисту спрямована на ці виклики і служить загальною базою і 

орієнтиром для профілактики, втручання та координації керівництва. Це 

підкреслює сильні і слабкі сторони існуючої системи, а також формує список 

рекомендацій щодо її покращення. Зосереджуючись на профілактиці, стратегія 

рекомендує провести оцінку існуючих законів щодо NBC-безпеки, підходів 

Конфедерації і кантонів до управління ризиками (на основі 14 сценаріїв, 

                                                                 

15 For a discussion of this problem of terminology elsewhere, see Sawaya, D. 2009, 'Biosecurity at the OECD', in Rappert, B. and Gould, 
C. (eds.) Biosecurity: Origins, transformations and practices, London: Palgrave. 
16 Streuli, J. op. cit. 
17 Eidgenossische Kommission fur ABC-Schutz (2007) Strategie „ABC-Schutz Schweiz “, available: http:// 
www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/abcschutz/strategie.html [viewed 14 
January 2010]. 
18 Eidgenossische Kommission fur ABC-Schutz (2007) Strategie „ABC-Schutz Schweiz “, available: http:// 
www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/abcschutz/strategie.html [viewed 14 
January 2010]. 
19 Ibid. pp. 112-5. 

http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/abcschutz/strategie.html
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/abcschutz/strategie.html
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викладених у додатку до стратегії), і заснувати Національне координаційне 

управління з NBC захисту, і також координаційні платформи для кантонів.
20

 

Таке зосередження уваги владі на екстрених службах показує, що національна 

стратегія базується на добре розвиненому усвідомленні загроз, що походять від 

випадкового або навмисного вивільнення біологічних агентів, і відповідних 

наслідків для міжнародної, національної та особистої безпеки. Проте, стратегія 

носить ознаки інструменту управління ризиками для органів влади федеративної 

держави, а не служити в якості всеосяжного політичного документу. Лише 

залучення лабораторії Шпіц вказує на потенційний і опосередкований зв'язок з 

академічними і промисловими вченими-практиками медико-біологічної галузі. 

Таким чином, «освіта» в контексті національної стратегії має мало спільного з 

профілактичним підвищення обізнаності студентів, але тлумачиться як 

підготовка відповідальних органів влади з питань кризового менеджменту. 

Попередній висновок: відсутня ланка 

Коротке вивчення системи державної вищої освіти Швейцарії свідчить про 

наявність середовища, в якому формування майбутніх практиків 

медико-біологічних наук відбувається в умовах значної академічної свободи і 

стикається з кількома підходами державних органів щодо тематичних аспектів. 

Так само, освіта і наукові дослідження в приватному секторі орієнтуються 

переважно на фактичні потреби в галузі медицини та охорони здоров'я, а також 

на економічні імперативи. Варто зазначити, що жодне з цих освітніх середовищ 

не демонструє ознак підвищеного інтересу до питань безпеки, незважаючи на їх 

близькість до теми, вірогідну актуальність проблем безпеки для них, та наявну 

академічну свободу і ресурси. З іншого боку, цей короткий аналіз швейцарської 

національної стратегії NBC вказує на величезну інформованість щодо проблем 

біозахисту органів влади. Профілактичний підхід, проте, зосереджує основну 

увагу на державній владі та органах екстреного реагування, і включає кілька 

більш широких посилань на інші перспективи, або діючих практиків поза межами 

держави. 

Здається, це свідчить про відсутній зв'язок між практикуючими науковцями 

медико-біологічної галузі, з одного боку, і практикуючими фахівцями з безпеки, з 

іншого. Говорячи простими словами, це є відсутньою ланкою між 

аспірантом-біологом і офіцером розвідки або пожежної служби. Обидві сторони 

мають труднощі з уявлення перспектив та проблем одна одної. 

                                                                 

20 Eidgenossische Kommission fur ABC-Schutz, op. cit. 
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Швейцарський уряд прийняв ці висновки як заклик до ініціативи ліквідувати цю 

прогалину. Публікація брошури під назвою Біологія для миру – Попередження 

зловмисного використання результатів медико-біологічних досліджень
21

 2008 

року являє собою перший крок у розв’язанні проблем низької обізнаності щодо 

питань безпеки в академічних колах. Навіть мінімальне знання обов'язків і 

дискусії з питань безпеки на міжнародному рівні в поєднанні з підвищенням 

особистої відповідальності серед практикуючих науковців медико-біологічної 

сфери повинні зменшити можливість подвійного використання потенційно 

небезпечних біологічних агентів. Після публікації в брошурі, своєчасна 

пропозиція проекту, спрямованого саме на ліквідацію розриву, визначеного в 

Швейцарії, отримала гарну можливість для ще одного кроку у цьому напрямку. 

На шляху «підвищення обізнаності»: Проект 

«Медико-біологічні науки, безпека та дослідження 

подвійного використання»  

Міжнародні імпульси 

Нецільове використання результатів медико-біологічних досліджень і пов'язані з 

ним питання безпеки не є новими для спільноти КБТЗ. У вересні 2002 року 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) виступив із зверненням щодо 

біотехнології, зброї і людяності, закликаючи до створення "системи запобігання" 

в академічному середовищі для перешкоджання зловмисному використанню 

біотехнології.
22

 Незважаючи на провал звернення МКЧХ щодо досягнення 

конкретних результатів у спільноті КБТЗ, було прокладено шлях для подальшого 

аналізу академічних науково-дослідних перспектив у рамках форуму 

роззброєння.
23

 Так само, дискусії щодо кодексів поведінки вчених 

медико-біологічної галузі характеризувалися інтересом до неправомірного 

використання результатів медико-біологічних досліджень. Проте, як відмітив 

Дандо, «[це] до цих пір залишається неясним ... до якої міри інтерес до 

потенційних аспектів подвійного використання результатів медико-біологічних 

досліджень призводить до конкретних заходів, зокрема, в галузі освіти».
24

 

Звичайно, це вірно для Швейцарії, як описано вище. 

                                                                 

21 The brochure is available on the website of the State Secretariat for Economic Affairs SECO: http://www. 
seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00035/02291/index.html?lang=en [viewed 15 January 2010]. 
22  ICRC (2010) Biotechnology, weapons and humanity, available: http://www.icrc.ch/Web/Eng/siteeng0.nsf/ 
htmlall/bwh?OpenDocument [viewed 12 January 2010]. 
23 Borrie and Thornton 2008, op. cit., pp. 58-60. 
24 Dando, M. 2009, 'Dual-use education for life scientists?', Disarmament Forum, vol. 2, p. 41. 
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Нещодавній і, ймовірно, основний імпульс для активної взаємодії з освітою в 

Швейцарії був отриманий з поточного міжсесійного процесу КБТЗ з акцентом на 

біобезпеку і біозахист, а також нагляд, освіту та підвищення обізнаності 

держав-учасниць, міжнародних організацій та неурядових організацій у 2008 

році. Ґрунтовні обговорення під час зустрічі експертів у серпні 2008 року 

створили плідну основу для обміну між вченими медико-біологічної галузі і 

спільнотою КБТЗ щодо конкретних заходів. Ґрунтуючись на власних 

експериментах на національному рівні, делегація Швейцарії зазначила, що «[в 

той час як] як роль урядів у створенні необхідної основи залишається основною, 

окремі дослідники і їх наукові та професійні асоціації також відіграють значну 

роль».
25

 Цей дух взаємного перехрещення перспектив, а також необхідність 

заохочення обізнаності в академічних колах через активні і профілактичні 

ініціативи уряду також увійшли до порядку денного Зустрічі держав-учасниць у 

грудні того ж року. Підсумковий документ Зустрічі держав-учасниць констатує: 

(26) Держави-учасниці визнають важливість забезпечення того, щоб 

ті, хто працює у сфері біологічних наук, знали свої обов'язки 

відповідно до національного законодавства і керівних принципів 

Конвенції і відповідно, мали чітке розуміння змісту, цілей і 

передбачуваних соціальних, екологічних, медичних та безпекових 

наслідків їх діяльності; їм також рекомендується брати активну 

участь у боротьбі з загрозами, що походять від потенційного 

зловмисного використання біологічних агентів і токсинів в якості 

зброї, в тому числі для біотероризму. Держави-учасниці відзначають, 

що формальні вимоги для проведення семінарів, модулів або курсів, 

включаючи можливі обов'язкові компоненти, у відповідних 

програмах науково-інженерної підготовки і неперервної професійної 

освіти можуть допомогти у підвищенні обізнаності та у здійсненні 

цілей Конвенції.
26

 

Цей узгоджений текст створює необхідне підгрунття для подальшої діяльності 

після публікації вищезгаданої брошури. Швейцарські органи влади, що 

безпосередньо беруть участь в процесі КБТЗ, розглянули пропозицію Дандо і 

Рапперта щодо проведення серії семінарів для обговорення актуальних тем 

медико-біологічної галузі, безпеки та подвійного використання і визнали її дуже 

своєчасною і актуальною. 

  

                                                                 

25 Streuli 2008, op. cit. 
26 Meeting of the States Parties to the BTWC 2008, Report of the meeting of states parties (UN document BWC/MSP/2008/5), 
Geneva: United Nations, pp. 6-7. 
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Національне законодавство 

Незалежно від умов участі Швейцарії в проекті, всі види діяльності уряду 

вимагають наявності відповідної правової бази. Знову ж таки, федеральна 

структура Швейцарії відображена у правовій системі, результатом чого є 

клаптева ковдра з національних і кантональних правил. Швейцарія виділяється 

моністичною системою і такі договори як КБТЗ, автоматично стають частиною 

внутрішньої правової системи. Проте, Швейцарія не має єдиного, конкретного 

акту щодо виконання зобов'язань по КБТЗ. Замість цього, зобов'язання по 

Конвенції здійснюються через поєднання численних національних і 

кантональних правових текстів, що охоплюють широкий спектр аспектів, які, 

зокрема, відносяться також до конкретних зобов'язань у рамках КБТЗ.
27

 Отже, 

правова база для проекту підвищення обізнаності не може бути забезпечена 

одним актом, але будується на базі різних правових основ. На додаток до КБТЗ та 

Звіту щодо Зустрічі держав-учасниць 2008 року, наступні національні закони 

також відносяться до цієї теми: 

 Федеральний закон про боротьбу з інфекційними захворюваннями 

людини (Закон про епідемії) 1970 року.
28

 Конфедерація і кантони 

зобов'язані здійснювати всі необхідні заходи щодо запобігання та 

боротьби з передачею таких захворювань. Крім того, закон визначає певні 

заходи щодо стримування та назви відповідальних органів. Федеральний 

закон про епізоотичний нагляд 1966 року
29

 і Федеральний закон про 

сільське господарство
30

 1998 року спрямовані на тваринні і рослинні 

аспекти відповідно. 

 Федеральний закон про військові матеріали (Закон про військові 

матеріали) 1996 року
31

: Стаття 7 передбачає всеосяжну заборону 

розробки, виробництва, посередництва та придбання, а також будь-якого 

виду передачі ядерних, біологічних чи хімічних озброєнь. Стаття 34 

передбачає покарання злочинів, скоєних умисно або з необережності. 

 Швейцарський Кримінальний кодекс 1937 року
32

: Стаття 231 передбачає 

покарання за передачу небезпечних інфекційних хвороб людині, будь то 

                                                                 

27 For a detailed description of the relevant legal framework on the prevention and response to biological threats, see Guery, M. 2004, 
Biologischer Terrorismus in Bezugauf die Schweiz (Unter besonderer Berucksichtigung rechtlicher Aspekte), Zurcher Beitrage zur 
Sicherheitspolitik Nr. 74, Zurich: Center for Security Studies, pp. 102-14. A comprehensive list of BTWC-relevant legal texts was similarly 
collected in the context of a study by Scott Spence/VERTIC in relation to the implementation of the BTWC in Switzerland. 
28 Swiss legislation number SR 818.101. 
29 Swiss legislation number SR 916.40. 
30 Swiss legislation number SR 910.1. 
31 Swiss legislation number SR 514.51. 
32 Swiss legislation number SR 311.0. 
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злочин скоєно навмисно, або з необережності. Статті з 232 до 234 карають 

передачу епізоотичних захворювань, шкідників та забруднення питної 

води. 

 Федеральний закон про контроль за товарами подвійного використання і 

окремими військовими товарами (Закон про контроль товарів) 1996 

року.
33

 Закон створює базу для реалізації міжнародних угод щодо 

відповідних товарів і підвищує міжнародні заходи необов'язкового 

контролю за рахунок конкретних національних заходів контролю. Він, 

зокрема вводить зобов'язання ліцензування і повідомлення про 

дослідження, виробництво і зберігання, та (міжнародну) передачу товарів 

подвійного використання, а також створює умови для влади для 

покарання злочинців. 

 Федеральний закон про захист навколишнього середовища (Закон про 

охорону навколишнього середовища) 1983 року.
34

 Закон передбачає 

профілактичні заходи, які повинні бути прийняті для захисту людей, 

тварин і рослин, а також біологічних співтовариств і середовища 

проживання. Статті з 29а по 29h зосереджені на поводженні з організмами 

і обов’язках з регулювання, ліцензуванні та звітності в окремих областях, 

або експериментальних релізів. 

Загалом, швейцарське законодавство, що пов'язане із дотриманням КБТЗ створює 

всеосяжну правову базу, яка охоплює як цивільні, так і військові аспекти і 

галузевих гравців. У цьому сенсі, воно звертається до неоднозначної природи 

біологічних загроз, а іноді і зосереджується безпосередньо на продукції 

подвійного використання. Також особливий інтерес представляє багаторазове 

посилання на діяння, здійснені через необережність, що спрямовує 

відповідальність на окремих дослідників. Крім того, чітко визначаються 

відповідні зобов’язання та обов'язки певних органів із запобігання поширенню 

хвороб (таким чином, створюючи базу для стратегії NBC-захисту). Тим не менш, 

закони залишають достатньо місця для подальших профілактичних заходів з боку 

Конфедерації або кантонів. Маючи таки висновки, реалізація проекту з 

підвищення обізнаності є наступним логічним кроком з юридичної точки зору. 

Підготовка до проекту 

В той час як, Політичний секретаріат Федерального департаменту закордонних 

справ (FDFA) займає головну роль у питаннях, що відносяться до КБТЗ, 

                                                                 

33 Swiss legislation number SR 946.202. 
34 Swiss legislation number SR 814.01. 
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Федеральне управління охорони громадського здоров'я (FOPH), Державний 

секретаріат з економічних питань (SECO), а також різні відділи Федерального 

департаменту оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS), у тому числі 

лабораторія Шпіц, також надають свої знання та досвід і беруть участь у процесах 

прийняття рішень. Наприкінці 2008 року, ці організації спільно вирішували 

питання щодо проведення семінарів у 2009 календарному році в якості 

наступного кроку у довгостроковому зближенні з академічними інститутами. 

Використовуючи досвід, накопичений Дандо і Раппертом у проведенні семінарів 

у різних країнах, і для мінімізації впливу органів влади на зміст і підхід, в січні 

2009 року швейцарська влада, спільно з двома вченими, визначила основу для 

реалізації проекту наступним чином: 

• Цільова аудиторія повинна складатися в першу чергу з аспірантів, 

професорсько-викладацького складу і науковців-практиків. Формат 

передбачає інтерактивний семінар тривалістю приблизно півтори години. 

• Що стосується змісту і навчального матеріалу, відповідальність повністю 

покладається на двох дослідників, які проводитимуть семінари. 

• Бюджет на покриття всіх витрат дослідників, безпосередньо пов'язаних з 

семінаром, у тому числі транспортні витрати, забезпечується Фондом 

Альфреда Слоуна. 

• Швейцарська влада діятиме в першу чергу як організатор контактів між 

дослідниками і потенційно зацікавленими установами. Після першого 

контакту, деталі адміністрування та викладання безпосередньо покладаються 

на двох дослідників і відповідну установу. Таким чином, роль влади буде 

радше супроводжуючою, аніж підтримуючою. 

• Влада надаватиме матеріально-технічну підтримку двом дослідникам у 

Швейцарії. 

Організація контактів 

Філія з контролю над озброєннями та політики роззброєння Федерального 

міністерства оборони надала адміністративну підтримку, розсилаючи 

інформаційні листи потенційно-зацікавленим академічним та науково-дослідним 

установам на початку 2009. Стосовно поточних дебатів щодо досліджень 

подвійного використання та їх наслідків для безпеки, в листах науковцям 

пропонувалося висловити інтерес щодо участі у безкоштовному семінарі, 

організованому двома дослідниками за супроводу представників федерального 
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уряду. Заклади були зобов'язані лише надати відповідне приміщення і 

визначитися з датою і часом. Щоб уникнути трудомісткого процесу залучення 

університетських бюрократій, інформаційні листи спеціально орієнтувалися на 

окремі заклади та факультети університетів. До науково-дослідних установ 

приватного сектору зверталися за їх офіційними контактними даними. Після 

цього зацікавленим науковцям і практикуючим вченим пропонувалися мати 

справу у вирішенні всіх подальших адміністративних питань безпосередньо з 

Раппертом. 

Відповідь була дещо змішаною. З 12 установ, які отримали запрошення, сім 

виказали певний або великий інтерес, і шість (див. нижче в алфавітному порядку) 

погодилися проводити семінари: 

• Інститут Фрідриха Мейшера, Базель 

• Лабораторія Шпіц 

• Швейцарське товариство з мікробіології  

• Університет Базеля, Біоцентрум (Кафедра Біоцентрум) 

• Університет Женеви, Кафедра біології 

• Університет Цюріха, Інститут молекулярної біології 

Інші п'ять установ не проявили жодного інтересу, або залишили інформаційний 

лист без відповіді. 

Семінари були проведені влітку 2009 року, проходили в дуже різних умовах; 

нижче надається коротка хронологія основних заходів: 

 4 червня 2009 р.: Семінар з нагоди щорічної конференції Швейцарського 

товариства з мікробіології. Через часові обмеження семінар проводився у 

проміжку між двома іншими презентаціями і тривав лише 30 хвилин. Те, що 

було лише два учасника, також заважало проведенню дебатів. Це перший 

досвід показав необхідність роботи з вченими медико-біологічної галузі в їх 

власному середовищі, як це і відбувалося у подальшому. 

 23 червня 2009 р.: Семінар на базі факультету біології Женевського 

університету. Участь брали більш двох десятків студентів; жваві дискусії 

свідчили про зацікавленість у даній темі. 

 20 серпня 2009 р. (до обіду): Семінар на кафедрі Біоцентрум університету 

Базеля. Жвава дискусія серед 50 учасників зробила семінар одним з 

найуспішніших у серії. 
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 20 серпня 2009 р. (після обіду): Семінар в Інституті Фрідріха Мейшера, 

Базель. Незважаючи на наявність лише п'яти учасників, дослідники та 

супроводжуючі урядовці зіткнулися з дуже важливих питань, які 

врешті-решт вказують на вирішальний розрив між практиками 

медико-біологічної галузі та фахівцями з безпеки в оцінці біологічних загроз 

і їх походження. 

 21 серпня 2009 р. (до обіду): Семінар в лабораторії Шпіц, продовжений 

заходом типу «тренуй тренера». Домашній семінар установи, яка 

безпосередньо бере участь у забезпеченні дотримання КБТЗ та 

національного NBC захисту, дозволив учасникам зібрати попередні 

висновки для можливих подальших кроків. 

 21 серпня 2009 р. (після обіду): Семінар в Інституті молекулярної біології 

Цюріхського університету. Дуже активні дебати за участі приблизно 30 

учасників свідчили про істотний інтерес до теми. Він супроводжувався 

запитаннями студентів після завершення заходу. 

Структура семінарів і предметні дебати 

Основоположним питанням семінару було те, чи слід вченим медико-біологічної 

галузі публікувати результати досліджень якщо існує потенційна небезпека того, 

що ці результати привертатимуть увагу осіб з сумнівними мотивами, бажаючих 

отримати таку інформацію і (теоретично) отримати ноу-хау щодо розробки 

біологічних патогенів для застосування у зловмисних цілях. Це є пере 

формулюванням головної оцінки кожного вченого щодо того, чи має значення 

публікації переважувати потенційні ризики. Проте, семінар призначався не для 

отримання остаточної відповіді на питання, а для стимулювання до дискусії і, 

можливо, оспорювання існуючих думок з цього приводу. 

Дандо відкрив дебати підведенням підсумків експерименту з вірусом мишачої 

віспи, про який чули дуже мало учасників заходу. У цьому експерименті 

дослідники, за допомоги засобів генетичної інженерії, створили вірус для 

боротьби зі шкідниками, але в кінцевому рахунку ця робота призвела до 

створення смертоносного вірусу, який навіть вбив вакцинованих мишей. 

Принаймні теоретично, це відкрило можливість створення за допомогою засобів 

генної інженерії смертельних для людей вірусів, проти яких вакцинація була б 

неефективною.
35

 Учасників семінару запитали, чи публікуватимуть вони 

результати дослідження за таких умов, і як вони прийматимуть рішення. Після 
                                                                 

35 Jackson, R. et al. 2001, 'Expression of mouse interleukin-4 by a recombinant ectromelia virus suppresses cytolytic lymphocyte 
responses and overcomes genetic resistance to mousepox', Journal of Virology, vol. 75(3), pp. 1205-10; cited in Selgelid and Weir 2010, 
op. cit., pp. 18-24. 
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перших відповідей, які зазвичай підтримували ідею публікації, кут дискусії був 

дещо змінений для висвітлення можливих наслідків публікації результатів у 

різних наукових журналах. Ця модель стимулювання відкритої дискусії 

зовнішніми питаннями постійно застосовувалася в кожному семінарі разом із 

посиланнями на останні досягнення в галузі біотехнології, а також на ситуаційну 

реакцію урядів, таку як активізація програм біозахисту, або посилення контролю 

над вченими. 

Відповіді від учасників були разюче схожі протягом всієї серії семінарів. Велика 

кількість з них зіткнулися з новою точкою зору на власну роботу. У різних 

бесідах після занять, учасники неодноразово зізнавалися, що ніколи раніше не 

зважали на зловмисний потенціал їх досліджень. Незважаючи на це, в кінцевому 

рахунку переважна більшість відчувала, що цінність публікацій переважає 

потенційні ризики, і виправдовувала свою позицію різними способами. Деякі 

називали публікації базовою потребою професійного розвитку ("публікувати або 

загинути"). Інші дотримувалися думки, що, рано чи пізно, потенційно небезпечне 

ноу-хау буде опубліковане в будь-якому випадку; якщо вони не опублікувати 

його, це зробить хтось інший. Перспектива урядового підходу до регулювання 

наукових публікацій у цілому зустріла істотну частку скептицизму. Коли 

учасників запитували про загрози, опис можливих небезпек і суб'єктів зі 

зловмисними намірами був дуже розпливчастим більшу частину часу. Кілька 

учасників звузили свою відповідь до терористів (а саме Аль-Кайди), і тільки один 

або два згадали держави з великими програмами створення оборонної біологічної 

зброї. Міжнародні акти, такі як КБТЗ, або відповідні національні законодавства 

майже ніколи не згадувалися (і, здається, були невідомі) переважною більшістю 

учасників. Не було жодних ознак того, що учасники переглядали свою 

науково-дослідну діяльності у світлі національної безпеки та/або безпеки людини 

до семінарів. Тим не менш, більшість учасників неодноразово погоджувалася, що 

дослідники медико-біологічної галузі поділяють моральну відповідальність; але 

життя за цими правилами часто обмежується професійними та економічними 

імперативами. 

Аналіз, отримані уроки та можливі шляхи просування 
вперед 

Звертаючись до існуючих потреб 

Попередній аналіз, здається, підтверджує правило слабкої поінформованості 

щодо потенційного зловмисного використання результатів досліджень 
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подвійного використання в межах швейцарських науково-дослідних інститутів. 

Це проявляється не лише в розповсюдженому незнанні часто цитованих наукових 

експериментів серед студентів, зокрема, але й у дифузній або вузькій оцінки 

потенційних небезпек і гравців. У той час, як повна відсутність згадувань 

політики безпеки або режимів роззброєння вченими-біомедиками, є, мабуть, 

зрозумілою, незнання відповідних актів національного законодавства заслуговує 

уваги. Тим не менш, готовність ряду установ проводити семінари і поширювати 

брошуру «Біологія за мир», а також інтерес багатьох учасників підтверджує, що 

практикуючі вчені-біомедики вважають за необхідне подальше обговорення 

питань про дослідження подвійного використання, етику, і (моральну) 

відповідальність дослідників. Існування кількох курсів біомедичної етики 

підтверджує цю тенденцію. Ці дані підводять до висновку, що ініціатива уряду з 

підтримки дебатів щодо досліджень подвійного використання та питань безпеки 

спрямована на вирішення існуючих потреб. Крім того, для створення стійкої 

системи підвищення обізнаності будуть необхідні додаткові кроки. 

Тим не менш, уряду доведеться розглянути неприйняті підходи як втручання в 

свободу наукових досліджень, або як перешкоди на шляху до економічної 

незалежності. Прямий спадний підхід національних властей до навчальних 

програм університетів та підприємств не лише генеруватиме скептицизм серед 

практикуючих вчених-біомедиків, але й різко контрастуватиме з федеральними 

структурами, на яких ґрунтуються швейцарські освітні та правові системи. 

Будь-які подальші ініціативи щодо розширення обізнаності доведеться 

проводити зважаючи на існуючі закономірності загальної компетенції та 

співробітництва. Наприклад, підходи, за допомогою яких інформують 

дослідників щодо сучасних дебатів присвячених аспектам подвійного 

використання та безпеки під час занять за існуючою програмою, і переконують їх 

в тому, щоб ввести тему у своє повсякденне середовище, матимуть успіх з 

великою долею імовірності. Аналогічно, іншим перспективним підходом є 

підвищення чутливості екстрених служб та фахівців з безпеки, що заохочуватиме 

їх звертатися до вчених-біомедиків у контексті їх повсякденної професійної 

діяльності і, таким чином, виступати як близькі і надійні посередники. 

Вивчені уроки 

Кілька питань, що піднімалися Дандо і Раппертом під час заходу типу «тренуй 

тренера» в лабораторії Шпіц надають практичні поради щодо можливих 

подальших дій. Схоже на те, що лише кілька установ можуть створювати нові 

курси або лекції саме на тему досліджень подвійного використання і безпеки. 

Ініціативи влади, швидше за все, генеруватимуть стійкі рішення якщо 
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існуватимуть стимули для інтеграції в нинішню освітню програму. Такі мотивації 

можуть включати елементи, або навіть готові пакети навчальних матеріалів. У 

цьому контексті, низька відвідуваність на першому семінарі (і досвід 

виступаючих в інших) підтверджує необхідність роботи з вченими у їх звичайних 

навчальних і робочих середовищах замість того, щоб заманювати їх до окремих 

периферійних події. Це підтверджуються успіхом подальших семінарів, які 

проводилися в знайомому для вчених середовищі в рамках існуючої серії 

семінарів. Якщо теми представляються відкрито і питання обговорюються вільно 

без нав’язаних рішень, зайняття зазвичай є плідним і стимулює подальше 

обговорення. Інші методи можуть ґрунтуватися на рольових іграх, які змушують 

учасників сперечатися з певної точки зору (дослідника, промисловця, 

координатора з питань безпеки, видавця, військового, тощо) і, таким чином, 

стимулювати їх до участі в інших заходах.
36

 

Інші засвоєні уроки полягають в необхідності зведення до мінімуму кількості 

побічних «воротарів», створюючи, де можливо, прямий контакт з потрібними 

установами або відділами. Початковий контакт з потенційно зацікавленими 

установами має відбуватися за посередництва прийнятного для них 

комунікатора. Так, відповіді університетів і підприємств на перший контакт, 

організований, наприклад, Федеральним міністерством оборони (незважаючи на 

його компетенцію та активну участь у справах КБТЗ), швидше за все, будуть 

відрізнятися від відповідей на контакт, запропонований Федеральним 

міністерством охорони здоров’я. 

Можливі шляхи розвитку 

Ґрунтуючись на цих уроках, швейцарська влада наразі вивчає можливості для 

подальшої діяльності. Щоправда, ресурси у цій галузі обмежені, але семінари 

були проведені успішно за майже повній відсутності (фінансових) ресурсів. Хоча 

будь-які подальші кроки, ймовірно, також будуть обмежені, це не обов'язково 

означає проблему для майбутнього прогресу. Наприклад, вищезазначений аналіз 

показує, що існує невелика потреба у змінах до нормативно-правової бази – 

відповідні положення вже існують. Аналогічно, система освіти пропонує різні 

платформи і значна кількість науковців медико-біологічної галузі розділяє, 

принаймні опосередковано, стурбованість фахівців з безпеки, що 

підтверджується семінарами. Існуюча обізнаність працівників екстрених служб 

та фахівців з безпеки на національному та кантональних рівнях забезпечує 

                                                                 

36 Dando and Rappert provide these lessons learned, principally based on their personal experience accumulated during the seminars 
held in various countries. The points were presented and discussed during the train-the-trainer session in the Spiez Laboratory, 21 August 
2009. For teaching material, see also Rappert, B. 2009, The life science, biosecurity and dual-use research, available: 
http://projects.exeter.ac.uk/ codesofconduct/BiosecuritySeminar/Education/index.htm [viewed 5 March 2010]. 

http://projects.exeter.ac.uk/
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важливу базу для подальшого розвитку. Таким чином, це вказує на існування 

потенціалу і ілюструє численні відправні точки для подальшої роботи. 

У практичному плані, можливі шляхи розвитку можуть бути наступними: 

• Ґрунтуючись на ініціативах різних державних установ, таких як 

Федеральне міністерства охорони навколишнього середовища (FOEN), або 

Федерального міністерства охорони громадського здоров'я (FOPH), 

нещодавно створена навчальна програма з біобезпеки служить 

інструментом для гармонізації стандартів у рамках біобезпеки Швейцарії. 

Вона реалізується через курси для службовців системи біобезпеки рівнів 

безпеки від першого до третього.
37

 Включення в програму курсів посилань 

на дебати щодо подвійного використання і безпеки відкриє можливість 

поширення дискусії безпосередньо в науково-дослідних установах проміж 

виконуючих обов'язки відповідальних за біобезпеку і сприятиме 

слідуванню принципу розбудови потенціалу на основі існуючих моделей 

співпраці. 

• Аналогічно, можна забезпечити більшу обізнаність працівників екстрених 

служб щодо цих питань за рахунок існуючих моделей розподілення 

компетенції та співробітництва в контексті національної стратегії 

NBC-захисту. Через Федеральну комісію з NBC-захисту можуть вводитися 

ідеї щодо концептуального розширення профілактичних заходів через 

освітні інструменти, тоді як координаційна платформа кантонів може 

служити шлюзом для кантональної влади та її впливу на університети, з 

одного боку, і для екстрених служб – з іншого. 

• Міліційна система швейцарських збройних сил забезпечує додаткові 

можливості. Весь персонал збройних сил проходить базову освіту в галузі 

NBC-захисту, зокрема, військові фахівці, такі як працівники NBC-захисту 

або медичної служби, які укомплектовані цивільними професіоналами і які 

працюють в схожих професійних областях. Армії можна запропоновувати 

більш активно впроваджувати цю тему серед цивільних фахівців. 

• І, нарешті, освіту можна включити в якості елемента в комплексну 

політичну стратегію КБТЗ на національному рівні. Така стратегія може 

служити орієнтиром у діяльності органів, безпосередньо включених в 

процес КБТЗ, і, таким чином, бути в якості додаткового елементу до 

                                                                 

37 B-Safe 2009, The Curriculum Biosafety — An initiative of the FOEN, the FOPH, the SUVA and the FECB, available: 
http://www.b-safe.ch/?mid=1379&pid=1381&lang_id=0&lang_id=1 [viewed 22 January 2010]; and Federal Office for the Environment 
2010, Biotechnology / Activities with genetically modified or pathogenic organisms in contained use, available: 
http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/01744/index.html?lang=en [viewed 22 January 2010]. 

http://www.b-safe.ch/?mid=1379&pid=1381&lang_id=0&lang_id=1
http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/01744/index.html?lang=en
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існуючої стратегії NBC-захисту (яка зосереджується на оперативних 

аспектах у випадку кризи і не включає особливості процесу роззброєння, 

описані вище). 

Заключні ремарки: зв'язок медико-біологічних наук з 

роззброєнням 

Слугуючи також звітом про поточну роботу, ця глава описує реалізацію проекту з 

підвищення обізнаності з питань досліджень подвійного використання в 

Швейцарії в рамках безперервної реалізації КБТЗ. Вона висвітлює уроки і 

можливі шляхи просування вперед. Швейцарія все ще потребує визначення 

конкретних напрямків довгострокової перспективи. Крім того, підкреслюється 

важливість врахування національних особливостей – відверто ліберальне 

середовища обмежує вплив уряду і федеральні структури генерують величезну 

кількість гравців і відповідальних органів. Це часто призводить до прийняття 

збалансованих і демократичних рішень, але майже завжди потребує багато часу і 

імплементація КБТЗ на національному рівні не є винятком. 

Незважаючи на відсутність на даний час універсальної моделі реалізації, ця глава 

також вказує на те, що як, ймовірно, і в інших галузях, багато з передумов вже 

існують, що полегшує вирішення деяких загальних приводів для стурбованості 

учених медико-біологічної галузі. Те, що остаточний імпульс надійшов від 

«класичного» режиму роззброєння, не заважає звертати увагу на гравців і 

перспективи поза межами «класичного» роззброєння. Посилаючись на недавні 

успіхи в переговорах з роззброєння, Джон Боррі і Ешлі Торнтон широко 

обговорювали питання про необхідність включення різних експертів, і прийшли 

до висновку, що договірні сторони повинні розмірковувати "поза хатою" і 

залучати експертів з галузей далеко за межами дипломатичних кіл.
38

 Для Боррі і 

Торнтон це означає не лише залучення міжнародних організацій, громадянського 

суспільства або асоціацій, але й створення різноманітних форматів переговорів за 

межами звичайних дипломатичних процедур.
39

 Ця глава свідчить про те, що як 

переговорний процес, так і імплементація режимів роззброєння можуть 

потребувати різноманітності. У випадку КБТЗ і заборони наступального 

використання біологічних агентів, таке розмаїття може бути забезпечено через 

поглиблення обміну між біомедичними науками і організаціями з роззброєння. 

Дійсно, навчальні класи, в яких зустрічаються аспіранти, пожежники, фахівці 

військової розвідки та експерти з галузі роззброєння здаються незвичними. Тим 
                                                                 

38 Borrie and Thornton, op. cit. 
39 Ibid. pp. 71-5. 
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не менш, здійснені метафорично, або на практиці, такі класні умови можуть 

сприяти досягненню необхідної різноманітності і розробці нових довгострокових 

підходів, які допоможуть заповнити відсутню ланку. 
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Глава 4: Ізраїль 

ДЕВІД ФРІДМАН 

У цій главі розглядаються останні заходи в Ізраїлі щодо підвищення 

обізнаності та дії по відношенню до біозахисту. "Біозахист" тут відноситься 

до загальної групи заходів, спрямованих на запобігання навмисним 

спробам отримати небезпечні біологічні агенти або технологій та 

інформацію, що може створювати можливість виробництва біологічної 

зброї. Іншими словами, це сукупність кроків, яких необхідно вжити, щоб 

заборонити доступ сторонніх суб'єктів до небезпечних біологічних агентів, 

інформаційних та технологічних активів, які можуть бути використані для 

виробництва біологічної зброї. 

Ізраїль є важливою країною для вивчення відповідного досвіду. Як 

зазначено у Доповіді Комітету Лемона-Релмана Національній дослідній 

раді США 2006 року,
1

 майже 60 відсотків наукових публікацій 

авторів-ізраїльтян зосереджено в галузі медико-біологічних наук, 

включаючи медицину і сільськогосподарські науки. У цій доповіді також 

вказується, що вплив наукових досліджень на валовий внутрішній продукт 

(ВВП) в Ізраїлі дуже високій у порівнянні з медико-біологічною 

промисловістю 30 інших глобальних конкурентоспроможних країн. Це 

означає, що наукові дослідження є ключовою складовою ВВП Ізраїлю і 60 

відсотків цих досліджень пов'язані з медико-біологічними науками. 

Велика частина цієї глави присвячена діяльності нещодавно створеного 

Керівного комітету з біотехнологічних досліджень у епоху тероризму 

(COBRAT). Але до цього важливо детально вивчити причини уваги до 

біологічної зброї в Ізраїлі, а також до його науково-дослідну систему. 

                                                                 

1 Institute of Medicine and National Research Council 2006, Globalization, biosecurity, and the future of the life sciences, 
Washington, DC: National Academies Press. 
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Історичний контекст: боротьба із загрозою 

біологічної зброї 

Для ефективної боротьби із загрозою біотероризму, багатосистемна 

стратегія має важливе значення. Такий комплексний план повинен 

зосереджуватися на проблемах профілактики, захисту та ліквідації 

наслідків атак. Метою профілактики є зупинка або обмеження ворожих сил 

отримувати, розробляти, виробляти або застосовувати біологічну зброю. 

Запобігти отриманню і виробництву біологічної зброї державами з 

розвиненою науковою і технічною інфраструктурою, якщо вони прагнуть 

цього, практично неможливо, хоча іноді їх можна утримати від її 

застосування. З іншого боку, хоча це важко, все ж можливо запобігти 

отриманню біологічної зброї терористичними організаціями, особливо 

більш складної, сучасної і небезпечної. Тим не менш, це потребує 

глобального співробітництва, яке не здається таким простим, коли 

терористичні організації мають державного спонсора або постачальника. 

Традиційно, більшість ресурсів вкладається в оборонну стратегію, що 

складається із захисту, виявлення та раннього попередження. Коли основні 

загрози походили від ворожих держав, це було виправдано. Для того, щоб 

проектувати, розробляти і набувати ефективні системи оборони, необхідно 

мати точні розвідувальні дані, що стосуються планів противника, що є 

можливою, хоча й важкою справою. На відміну від цього, майже 

неможливо передбачити точний сценарій біотерористичної атаки. Таким 

чином, оборонні системи можуть не дати оптимальної відповіді, коли 

відбудеться удар. 

Метою менеджменту ліквідації наслідків є лікування людей і рятування 

життя масових жертв. Основними будівельними блоками цієї роботи є, 

головним чином, заходи медичного характеру, процедури дезактивації, 

карантин і евакуація. Джерело атаки (терорист або ворожа держава) не має 

значення. Єдиним значимим параметром є число жертв і характер хвороби. 

Таким чином, країна, добре підготовлена до біологічної загрози з боку 

держав, також буде готова і до біотерористичної атаки. Крім того, оскільки 

існує велика схожість між біоатаками і природними епідеміями, найбільш 

економічним і ефективним підходом є медична система "подвійного 

використання", в якій національні медичні установи готові до обох 

сценаріїв. 

Ізраїль має 50-річний досвід боротьби зі звичайним тероризмом різних 

видів. Більшість часу, він живе в тіні дуже реальної хімічної та біологічної 



 

79 
 

загрози від багатьох своїх сусідів (наприклад, Сирії, Іраку та Ірану).
2
 За ці 

роки Ізраїль розробив систему дуже ефективного захисту і охорони 

суспільного здоров'я (за рахунок грамотного менеджменту). Слід 

підкреслити, що хімічна та біологічна загрози є не тільки військовими; вони 

також є конкретними загрозами для цивільного населення Ізраїлю. 

Коли біозагроза знову з'явилась на порядку денному наприкінці 1990-х 

років, Ізраїль скористався зі всього свого ноу-хау і ресурсів, щоб 

модернізувати існуючі системи оборони задля включення нового сценарію. 

Трохи згодом Ізраїль також зосередив свою увагу на профілактиці. 

Останніми роками ми були свідками революції в біологічних науках. Нові 

молекулярні біологічні підходи і пов'язані з ними технології обіцяють 

великі переваги, але за їх допомогою також можна створити більш 

вірулентні мікроорганізми, стійкі до антибіотиків і вакцин, або такі, що 

мають інші характеристики ефективної біологічної зброї.
3
 Спочатку такі 

нові технології були доступні лише для небагатьох обраних, але швидке 

поширення інформації за допомогою сучасних комунікаційних засобів 

надає ворожим силам доступ до них. Ці сили можуть використовувати їх 

для розробки і виробництва складної, небезпечної біологічної зброї, якій 

дуже важко протистояти.
4

 Таким чином, вкрай важливо запобігти 

потраплянню у ворожі руки організмів, знань і матеріалів, що мають 

відношення до виробництва біологічної зброї. 

Ізраїль проводить біомедичні дослідження світового класу. Це відбувається 

в ряді секторів – в університетах, науково-дослідних інститутах, лікарнях та 

державних лабораторіях. Дослідження Ради національної безпеки Ізраїлю 

(INSC) 2003 року, проведене Центром технологічного аналізу та 

прогнозування (ICTAF, Тель-Авівський університет) виявило близько 500 

ізраїльських координаційних центрів біологічних досліджень, розробки та 

виробничих програм, які можуть мати відношення до біологічної зброї. 

Аналіз охоплював наукові і не наукові дослідні установи, державні 

організації (наприклад, Міністерства охорони здоров'я, сільського 

господарства і науки), і промисловість. 

                                                                 

2 Tucker, J. B. 2006, War of nerves: chemical warfare from World War I to Al-Qaeda, New York: Pantheon Books; Ali, J. 
2001, 'Chemical weapons and the Iran-Iraq war: a case study in non-compliance', Nonproliferation Review, CNS, vol. 8(1). 
3 Chyba, C. F. and Greminger, A. L. 2004, 'Biotechnology and bioterrorism: an unprecedented world', Survival, vol. 46(2), pp. 
143—62. 
4 The proliferation of chemical and biological weapons, materials and technologies to state and sub-state actors 2001, 
testimony by Jonathon B. Tucker, before the Senate Subcommittee on International Security, Proliferation and Federal Service, 
available: http://cns.miis.edu/research/cbw/cbwol.html; Pate, J. and Ackerman, G. 2001, Assessing the threat of mass-casualty 
bioterrorism', Nuclear Threat Initiative, available: www.NTI.org/e_research/e3_1b.html. 

http://cns.miis.edu/research/cbw/cbwol.html
http://www.nti.org/e_research/e3_1b.html
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Робота з мікроорганізмами, часто вірулентними, триває приблизно у 50-100 

лабораторіях. Більшість з лабораторій використовують передові біологічні 

методи і технології, та володіють значним досвідом виробництва і 

знаннями, які можуть мати потенційне відношення до розробки біологічної 

зброї. 

Система біомедичних досліджень Ізраїлю 

Організаційно і функціонально система надзвичайно децентралізована, не 

має єдиного національного органу, який би ніс комплексну 

відповідальність за ці лабораторії та напрямки їх роботи. Замість цього, 

відповідальність ділиться між кількома міністерствами, відомствами та 

науковими установами. Не існує єдиного централізованого органу влади, 

який офіційно займався б професійними питаннями, від яких залежить 

належне функціонування цієї системи, як не існує жодної єдиної 

національної організації, яка володіє повною інформацією про наукові 

кадри системи, її наукові інтереси і лабораторні дослідження. 

Міністерство промисловості, торгівлі та праці (MITL) 

Де-юре, основна законодавча відповідальність за безпеку працівників на 

робочому місці, і, отже, за лабораторну біобезпеку, покладається на MITL. 

Де-факто, нагляд і контроль за медико-біологічними лабораторіями Ізраїлю 

значно складніший. MITL не прагне зосереджувати свою увагу, досвід і 

перевірки на сфері науки. На відміну від цього, Міністерство охорони здоров'я 

(МОЗ) має великий, зростаючий інтерес до цієї теми, відповідний досвід, і 

провадить все більш помітну діяльність в області, яка підпадає під рубрику її 

загального мандату щодо розвитку здоров'я нації (див. далі по тексту). 

Агенція акредитації лабораторій MITL (LAA) була створена відповідно до 

закону про акредитацію та перевірку лабораторій і забезпечення їх 

відповідності міжнародним стандартам якості та безпеки. Дотримання кожної 

вимоги оцінюється окремо; загальні оцінки лабораторій не проводяться. 

Ізраїльський закон вимагає акредитацію LAA лише в конкретних секторах; 

наприклад, стандарти цементу. У всіх невизначених областях, це справа 

добровільна. Такий порядок може привести до деякої нерівномірності. 

Наприклад, лабораторії, які займаються перевіркою води і продовольства МОЗ 

повинні бути сертифіковані, але медичні лабораторії того ж міністерства не 

підлягають обов’язковій сертифікації. Кілька ізраїльських медичних 

лабораторій добровільно звертаються по сертифікацію з комерційних причин, 
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але відсутність комплексних вимог до акредитації всіх медико-біологічних 

лабораторій запобігає їх ефективному центральному регулюванню. 

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ)  

Обов'язки МОЗ щодо ізраїльських біомедичних лабораторій різняться 

залежно від галузей. Більшість лікарень проводить дослідження та ставить 

діагнози, і багато з них працюють з небехпечними бактеріями або вірусами. 

Лабораторії державних лікарень перебувають під повним контролем МОЗ. 

Інші лікарні та лабораторії належать до єдиної організації Ізраїлю Kupot 

Holim (приватні плани охорони здоров'я [HMOs]). Вони не перебувають під 

прямим або опосередкованим контролем МОЗ. Медичні навчальні заклади 

країни користуються абсолютною незалежністю і не контролюються 

Міністерством охорони здоров'я; радше, кожен медичний ВНЗ/університет 

має свій власний комітет безпеки. 

Власний департамент контролю лабораторій МОЗ безпосередньо і 

повністю відповідає за експлуатацію шести внутрішніх лабораторій 

міністерства охорони здоров'я. Він також виконує різний об’єм 

адміністративного нагляду за лікарнями, медичними лабораторіями 

державного і приватного секторів і акредитованими LAA лабораторіями 

екологічного контролю.  

МОЗ повинен затверджувати медичні лабораторії в лікарнях і HMOs, а 

також їх професійні кадри. Проте, департамент контролю лабораторій 

міністерства не володіє інформацією і майже не контролює дослідження, 

які проводяться в цих закладах. Незначна кількість приватних медичних 

лабораторій (наразі продовжують працювати лише 13), все ще перебуває 

під керівництвом МОЗ. 

Нещодавно МОЗ почало розширювати свій контроль медичних лабораторій 

у лікарнях та організаціях, що надають медичні послуги, у тому числі 

почало відстеження біологічних агентів, реєстрацію працівників, режим 

регулярних перевірок. Шість лабораторій міністерства охорони здоров'я 

дотримуються упорядкованих процедур безпеки, у тому числі реєстрації та 

ведення документації. Але, правила біобезпеки MITL забезпечують 

контроль та нагляд і за всіма іншими лабораторними роботами. Правила 

MITL покладають більш широку відповідальність з цих питань на 

директорів лабораторій, які в свою чергу відповідальні за призначення 

керівників з безпеки. 

Інші (часто промислові) приватні лабораторії класифікуються не як 

«медичні лабораторії», а як «біологічні лабораторії», хоча всі вони 
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працюють з небезпечними біологічними агентами. МОЗ жодним чином не 

контролює ці лабораторії. Такі лабораторії просто потрібують 

бізнес-ліцензій MITL і перебувають лише в сфері звичайного нагляду MITL 

за біологічною безпекою. Ця потенційно серйозна проблема повинна 

вирішуватися у належних рамках. 

Заклади вищої освіти 

Левова частка ізраїльських біологічних і медичних досліджень і розробок 

ведеться в університетах країни і навчально-наукових закладах: 

Єврейському Університеті, Тель-Авівському університеті, Університеті 

Бен-Гуріона, Університеті Бар-Ілан, Університеті Хайфи, Техніоні та 

Інституті Вейцмана. 

Ізраїльські університети формально не підпорядковується жодному 

урядовому або державному органу, хоча вони зберігають тісні зв'язки з 

Радою з вищої освіти та її плановим та бюджетним комітетом, який 

розподіляє загальний урядовий бюджет вищої освіти серед них. Всі 

ізраїльські установи вищої освіти мають частково схожу організаційну 

структуру, в якій президент, як правило, призначає віце-президента з 

досліджень і розробок. 

Окремі вчені університету, як правило, користуються значною науковою 

свободою без жодної інституційної звітності, нагляду або контролю. Їх 

робота розглядається лише один раз на кілька років в рамках 

інституціональних комітетів сприяння. Тільки кілька окремих видів 

діяльності регулюються національними або організаційними процедурами. 

Наприклад, Закон про експерименти над тваринами встановлює стандарти 

для використання піддослідних тварин; а Гельсінський комітет наглядає за 

експериментами за участі людей. Робота з небезпечними біологічними 

агентами і отрутою регулюється широкою правовою інфраструктурою 

біобезпеки Ізраїлю та академічними установами, які мають відповідні 

процедури й організації для забезпечення дотримання (небезпечні 

біологічні агенти, визначені як мікроорганізми і токсини, що викликають 

захворювання у людей, перераховані в законі). 

Усвідомлення біобезпеки та нормативно-правових вимог зростає. Оскільки 

міжнародні організації, що фінансують дослідження (наприклад, 

Національні інститути охорони здоров'я США та американські військові) 

вимагають більш ефективного нагляду і контролю біобезпеки в 

закордонних лабораторіях, які вони підтримують, біобезпекові процедури в 

академічних установах Ізраїлю постійно покращуються. Всі 



 

83 
 

навчально-дослідні установи мають підрозділи з безпеки, директорів з 

безпеки на повній ставці і комітети з безпеки. Кожна система безпеки 

відповідає певним законам і директивам відділу з нагляду за робочими 

місцями MITL. Ці закони включають Порядок забезпечення безпеки праці 

(1970), Закон про організацію нагляду за робочими місцями (1945), і Закон 

про порядок нагляду за безпекою медичних, біологічних та хімічних 

лабораторій (2001). 

Особи, відповідальні за безпеку установ контролюють роботу з 

небезпечними біологічними агентами, як зазначено в законі, зразками крові 

і тканин людей, за маніпуляціями з ДНК, токсичними матеріалами, і 

патогенними мікроорганізмами. Правила і керівні принципи на робочому 

місці постійно оновлюються, і лабораторії регулярно перевіряються на 

відповідність існуючим нормам. Ведеться облік і періодична звітність щодо 

матеріалів підвищеного ризику і створюються автоматизовані системи для 

відстеження покупки небезпечних штамів і спеціальних біологічних 

матеріалів. 

Нагляд за біобезпекою в академічних колах відбувається у двох сегментах: 

по-перше, при поданні заявок на проведення досліджень і по-друге, під час 

їх проведення. Крім того, органи безпеки проводять навчальні семінари з 

процедур безпеки для вчених, працівників лабораторій і студентів. В деяких 

установах, коли дослідницький проект вимагає сертифікації норм безпеки, 

відповідний сертифікат видається лише після підтвердження відділом 

безпеки відповідності лабораторних умов діючим правовим стандартам. 

Біозахист в Ізраїлі 

Ізраїль, США і Західна Європа мають спільні погляди на загрози біологічної 

зброї, біотероризм і створення зброї масового знищення (WMD) 

країнами-ізгоями і терористичними організаціями.
5
 Ізраїль неодноразово 

заявляв, що його національна політика полягає у запобіганні такого 

поширення, і робив конкретні кроки в цьому напрямку, деякі в рамках 

внутрішнього законодавства, а деякі в рамках міжнародних ініціатив, у 

тому числі ООН. 

Хоча Ізраїль офіційно не приєднався до Конвенції про заборону біологічної 

зброї, розглядаючи її як невід'ємну частину загальної та всеосяжної 

регіональної політичної організації, він щиро дотримується ініціатив США, 

                                                                 

5 Danzig, R. 2003, Catastrophic bioterrorism: what is to be done? Center for Technology and National Security Policy, 
National Defense University, Washington, DC. 
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ЄС і ООН у боротьбі з біотероризмом та розповсюдженням ЗМЗ. Він 

дотримується і координує свою діяльність з режимом AG і повністю 

підтримує Резолюцію ООН 1540. Ізраїль також послідовно підтримує 

політику США у війні проти міжнародного тероризму всіх видів. 

Однак, на відміну від США, Західної Європи та інших країн, Ізраїль ще має 

прийняти законодавство, безпосередньо спрямоване на запобігання або 

мінімізацію поширення загроз від власних лабораторій, незвичайних 

озброєнь та їх компонентів, в тому числі небезпечних біологічних агентів. 

Хоча, як описано в попередньому розділі, Ізраїль має добре розвинену 

систему законів та правил цивільної біобезпеки (на відміну від біозахисту), 

він може здійснювати лише обмежений і опосередкований вплив на нагляд 

та інспекцію, спрямовані на запобігання потрапляння небезпечних агентів 

або інформації у ворожі руки. Існує також розпорядження, видане в 2004 

році MITL, яке передбачає нагляд за експортом хімічних, біологічних і 

ядерних технологій і матеріалів з тим, «щоб допомогти запобігти 

поширенню нетрадиційних озброєнь ... [через] заборону експорту з Ізраїлю 

продукції, технологій та послуг, які можуть бути використані для розробки і 

виробництва хімічної, біологічної чи ядерної зброї». Важливо зазначити, 

що для мінімізації шкоди фундаментальним і клінічним біомедичним 

дослідженням, це розпорядження MITL окремо звільняє від заборони 

експорт хімічних і біологічних агентів, які використовуються для медичної 

і ветеринарної діагностики, лікування або досліджень, та інформації, 

пов'язаної з цими агентами/речовинами. 

Запобігання біологічному терору залишається завданням першорядної 

важливості національного рівня. За результатами попереднього 

дослідження INSC у 2003 році були отримані наступні результати: 

• В цивільному медико-біологічному науковому секторі Ізраїлю 

практично відсутнє усвідомлення необхідності біозахисту. 

• Ізраїль не має правової та/або нормативної інфраструктури, спрямованої 

конкретно на біозахист. Існуючі закони і правила з біобезпеки забезпечують 

лише непрямі і часткові фінансові ресурси для здійснення заходів 

біозахисту. 

• Установи, в яких проводяться біомедичні дослідження і розробки, та 

інші роботи (діагностика, виробництво, тощо) не підлягають інспекції та 

нагляду з боку жодної владної установи або міністерства Ізраїлю. Замість 

чого, ця відповідальність розподіляється між низкою міністерств, у 

відповідності до часто незрозумілих принципів. 
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• В результаті, ані на національному, ані на міністерському рівні не існує 

системи контролю та нагляду за біомедичними дослідницькими 

лабораторіями, як не існує і достатньої інформації про будь-які небезпечні 

біологічні агенти, типи досліджень, або технологій, що використовуються. 

Звіт COBRAT та його рекомендації 

Великою проблемою на даний час є включення проблеми біозахисту в 

систему, зокрема, оновлення заходів запобігання витоку небезпечних 

мікроорганізмів, інформації та технологій до терористичних організацій. 

Для цього, INSC та Ізраїльська академія природничих і гуманітарних наук 

(IASH) ініціювали національний проект під назвою «Біотехнологічні 

дослідження в епоху тероризму», і створили спеціальний Керівний комітет 

з біотехнологічних досліджень в епоху тероризму для аналізу і звітування 

щодо поточної ситуації і рекомендацій стосовно подальших дії.
6
 Комітет 

складається з добре відомих вчених і біологів з ізраїльських наукових кіл та 

промисловості і фахівців з нормативно-правової галузі, і є схожим на 

комітет Фінка у США.
7
 

COBRAT прийняв ситуацію, у якій влада і наукове співтовариство не 

звертають уваги на питання біозахисту в якості відправної точки у пошуках 

більш ефективних і систематичних способів вирішення проблеми 

біозахисту без шкоди для академічної свободи і творчості. У своєму 

заключному звіті Комітет сформулював конкретні рекомендації, 

спрямовані на: 

• зміни, необхідні в існуючій законодавчій системі Ізраїлю 

• складання оновленого переліку біологічних агентів і 

науково-дослідних тем, що підлягають нагляду і контролю 

• встановлення режиму відстеження, контролю та дотримання всіх 

областей біозахисту 

• необхідність створення національного міжвідомчого органу або 

професійного комітету для спрямовування, контролю та підтримки 

біозахисту. 

Переслідуючи ці цілі, COBRAT зіткнувся з кількома складними, але не 

нетиповий фактами: (1) в Ізраїлі не існує законодавства з біозахисту; (2) 

                                                                 

6 Steering Committee on Issues in Biotechnological Research in an Age of Terrorism 2008, Report by the Israeli Academy of 
Sciences and Humanities and the Israeli National Security Council. 
7 National Research Council 2004, Biotechnology research in an age of terrorism, Washington, DC: National Academies 
Press. 
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законодавчий процес, що практикується в ізраїльському парламенті 

(Кнесеті), є довгим, складним і невизначеним; (3) відповідь на погрози 

біотероризму не може чекати довгострокових рішень. Інноваційні, але 

практично тимчасові рішення проблем COBRAT можуть слугувати 

корисною моделлю для інших. COBRAT рекомендує реорганізувати 

комітети біобезпеки Ізраїлю та розширити їх права і можливості 

спеціальним розпорядженням для того, щоб вони могли брати на себе 

відповідальність також і за вирішення проблем біозахисту. Крім уникнення 

дублювань, порушень та затримок, ця схема дозволяє уникнути багатьох 

чутливих аспектів, підозр і конфліктів, притаманних процесу регулювання 

досліджень подвійного використання. Існуючі комітети з біобезпеки 

перевірені часом, чутливі до проблем науки (та окремих вчених), до них 

існує добре ставлення наукових та академічних кіл, і вони навряд чи 

викличуть ворожість і відторгнення внаслідок введення «чужорідного тіла» 

в академічні кола. Довіру і комфорт дуже складно визначити кількісно, але 

наслідки їх існування є дуже реальними. 

Після цього введення перейдемо до (редукованих) рекомендацій Комітету, 

наведених у Таблиці 1.
8
 

Таблиця 1: Рекомендації COBRAT 

Рекомендація 1: обізнаність, усвідомлення і освіта 

В житті Ізраїлю, в медичних дослідженнях і в розвитку спільноти загалом 

потрібні постійні зусилля з підвищення обізнаності та розуміння ризиків, 

пов'язаних з біологічною загрозою в цілому і з подвійним використанням 

біологічних досліджень, зокрема. 

Рекомендація 2: існуюче та нове законодавство 

Законодавчі рішення повинні прийматися на двох рівнях:  

Оскільки створення повністю нового законодавства в ізраїльських умовах 

може бути довгим, повільним і невпевненим процесом, Комітет рекомендує 

негайно використати існуюче вторинне законодавство в галузі біобезпеки 

Ізраїлю в якості моделі для міністерських розпоряджень та інституційних 

(наприклад, університетських) процедур, призначених для запобігання 

потенційного витоку організмів, матеріалів і інформації до ворожих 

елементів. 

Паралельно, має формуватися довгострокове законодавство в цій галузі. 

Таке законодавство має бути всеосяжним і охоплювати всі аспекти 

                                                                 
8 Friedman, D., Rager-Zisman, B., Bibi, E. and Keinan, A. 2008, 'The bioterrorism threat and dual-use biotechnological research: 
an Israeli perspective', Science and Engineering Ethics vol. 16(1), pp. 85—97. 
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біологічної безпеки 

Рекомендація 3: нагляд і механізми контролю  

Найшвидшим, найефективнішим і найменш руйнівним способом 

дотримання режиму біобезпеки є модернізація й адаптація існуючих 

інституційних процедур нагляду за біобезпекою для забезпечення 

біозахисту. 

Місцева відповідальність за забезпечення дотримання повинна бути 

делегована існуючим інституційним комітетам з біобезпеки 

(перейменованим в "комітети біобезпеки та біозахисту") в академічному 

секторі та спеціальним Центральним комітетам з біобезпеки та біозахисту в 

галузі біомедичних лабораторій, пов'язаних з урядовими міністерствами. 

Національна політика біобезпеки, процедури та забезпечення виконання 

повинні знаходитися під контролем Національної ради з біобезпеки (NBC), 

яку призначає Міністерство охорони здоров'я (МОЗ). 

Рекомендація 4: перелік небезпечних речовин 

Повинно бути створений докладний список небезпечних агентів. Не всі 

біологічні агенти повинні відноситься до цієї категорії. Перелік агентів, 

створений Департаментом охорони здоров'я та соціальних служб США був 

прийнятий в якості вихідного основного переліку. NBC повинен щорічно 

переглядати і оновлювати перелік за необхідності. Проте, комітет 

підкреслює, що конфіденційні дані подвійного використання та інформація 

не обмежуються дослідженнями, пов'язаними з цими агентами, але також 

можуть бути наслідком роботи з іншими, нешкідливими за своєю природою, 

штамами. 

Рекомендація 5: публікація інформації, що надходить від 
досліджень подвійного використання 

Ця делікатна тема повинна бути невід'ємною частиною політики біозахисту 

Ізраїлю. Враховуючи відповідні ризики, рекомендується створити систему 

нагляду та затверджувати публікації результатів науково-дослідних проектів 

подвійного використання. Це має відбуватися за допомогою внутрішнього 

механізму, що ґрунтується на думці самої академічної спільноти. 

Професіоналізм, баланс і відсутність необґрунтованих затримок матимуть 

важливе значення для схвалення проектів. 

Рекомендація 6: розгляд питань біобезпеки фінансовими 
установами 

Рекомендується, щоб науковий фонд Ізраїлю (ISF) і державні 

науково-дослідні фонди вимагали, в якості частини процесу, затвердження, 

схвалення системи біозахисту установ заявника. Це гарантуватиме розгляд 
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цих питань заявником і дотримання належних заходів безпеки і захисту. У 

випадку неакадемічних лабораторних досліджень, схожий процес 

сертифікації повинен ініціюватися головами Центральних комітетів з 

безпеки та захисту відповідних міністерств. 

Рекомендація 7: контроль імпорту та продажу біологічного 
обладнання та засобів подвійного використання  

Крім існуючих правил експорту, Комітет вважає за необхідне створити 

систему контролю імпорту до Ізраїлю біологічного лабораторного 

обладнання і біологічних агентів подвійного використання, визначених в 

(експортному) переліку ризиків, що ведеться Органом контролю експорту 

MITL, а також продажу цих предметів на місцевому ринку (зокрема, продажу 

вживаного обладнання). 

Рекомендація 8: національна відповідальність за біобезпеку 

Встановлення режиму біобезпеки та його виконання мають бути покладені 

на Міністерство охорони здоров'я (МОЗ), якє має нести основну 

відповідальність за здоров'я населення та необхідні наукові знання і 

професійний досвід. МОЗ має створити Національну раду біобезпеки (NBC). 

Голова та члени Ради повинні призначатися міністром охорони здоров'я 

після консультації з главою Ради національної безпеки і президентом 

Академії природничих і гуманітарних наук Ізраїлю 

Процес створення нового законодавства 

У своїй роботі Комітет прагнув з'ясувати, якою мірою ізраїльське 

законодавство містить нормативні інструкції по боротьбі з 

біотерористичними загрозами, які можуть виникнути в результаті 

проведення наукових досліджень в біологічних і медичних лабораторіях 

Ізраїлю. Комітет дійшов висновку, що Ізраїль не має цілісного 

законодавства, що конкретно стосується цієї теми, хоча існують окремі 

закони з її окремих аспектів. Зокрема, існує чіткий зв'язок між необхідністю 

захисту безпеки і здоров'я лабораторних працівників, які мають справу з 

небезпечними біологічними агентами та громадськості в цілому. Таким 

чином, Комітет уважно вивчив існуючі закони, що відносяться до нагляду 

за біобезпекою, безпеки праці, гігієни та громадського здоров'я у частині, 

що стосується біологічних лабораторій. 

Комітет дійшов висновку, що, хоча Ізраїль має ефективну правову основу 

біобезпеки, треба терміново створювати аналогічну нормативну структуру 

біозахисту. Повинен бути складений і регулярно оновлюватися статутний 
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перелік небезпечних біологічних агентів і заборонених способів їх 

використання. Повинні бути визначені відповідні лабораторії і законодавчо 

встановлені процедури сертифікації поводження з небезпечними 

організмами. Законодавство має також передбачати належний захист проти 

крадіжок, а також процедури передачі та зберігання. Очевидно, існуючі 

положення біобезпеки, що призначаються для захисту від лабораторних 

нещасних випадків людей, які працюють з небезпечними біологічними 

агентами також відносяться до біозахисту. 

Інші зусилля повинні включати підвищення обізнаності директорів 

лабораторій, науковців та студентів з питаннями існуючих правових вимог, 

поточних біотерористичних загроз і життєвої необхідності процедур 

біозахисту і біобезпеки. Активне сприйняття питанням біозахисту відіграє 

важливу роль у встановленні стандартів для роботи з небезпечними 

біологічними агентами. Міжнародні ініціативи, що відповідають 

національним законодавствам багатьох держав зосереджені на 

лабораторіях, де зберігаються запаси небезпечних біологічних агентів, тому 

що вони є головними цілями для ворожих сил. 

"Профілактична обережність" вимагає правил, які визначають, як запобігти 

придбанню біологічної зброї ворожими силами. Комітет вважає, що 

будь-яка система повинна забезпечувати безперебійне виконання, 

опублікування і здійснення наукових досліджень, а також захист, нагляд і 

контрольні механізми, необхідні для запобігання або мінімізації 

зловмисного використання суто позитивних результатів досліджень. 

Комітет вважає, що введення нового закону буде тривалим процесом, і тому 

рекомендує проміжний крок. Цей крок полягає в інтеграції законів з 

біозахисту до існуючих законів і правил біобезпеки. На щастя, всупереч 

очікуванням комітету, окремий закон з біозахисту йде найкоротшим 

шляхом прийняття і затвердження завдяки спільним зусиллям кількох 

членів парламенту. 

Настанова з проведення досліджень за Законом про 

боротьбу з біологічними хворобами 2008 року 

У листопаді 2008 року ізраїльський парламент прийняв серію законів з 

біозахисту. Крім того, основні рекомендації комісії були перетворені на 

закон завдяки її співпраці з різними урядовими відомствами, головним 

чином МОЗ та Міністерством юстиції. 
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• Закон поширюється на всі установи та лабораторії (університети, 

науково-дослідні лабораторії, промисловість та лікарні), та всі сектори, які 

мають в своєму розпорядженні хвороботворні біологічні агенти, зазначені у 

переліку, або проводять дослідження та діагностику зазначених агентів. 

• Міністр охорони здоров'я відповідатиме за дотримання цього закону в 

усіх установах. 

• Володіння, проведення досліджень або роботи з цими біологічними 

агентами потребують дозволу Міністерства охорони здоров'я. 

• Володіння, проведення досліджень або роботи з цими біологічними 

агентами повинні відбуватися таким чином, щоб не викликати проблеми з 

безпекою або захистом. 

• Ніхто не повинен проводити дослідження, єдиною метою яких є 

спричинення або посилення хвороби або захворювання з тим, щоб 

погіршити здатність запобігати, або лікувати його. 

• Особа чи установа, яка проводить дослідження, яке не потребує дозволу 

відповідно до Закону, але в результаті якого з’явилися відкриття, що 

стосуються підвищення вірулентності або контагенозності збудників 

хвороби, не включених до переліку, або відкриття стосовно природи зміни 

тропізму зазначених збудників хвороби, через що хвороба може переходити 

до людини, повинні припинити дослідження і відправити відповідний запит 

“інституційному (локальному) комітету". 

• Всі установи, які володіють хвороботворними агентами повинні 

створить "Інституційний комітет", метою якого є контроль досліджень, що 

проводяться в цій установі. Комітети включатимуть науковців, а також 

персонал установи, що відповідає за захист та безпеку. 

• Буде створена Рада з досліджень агентів біологічних хвороб для 

консультування міністра охорони здоров'я, яка включатиме професіоналів і 

користувачів відповідних міністерств. Обов'язком Ради буде консультувати 

міністра охорони здоров'я щодо дослідних установ, контролювати різні 

заклади, а також сприяти проведенню навчальних семінарів і курсів в 

закладах, які працюють з біологічними агентами. 

Оскільки сам Закон не визначає, що таке "кампанії з інформування 

громадськості" і "локальні курси підвищення кваліфікації", приймається, 

що Рада зобов'язана здійснювати нагляд на етапі до їх реалізації. На підставі 

Закону, Рада може затверджувати операційні норми, які застосовуються 
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інституційними комітетами (дослідницьких корпорацій або компаній, 

наукових, чи медичних, промислових, комерційних або освітніх, в тому 

числі лікарень та державних організацій) для затвердження наукових 

досліджень в Ізраїлі. Таким чином, Рада може спрямовувати 

науково-дослідні установи на схвалення таких кампаній або навчальних 

курсів в рамках своїх експлуатаційних норм, зокрема, освітні установи. 

Крім того, Рада також має право контролювати дотримання інституційними 

комітетами операційних правил, що ґрунтуються на законі. Після 

формування деяких освітніх програм науково-дослідні установи повинні 

набути сумісності з ними. Освіта вчених медико-біологічної галузі з питань 

подвійного використання в Ізраїлі буде важливим елементом, в рамках якої 

національне законодавство з біозахисту формуватиметься паралельно зі 

створенням спеціальних комітетів, спрямованих на вирішення питань 

біозахисту. 

Процес ліцензування, що дозволяє установам зберігати агенти біологічних 

хвороб та/або проводити їх дослідження був започаткований в Ізраїлі в 2009 

році, після чого організації почали створювати власні внутрішні комітети. У 

зв’язку з цим, в усій країні наприкінці лютого 2010 року планується 

провести семінар. Учасники представлятимуть представників Ради та 

організаційних комітетів, а також інші представників різних установ. Вони 

розглядатимуть та уточнюватимуть чинне законодавство та нормативні 

акти, і слухатимуть лекції про біологічні загрози, дослідження подвійного 

використання, тощо. 

Підвищення обізнаності і освіта 

Нещодавно інкорпоровані в Закон про боротьбу з біологічними хворобами 

Вимоги щодо проведення досліджень, без сумніву, є гігантським кроком 

вперед у вдосконаленні обізнаності і ставлення Ізраїлю до питань 

біозахисту. Тим не менш, нам слід очікувати довгий і поступовий процес, 

що потребуватиме багато зусиль і терпіння. Успіх цього законодавства в 

значній мірі залежить від дослідників і співпраця з ними має вирішальне 

значення. Для успішності регулювання біозахисту дослідники повинні 

перш за все бути добре обізнані з цих питань. Важливо, щоб вони визнавали 

і розуміли потенційну шкоду, яка може бути заподіяна технологіями, які 

вони розвивають і дослідженнями які вони проводять. 

У зв'язку з цим, важливо визначити, що останніми роками питання 

підвищення рівня інформованості щодо біозахисту вже отримало деяку 

увагу в Ізраїлі. Для оцінки рівня знань членів різних наукових спілок, а 
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також пропозицій щодо шляхів підвищення обізнаності були запущені 

численні програми. Двома основними фігурами в цьому русі є Малкольм 

Дандо і Браян Рапперт,
9
 які сприяли запуску цих програм і опублікували 

велику кількість книг і статей з цього питання. Така програма наразі працює 

в Ізраїлі за підтримки фонду Слоуна. На початковому етапі цієї програми, 

що включала опитування, проведене автором, досліджувалася актуальність 

курсів з біоетика, біозахисту і біобезпеки в дослідних університетах 

Ізраїлю.
10 

Дослідження вивчало навчальні плани 35 курсів факультетів 

медико-біологічних спрямування шести дослідних університетів Ізраїлю. 

Курси відбиралися за принципом охоплення конкретних освітніх модулів з 

біобезпеки, біозахисту і біоетики. Підставою для опитування було 

прагнення дослідити поточний стан поінформованості щодо цих питань у 

межах науково-дослідних спілок медико-біологічної галузі після того як 

вони з’явилися в навчальних програмах. 

Загалом, ми виявили, що для дослідників медико-біологічної галузі 

пропонується дуже малий обсяг освіти з біозахисту. Крім того, результати 

показують, що на даний момент в ізраїльських університетах немає 

академічного курсу, спеціально призначеного для навчання біомедиків з 

питань біозахисту. Цікаво, що порівняльні дослідження, проведені в різних 

частинах світу, надавали дуже схожі результати (див. глави цієї роботи 

авторства Мінехати і Шиномія, а також Манчіні і Ревілла). 

Враховуючи ці результати, доречно припустити, що недостатній рівень 

освіти є головним чинником, що сприяє недостатній поінформованості з 

питань біозахисту вчених медико-біологічної галузі. У тому ж ключі, у звіті 

COBRAT також відзначається відсутність правової бази біозахисту і той 

факт, що науково-дослідне співтовариство Ізраїлю, як і цивільна спільнота, 

практично не мають жодних знань щодо необхідності біозахисту. Більше 

того, вважається, цей недолік щодо поінформованості є вірогідною 

причиною майже відсутності освіти з біозахисту в Європі і Японії. 

Тим не менш, важливо відзначити, що навіть університети Ізраїлю, а також 

Європи і Японії, обізнані з питань біозахисту, як і раніше стикаються з 

труднощами при спробі включення тем біозахисту до своїх навчальних 

програм. Ці проблеми можуть включати: 

                                                                 

9 Rappert, B. 2007, 'Education for the life sciences', in Rappert, B. and Mcleish, C. (eds), A Web of prevention: Biological 
weapons, life sciences and the future governance of research, London: Earthscan; Rappert, B., Chavrier, M. I. and Dando M. 
R. 2006, In-depth Implementation of the BTWC: Education and Outreach, Bradford Review Conference Papers, no. 18. 
10 Minehata, M. and Friedman, D. 2010, Biosecurity education in Israeli research universities: Survey report, Bradford 
Disarmament Research Centre (BDRC) and Institute for National Security Studies (INSS). 
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• брак часу в існуючих освітніх програмах 

• брак часу і ресурсів, необхідних для розвитку нових навчальних програм 

• відсутність досвіду і наявної освітньої літератури з біозахисту 

• відсутність інтересу до освіти з біозахисту. 

Враховуючі результати дослідження, друга частина програми, підтриманої 

фондом Слоуна спрямована на підвищення обізнаності. У цій частині 

програми, були відібрані 10 медико-біологічних факультетів та/чи кафедр 

науково-дослідних університетів Ізраїлю (Тель-Авівський університет, 

Університет Бен-Гуріона, Техніон, Бар-Ілан і Єврейський університет) і у 

кожному з них був проведений годинний семінар по темі досліджень 

подвійного використання і біозахисту. Аудиторія складалася з викладачів і 

аспірантів. На семінарі обговорювалися загрози біотероризму, потенційні 

небезпеки, пов'язані з передовими біотехнологічними дослідженнями і 

можливі системи, які можуть бути реалізовані для того, щоб зупинити або 

істотно ускладнити передачу біологічно небезпечних матеріалів та 

конфіденційної інформації до рук терористів. Крім того, було представлено 

та обговорено нове ізраїльське законодавство. Після лекцій всім учасникам 

був розісланий опитувальник. Ці анкети будуть проаналізовані і 

використані для визначення подальших кроків програми. 

Ця серія семінарів, хоча і дещо обмежена, тим не менш є важливим першим 

кроком на шляху до підвищення рівня інформованості щодо питань 

біозахисту. Таким чином, однією з основних цілей програми, яка 

базуватиметься на аналізі анкет, буде розробка плану занять або програми 

курсу з цього питання. За допомогою Ради з дослідження агентів 

біологічних хвороб і МОЗ, ми будемо заохочувати науково-дослідні 

інститути, які займаються біологічними агентами включати такі курси до 

своїх навчальних програм. Таким чином, ми сподіваємося зробити значний 

внесок в освіту з біозахисту і очікуємо побачити значне зростання 

обізнаності з біозахисту в Ізраїлі. 

У контексті підвищення обізнаності, важливо обговорити вищезазначені 

Вимоги щодо проведення досліджень в Законі про боротьбу з біологічними 

хворобами, який нещодавно був прийнятий в Ізраїлі, а також Раду з 

досліджень агентів біологічних хвороб, створену відповідно до цього 

Закону. Хоча Ізраїль і не бере участь у КБТЗ, це законодавство, безумовно, 

відповідає духу договору і ставить Ізраїль на передній краї протистояння 

біотероризму. У цьому сенсі, освіта з подвійного використання 

вчених-біологів в Ізраїлі буде важливим тестом для вивчення ефективності 
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національного законодавства з біозахисту і національних комітетів, 

створених для контролю питань біозахисту. 

Підводячи підсумок обробки даних дослідження, можна стверджувати, що 

під час опитування в Ізраїлі існував брак освіти з біозахисту і змісту освіти з 

питань подвійного використання. Тим не менш, це, звичайно, не означає, 

що освіта з біозахисту в Ізраїлі не може бути підтримана. Насправді, ми 

вважаємо навпаки і дуже сподіваємось на результати введення Настанови з 

проведення досліджень за Законом про боротьбу з біологічними хворобами 

і створення Ради з досліджень агентів біологічних хвороб. Рада несе 

відповідальність за визначення, рекомендації та контроль за здійсненням 

правил, що покращують біозахист науково-дослідних установ Ізраїлю 

поруч з підвищенням обізнаності з питань біозахисту серед учених 

медико-біологічної галузі. Отже, ініціатива ізраїльського уряду з розвитку 

інфраструктури політики біозахисту відображена у цьому Законі, і в цьому 

сенсі, є прикладом спадного підходу до просування освіти з біозахисту за 

допомогою підвищення обізнаності, коли процес починається з 

законодавства, потім спускається до рівня навчальних закладів і, нарешті, 

досягає громадської сфери.  

Висновки і заключення 

Протягом останніх 40 років держава Ізраїль стикається з хімічним та 

біологічними загрозами не лише для військових, але головним чином для 

цивільного населення. До кінця 1990-х років, загроза виходила, насамперед, 

від ворожих держав, які розробляли і накопичували запаси біологічної та 

хімічної зброї. Але, з цього часу, і особливо після терактів 11 вересня і 

випадків розповсюдження сибірської виразки поштовими конвертами по 

всіх США, біотероризм став глобальною загрозою. Ізраїль приєднався до 

міжнародних зусиль, які очолили США, з тим, щоб приборкати цю загрозу, 

інвестуючи значну частину своїх ресурсів на побудову ефективної системи 

біозахисту, а також на об'єднання зусиль щодо запобігання потрапляння 

біологічної зброї та її компонентів у ворожі руки, і в основному на 

зупинення витоку небезпечних біологічних агентів і технологій подвійного 

використання та інформації. 

Для того, щоб оцінити і дослідити ці проблеми в Ізраїлі, було створено 

COBRAT. Основними рекомендаціями Комітету стало: 1) ініціювання і 

розвиток освіти та обізнаності наукової медико-біологічної спільноти; 2) 

сприяння створенню відповідного законодавства; і 3) створення системи 
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регулювання досліджень небезпечних біологічних агентів і технологій 

подвійного використання. Ці пропозиції були реалізовані швидко, про що 

свідчить створення Ради з досліджень агентів біологічних хвороб, а також 

нове законодавство, що ставить Ізраїль на передній краї країн, які успішно 

протистоять цим загрозам.  

Наступний список підсумовує найбільш важливі та ефективні властивості 

ізраїльської підходу до боротьби з біотероризмом: 

• спадний підхід, за яким офіційні органи ініціюють оцінку і дослідження 

питань, що призводять до створення законодавства, яке згодом 

супроводжується структурованою освітою на університетському рівні, і, 

нарешті, запуском громадських кампаній 

• оцінка і дослідження є незалежними і проводяться провідними вченими з 

академічної медико-біологічної спільноти, а не державними чиновниками, 

• співпраця між INSC, який представляє інтереси національної безпеки, і 

ізраїльської академієї наук, яка виступає від імені академічної науки 

• підтримка громадських посадових осіб, таких як члени Парламенту 

• створення професійної консультативної ради, яка відповідає за реалізацію 

і контроль законодавства 

• законодавство регулює не лише дослідження конкретного переліку 

агентів біологічних хвороб, але й дослідження подвійного використання 

• хоча робота науково-дослідних закладів регулюється Радою з 

дослідження агентів біологічних хвороб, вони мають мандат на роботу в 

якості незалежних осіб; це конфігурація, яка значно знижує бюрократію. 

На завершення, ми можемо констатувати, що ізраїльський підхід до 

вирішення і протистояння існуючим загрозам біозахисту і, зокрема, 

спадний підхід є оптимальною моделлю, яка має бути адаптована урядами в 

усьому світі. 
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Глава 5: Японія: перешкоди, уроки і 

майбутнє 

МАСАМІЧІ МІНЕХАТА І НАРІЙОШІ ШІНОМІЯ 

Японія має чіткі підстави, щоб обговорювати введення етичної освіти для вчених 

медико-біологічної галузі з питань подвійного використання.
1

 Це рішення 

частково випливає з розміру медико-біологічної галузі і реальних загроз, що 

створюються через зловживання науковими результатами. Японія є одним з 

лідерів медико-біологічної галузі.
2
 Це означає, що велика кількість біомедиків 

практикують передові дослідження саме в Японії. Важливо відзначити, що деякі з 

них зловживають своїми знаннями сприяючи біозлочинам і біотероризму. Одним 

з найвідоміших випадків такого зловживання є злочини релігійної групи Аум 

Сінрікьо. Приймаючи на роботу вчених з провідних наукових установ, група 

змогла провести атаки із застосуванням зарину в токійському метро у 1995 році. 

Група також намагалась здійснити кілька біологічних атак з використанням 

ботулотоксину і спор сибірської виразки з 1990 по 1995 рр.
3
 Тому, підвищення 

рівня обізнаності з етичних питань вчених має критичне значення в розширенні їх 

моральної відповідальності стосовно не нанесення шкоди і мінімізації 

потенційних збитків для людей, тварин і рослин. 

                                                                 

1 In this chapter, dual-use refers to the possibility whereby peacefully developed scientific research can be applied for malign purposes, 
such as biowarfare and bioterrorism. 
2 See Chapter 3 of National Research Council 2006, Globalization, biosecurity and the future of the life sciences, Washington, DC: 
National Academies Press. 
3 Sugishima, M. 2003, 'Biocrimes in Japan', in Sugishima, M. (ed.), A comprehensive study on bioterrorism, Legal Research Institute 
Monograph, Japan: Asahi University; Wheelis, M. and Sugishima, M. 2006, 'Terrorist use of biological weapons', in Wheelis. M., Rozsa, L. 
and Dando, M. R. (eds), Deadly cultures: Biological weapons since1945, MA: Harvard University Press; Takahashi, H., Keim, P., 
Kaufmann, A. F., Keys, C., Smith, K. L., Taniguchi, K., Inouye, S. and Kurata, T. 2004, 'Historical review: Bacillus anthracis incident, 
Kameido, Tokyo, 1993', Emerging Infectious Diseases, vol. 1(1), pp. 117—20. 
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Хоча визначити поняття «біозахіст» не є простою справою,
4
 в цьому розділі воно 

розглядається як «багатогранні превентивні і зворотні заходи, спрямовані на 

пом'якшення багатовимірної загрози біотероризму, біологічної зброї, і 

потенційного навмисного або випадкового зловмисного використання 

результатів медико-біологічних досліджень».
5
 Це більш широке поняття, ніж те, 

що зазвичай притаманне «лабораторному біозахисту»,
6
 хоча наразі в Японії 

останнє, як правило, розуміється як «біозахист».
7
 Таким чином, в цьому розділі 

освіта з біозахисту також широко розглядається як процес інформування щодо 

того, як можна попередити зловживання результатами медико-біологічних 

досліджень. Він включає такі теми, як, зокрема, історія державних програм 

створення наступальної біологічної зброї та біологічного тероризму; історія та 

еволюція міжнародних режимів заборони та їх реалізації на національному рівні;
8
 

ризики подвійного використання та етичні обов'язки біомедиків; та створення 

ефективного набору профілактичних стратегій для забезпечення належного 

розвитку медико-біологічних наук. 

Для покращення освіти з біозахисту в Японії, необхідно усвідомити існуючі 

положення, що стосуються питань подвійного використання і винести уроки з 

реалізації такої освіти. Це корисно для накопичення знань з біозахисту, щоб мати 

змогу поділитися ними з іншими країнами. Виходячи з цього завдання, в цій главі 

буде дано короткий огляд позиції Японії щодо міжнародних зусиль зі зниження 

загрози, яка походить від зловживань результатами медико-біологічних 

досліджень. По-друге, глава зміщує свій фокус на внутрішній контекст, надаючи 

результати опитування щодо освітніх положень з біозахисту 197 

медико-біологічних учнів університетського рівня. По-третє, освіта з біозахисту, 

що запроваджена в медичному коледжі національної оборони Японії (NDMC) 

використовуватиметься як приклад впровадження такої освіти. І нарешті, будуть 

розглянуті майбутні перспективи медико-біологічної галузі Японії. 

                                                                 

4 The term 'biosecurity' has been defined in different concepts in different social and linguistic backgrounds in different countries. See 
Sunshine Project 2003, 'Biosafety, biosecurity, and biological weapons', background paper on three agreements on biotechnology, health, 
and the environment, and their potential contribution to biological weapons control, October 2003, available: 
http://www.natwiss.de/publikationen/Biosafety_ and_Biosecurity.pdf [viewed 17 January 2010]; Fidler, D. and Gostin, L.L. 2007, 
Biosecurity in the global age: Biological weapons, public health, and the rule of law, CA: Stanford University Press. 
5 Minehata, M. and Shinomiya, N. 2009, Biosecurity education: enhancing ethics, securing life and promoting science: dual use 
education in life-science degree courses at universities in Japan, Saitama and Bradford: National Defense Medical College and the 
University of Bradford, available: http://www.dual-usebioethics. net/ [viewed 17 January 2010]. There have been efforts to conceptualise a 
multifaceted approach comprising several practical measures through what is termed the Web of Prevention (WoP). For the conceptual 
evolution of the WoP in literature, see Feaks, D., Rappert, B. and McLeish, C. 2007, 'Introduction: A web of prevention', in Rappert, B. and 
McLeish, C. (eds), A web of prevention: Biological weapons, life science and the governance of research, London: Earthscan. 
6 The World Health Organisation definition of laboratory biosecurity refers to 'institutional and personal security measures designed to 
prevent the loss, theft, misuse, diversion or intentional release of pathogens and toxins'. See World Health Organisation 2004, Laboratory 
Biosafety Manual, Geneva: WHO, p. 47. 
7 Furukawa, K. 2009, 'Dealing with the dual-use aspects of life science activities in Japan', in Rappert, B. and Gould, C. (eds), 
Biosecurity: Origins, transformations and practices, Hampshire: Palgrave Macmillan. 
8 Such as BTWC of 1972, Chemical Weapons Convention of 1993 or Geneva Protocol of 1925. 

http://www.natwiss.de/publikationen/Biosafety_
http://www.dual-usebioethics/
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Позиція Японії щодо проблеми подвійного 

використання: міжнародний контекст 

Серед інших закликів до міжнародної спільноти.
9
 держави-учасниці Конвенції 

про заборону біологічної і токсинної зброї, протягом останніх років проводять 

поглиблене обговорення, зокрема, національних заходів із забезпечення 

лабораторного біозахисту (2003), прийняття кодексів поведінки вчених (2005) та 

розвитку освіти з питань подвійного використання (2008).
10

 Японія постійно 

звіряє власні погляди з цими процесами. 

Протягом обговорення кодексів поведінки вчених медико-біологічної галузі, 

зокрема, Японія зверталася до деяких ключових елементів підвищення 

обізнаності вчених. Вона припускає, що недостатню обізнаність вчених не слід 

розглядати як знак «аморальності вчених», а скоріш як те, що «проступки і 

невдачі вчених викликані не відсутністю етики, а радше як неуцтво».
11

 Тому 

метою кодексів є зниження «наукових ризиків, що викликають негативні 

наслідки для людей і суспільства шляхом створення конкретних правил, яких 

повинні дотримуватися вчені». Японія запропонувала «забезпечити розуміння 

вченими ризиків біологічних агентів, з якими вони працюють, а також 

можливості того, що результати їх досліджень можуть бути застосовані не за 

призначенням, як і наслідки їх роботи». Крім того, було визнано, що самі вчені 

повинні бути «основними дієвими особами» при формуванні таких кодексів, хоча 

участь інших зацікавлених осіб також необхідна.
12

 На тому ж засіданні Асоціація 

біопромисловості Японії (JBA) також продемонструвала свої обов'язкові 

професійні правила та керівні принципи, заявивши, що такі стандарти є 

важливими у забезпеченні як «корпоративної відповідності», так і соціальної 

відповідальності промислового сектора.
13

 

  

                                                                 

9 The necessity of education wastouched upon in the Statement on Biosecurity by the InterAcademy Panel, which was endorsed by the 
national science academies of more than 60 states in 2005; see InterAcademy Panel 2005 Statement on Biosecurity, available: 
http://www.interacademies.net/?id=4909[viewed 17 December 2008]; World Health Organisation 2007, Scientific working group on life 
science research and global health security: Report of the first meeting, Geneva: WHO. 
10 United Nations 2002, Final Document of the Fifth Review Conference of the States Parties to the Convention on the Prohibition of 
the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction, 
BWC/CONF.V/17, Geneva: UN, available: http://www.opbw.org/ [viewed 17 January 2010]; United Nations (2006) Final Document of 
the Sixth Review Conference of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the Development, Production and 
Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction, BWC/CONF.VI/6, Geneva: UN, available: 
http://www.opbw.org/ [viewed 17 January 2010]. 
11 Japan 2005a, Codes of conduct for scientists: Discussions in Japan on the issue, BWC/MSP2005/MX/WP.21, Geneva: UN, 
available: http://www.opbw.org/ [viewed 17 January 2010], p. 4. 
12 .Ibid. p. 4. 
13 Japan 2005b, Codes of conduct for scientists: A view from analysis of the bioindustrial sectors in Japan, 
BWC/MSP2005/MX/WP.22, Geneva: UN, available: http://www.opbw.org/ [viewed 17 January 2010], p. 3. 

http://www.interacademies.net/?id=4909%5bviewed
http://www.opbw.org/
http://www.opbw.org/
http://www.opbw.org/
http://www.opbw.org/
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Недостатня обізнаність 

Незважаючи на обсяг міжнародної уваги, що приділяється підвищенню 

обізнаності вчених, конкретні положення щодо освіти з біозахисту не є 

домінуючими в багатьох країнах. Ця проблема спеціально висвітлювалась в 

національних документах держав-учасниць, присвячених зустрічам КБТЗ, 

зокрема, Австралії,
14

 Великобританії та Нідерландів.
15

 Експерти неурядових 

організацій також дійшли аналогічних висновків. Наприклад, після проведення 

близько 90 інтерактивних семінарів з більш ніж 2500 вченими в 13 різних країнах, 

Дандо і Рапперт дійшли до висновку про стійку нестачу знань у окремих вчених 

щодо аспектів подвійного використання своїх досліджень.
16

 Цей висновок був 

підтриманий в ході дослідження освіти з біозахисту в європейських 

університетах, проведених Джуліо Манчіні і Джеймсом Ревіллом, які 

продемонстрували дефіцит освіти з питань подвійного використання 

вчених-біомедиків.
 17 

На зустрічі КБТЗ 2008 року Японія визнала, що «розробка освітніх програм на 

урядовому рівні не має великого прогресу».
18

 Одним з пояснень цього є те, що, 

незважаючи на зростаючу увагу до питань біозахисту і розробку деяких 

відповідних постанов, людські та фінансові ресурси для координації 

профілактичних заходів з мінімізації ризиків подвійного використання в 

медико-біологічній галузі все ще обмежуються відповідними міністерствами і 

науковими спільнотами.
19

 Таким чином, можна було очікувати, що освіта з 

біозахисту не є поширеним явищем у вищих навчальних закладах Японії. 

Якщо свідчень такого становища небагато, варто дослідити, чому ці предмети не 

були включені до навчальної програми, і як викладачі розглядають актуальність 

                                                                 

14 Australia 2005, Raising awareness: Approaches and opportunities for outreach, BWC/MSP/2005/MX/ WP.29, Geneva: UN, 
available: http://www.opbw.org/ [viewed 17 January 2010]. 
15 UK and Netherlands 2005, Oversight, education and awareness-raising: Report of a UK seminar, BWC/ MSP/2008/MX/WP10, 
Geneva: UN, available: http://www.opbw.org/ [viewed 17 January 2010]. 
16 Dando, M. R. and Rappert, B. 2005, 'Codes of conduct for the life sciences: Some insights from UK academia', Bradford Briefing 
Papers, no. 16, available: http://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc/briefing/ BP_16_2ndseries.pdf [viewed 17 January 2010]; Rappert, B., 
Chevrier, M.I. and Dando, M.R. 2006, 'In-depth implementation of the BWC: Education and outreach', Bradford Review Conference 
Papers, no. 18, available: http://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc/briefing/RCP_18.pdf [viewed 17 January 2010]; Rappert, B. (2009) 
Experimental secrets: International security, codes, and the future of research, New York: University Press of America. 
17 The survey reported that only three out of 57 universities investigated in Europe offered specific biosecurity modules. See Mancini, G. 
and Revill, J. 2008, Fostering the biosecurity norm: Biosecurity education for the next generation of life scientists, Como and 
Bradford: Landau Network- Centro Volta and the University of Bradford, available: http://www.centrovolta.it/landau/2008/11/07/ 
FosteringTheBiosecurityNormAnEducationalModuleForLifeSciencesStudents.aspx [viewed 17 January 2010]; Revill, J., Mancini, G., 
Minehata, M. and Shinomiya, N. 2009, 'Biosecurity education: Surveys from Europe and Japan', Background paper for the international 
workshop on promoting education on dual-use issues in the life sciences, 16-18 November 2009, Warsaw, Poland: Polish Academy of 
Sciences, available: http://dels. nas.edu/bls/warsaw/background.shtml [viewed 18 January 2010]. 
18 in consultation with Australia, Canada, Republic of Korea, Switzerland, Norway and New Zealand2008, 
Oversight, education, awareness raising, and codes of conduct for preventing the misuse of bio-science and biotechnology, 
BWC/MSP2008/MX/WP.21, Geneva: UN, available: http://www.opbw.org/ [viewed 17 January 2010], p. 4. 
19 Furukawa 2009, op. cit. 

http://www.opbw.org/
http://www.opbw.org/
http://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc/briefing/
http://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc/briefing/RCP_18.pdf
http://www.centrovolta.it/landau/2008/11/07/
http://dels/
http://www.opbw.org/
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таких питань, як подвійне використання, біозахист і біобезпека. Важливо 

визначити види перешкод, що існують на шляху реалізації такої освіти. Іншими 

словами, зосереджене розслідування зможе визначити, як викладачі визнають 

«невизначеність, невідоме і сумніви» щодо освіти з питань подвійного 

використання відповідно до термінів, визначених у вступній главі цієї книги. 

Виявляючи ці перешкоди можна розробити ефективну майбутню політику, що 

зможе допомогти пом'якшити поточну нестачу обізнаності щодо питань 

подвійного використання. 

Дослідження освіти з біозахисту в Японії 

У цьому контексті, NDMC провела дослідження в Японії і в університеті 

Бредфорда, Великобританія для аналізу поточного стану освіти з біозахисту в 

Японії.
20

 Дослідження охоплювало 197 освітніх курсів для вчених-біомедиків, що 

складалися з 98 університетських програм і 99 програм післядипломної освіти 62 

університетів з 36 різних префектур/регіонів Японії. Дослідження складалося з 

двох етапів збору даних, в яких використовувалася та сама базова структура і 

методологія аналізу освіти з біозахисту, що й в європейських університетах.
21

 На 

першому етапі проводилося он-лайн дослідження з упором на загальнодоступні 

навчальні плани та іншу інформацію з веб-сайтів медико-біологічних курсів. 

Зокрема, це дослідження розглядало шість можливих показників тем освіти з 

біозахисту. Перші три показники використовувалися для визначення «наявності 

модулів» з відповідних дисциплін у рамках існуючих програм. Таким чином, 

дослідження вивчало, чи існують докази наявності конкретних модулів з 

біозахисту, біобезпеки
22

 і біоетики. 

Решта три показники використовувалися для визначення «присутності посилань» 

на відповідну тематику в рамках існуючих модулів, навіть якщо конкретних 

модулів з такою тематикою не існує. Таким чином, опитування вивчало, чи 

існують докази конкретних посилань на наступні теми в рамках поточної 

навчальної програми: питання подвійного використання; міжнародний контроль 

над озброєннями або режими роззброєння; етичні принципи, а також кодекси 

поведінки. Наступним етапом було анкетування для уточнення результатів 

он-лайн дослідження. 

Наявна інформація була розподілена по чотирьох категоріях, а саме: 

                                                                 

20 Minehata and Shinomiya 2009, op. cit. 
21 Revill 2008, op. cit. 
22 In Japan the terms 'biosecurity' and 'biosafety' are used differently. Regarding the former, see note 5. Biosafety measures have been 
taken in laboratories by safely managing pathogens and toxins with a view to preventing accidental release of bioagents into the field and 
the exposure of people. Moreover, scientific research on genetic engineering has been taking place internationally based on the Cartagena 
Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity adopted in 2000. Japan introduced the Law Concerning the Conservation 
and Sustainable Use of Biological Diversity through Regulations on the Use of Living Modified Organisms, which came into force in 2004. 
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Існує: відноситься до даних, де ми можемо сказати з певним ступенем 

упевненості, що необхідна інформація присутня 

Не існує: відноситься до даних, де ми можемо сказати з певним ступенем 

упевненості, що необхідна інформація не присутня 

Незрозуміло: відноситься до даних, коли деяка інформація доступна, але ми 

не можемо з упевненістю сказати, чи існує необхідна інформація чи ні 

Недоступно: відноситься до даних, де є значні обмеження доступу до 

необхідної інформації. 

Результати дослідження 

З малюнку 1 випливає, що дослідження виявило три конкретні модулі з 

біозахисту та деякі інші приклади викладання біозахисту. Хоча було лише 18 

випадків існування окремих модулів з біобезпеки, освіта з біобезпеки 

забезпечувалась у багатьох університетах іншими засобами, ніж за рахунок 

єдиного освітнього компонента. Модулі з біоетика найбільш часто зустрічалися в 

цьому опитуванні; таких випадків було 138. У невеликому числі випадків 

розглядалися питання подвійного використання. Біля 34 університетів включили 

до програми теми, що мали відношення до питань подвійного використання без 

зазначення цього конкретного терміну. Посилання на міжнародні режими 

заборони біологічної і токсинної зброї були також обмежені; було знайдено лише 

11 випадків. У підсумку, посилання на посібники з етики або кодекси були досить 

поширені; до модулів з біоетики були включені аж 94 таких посиланнь. Тим не 

менше, лише у невеликій кількості посібників з етики і кодексів розглядаються 

питання подвійного використання. 

Анкета містила питання про те, чи знайомі викладачі з темами дослідження. 

Якщо вони не були знайомі з умовами опитування, дуже важко було 

розраховувати на присутність модулів або посилань. У зв'язку з цим, на початку 

анкети запитувалося: «Чи чули Ви коли-небудь терміни «біозахист», 

«біобезпека» і «подвійне використання»?» Малюнок 2 вказує на ступінь 

поінформованості про ці терміни, продемонстровану в даному анкетуванні. 

Терміни «біозахист» і «біобезпека» були відносно добре відомі респондентам (21 

позитивна відповідь). Хоча це дослідження в широкому сенсі визначало 

«подвійне використання» як посилання на можливість неналежного 

використання результатів науки у ворожих цілях, в Японії цей термін найчастіше 

відноситься до можливості застосування військової техніки в цивільних цілях, і 
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навпаки.
23

 Таким чином, можна було очікувати, що ступінь ознайомлення 

респондентів з терміном в даному дослідженні буде низькою. І справді, 17 

респондентів не були знайомі з дійсним визначенням терміну. 

 

Спеціальні модулі з біозахисту, біобезпеки та посилання на контроль над озброєннями були менш 

розвинені(n=3, n=17, n=10), в той час як модулі з біоетики і посилання на настанови з етики були 

чисельними (n=137, n=94). 

 

Більшість була знайома з термінами біозахисту і біобезпеки (білий, n=21), але не з подвійним 

використанням (чорний, n=17). 

                                                                 

23 Yamada, N. 2008, Advances in science and dual-use', presented to the Symposium on bioterrorism prevention and biosecurity 
education, 17 April, Tokyo, Japan. 

 

 

Мал. 1: Залучення тем до навчальних програм в Японії 

 

 

Мал. 2: Рівень знайомства з термінами 
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Модулі з біозахисту 

Кількісно були виявлені три випадки наявності модулів з біозахисту, і всі на рівні 

аспірантури (Малюнок 3). Існуючі модулі, перш за все, спрямовані на 

забезпечення готовності громадської системи охорони здоров'я протидіяти 

загрозі навмисного використання, або випадкового вивільнення патогенів. Таким 

чином, один модуль забезпечує навчальний курс, в якому розглядаються 

біологічні ризики в міжнародній політиці в галузі охорони громадського здоров'я, 

здебільшого орієнтуючись на реакцію громадської системи охорони здоров'я на 

загрозу біологічної і хімічної зброї; спостереження за інфекційними хворобами в 

Японії; і питаннями, пов'язаними з міжнародною політикою в галузі суспільної 

охорони здоров'я і відповідними процесами. Аналогічно, інший модуль 

стосується політики ризик-менеджменту в сфері громадської охорони здоров'я 

щодо загрози біологічного і хімічного тероризму. 
 

Мал. 3: Кількість модулів з біозахисту 

На аспірантському рівні були розроблені лише три спеціальних модуля з (n=3). 

Серед університетів, які не мають жодних модулів з біозахисту, деякі 

здійснювали навчання з цьогопитання здебільшого на разовій основі шляхом 

організації семінарів/конференцій або забезпечення освітніх он-лайн ресурсів. 

Для таких заходів і матеріалів існує тенденція зосереджуватися на наступних 

аспектах: лабораторний біозахист і заходи з біобезпеки, національні та місцеві 

відповіді на біотероризм, нові і поновлені хвороби. Серед прикладів можна 

виділити медичну кафедру, яка підтримує в Інтернеті ресурс "Вікі біопідготовка", 

який забезпечує відкриту платформу інтерактивного обміну інформацією для 
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користувачів як для скачування з цього сайту, так і для завантаження інформації 

на нього.
24

 

Модулі з біобезпеки 

Що стосується введення національного законодавства щодо імплементації 

Картахенського протоколу з біобезпеки в 2004 році, університети створили 

комітети з інформування користувачів і студентів університетів про 

характеристики та фізичне управління патогенами та відповідне національне 

законодавство щодо запобігання розповсюдження хвороб. Деякі комітети 

контролюють як заходи лабораторної біобезпеки, так і біозахисту, і дають 

повноваження університетам надавати певні види освіти для студентів. Крім 

того, деякі заходи біобезпеки вже розроблені в Японії в Національному інституті 

інфекційних хвороб (NIID) і додані в положення з «Біобезпеки мікробіологічних 

та біомедичних лабораторій».
25

 

 

Мал. 4: Кількість модулів з біобезпеки 

Невелика кількість спеціальних модулів з біобезпеки вже розроблені на студентському (чорний, 

n=5) і аспірантському рівнях(білий, n=13). 

Проте, як показано на малюнку 4, це не означає, що університети зобов'язані мати 

конкретні модулі з біобезпеки для навчання студентів. Тим не менш, визначені 18 

конкретних модулів, більше двох третин з яких стосуються аспірантури. Хоча ми 

знайшли приклади модулів, що використовують термін «біобезпека» в 

предметних заголовках, у більш широкому сенсі заходи біобезпеки, як правило, 

згадуються в якості частин інших модулів. Деякі з процесів біобезпеки надаються 
                                                                 

24 Keio University 2009, Keio Bio-Preparedness Wiki, available: http://biopreparedness.jp/index.php?MEXTPJ_en [viewed 17 
January 2010]. 
25 Japan 2005b, op. cit.p. 2. 

http://biopreparedness.jp/index


 

105 
 

в контексті лабораторного біозахисту як фізична ізоляція небезпечних 

патогенних мікроорганізмів і токсинів. 

Модулі з біоетики 

Модулі з біоетика були знайдені в 138 зі 197 курсів (Мал. 5). Серед іншого, 

основні компоненти включали історію медицини, самовизначення пацієнтів, 

поінформовану згоду, трансплантації, генну терапію і консультування. Ці 

елементи можуть перетинатися з етичними принципами та кодексами поведінки 

вчених, такими, як Женевська декларація 1948 року, клятва Гіппократа і 

Гельсінкська декларація 1964 року для медичних фахівців.
26

 

Мал. 5: Кількість модулів з біоетики переважала як на студентському (чорний, 

n=64), так і на аспірантському рівні (білий, n=74). 

Хоча більшість модулів з біоетики не були створені в контексті питань 

подвійного використання, деякі з них зачіпали ці питання. Наприклад, модуль, 

Етика в експериментах за участі людей, який розглядає історію експериментів 

над людьми в Німеччині, США та Японії часів Другої світової війни і включає 

японську програму біологічної зброї. Інший модуль, Наукові технології і 

суспільство, вивчає поведінку і етику вчених у дослідженнях подвійного 

використання, і в якості прикладів використовуються ядерна наука і ядерна 

зброя. 

Вища наукова школа забезпечує певний освітній контент з питань подвійного 

використання в медико-біологічних науках. Модуль Введення в науково-дослідну 

етику містить спеціальну лекцію Соціальна відповідальність вчених з точки зору 

                                                                 

26 World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principle for medical research involving human subjects,available: 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html [viewed 17 January 2010]. 

 
 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
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національної безпеки, в якій у тому числі містяться питання подвійного 

використання і біозахисту. Школа також має модуль з біоетики Біоетична наука, 

який розглядає питання безпеки і соціальних небезпек, що виникають через 

непередбачувані ризики новітніх медико-біологічних досліджень. 

Науково-дослідний центр, пов'язаний зі школою пропонує семінари, в тому числі 

Сприяння дослідницькій етиці: від системи до практики запобігання 

деструктивного застосування науки. Це демонструє один з найбільш 

всеосяжних підходів до питань подвійного використання вказуючи на 

необхідність багатопланових заходів по боротьбі з загрозами, що походять від 

нецільового використання медико-біологічних наук, у тому числі заходів 

біозахисту і біобезпеки.
27 

Посилання на джерела з подвійного використання 

 

Мал. 6: Кількість посилань на джерела з подвійного використання 

Наявність освітнього контенту з питань подвійного використання помітна на студентському 

(чорний, n=16) і на аспірантському рівнях (білий, n=18). 

Малюнок 2 вказує на низький рівень обізнаності професорсько-викладацького 

складу щодо терміну «подвійне використання». Тим не менш, кількісні 

результати показують, що майже 34 університети, з яких 16 мають студентські і 

18 аспірантські курси (Мал. 6), забезпечують наявність теми подвійного 

використання у своїх академічних модулях, але, що цікаво, не використовуючи 

самого терміну; тобто, залежність між наукою і потенційним зловживанням її 

результатами є відносно загальною темою в існуючих програмах курсів опитаних 

університетів. 
                                                                 

27 The second ASMeW international ethics seminar, available: http://www.waseda.jp/scoe/sympo/080204seminar/080204e.html 
[viewed 17 January 2010]. 

http://www.waseda.jp/scoe/
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Тенденція тематики подвійного використання в існуючій освіті ілюструється 

історією науки та її використання у зловмисних цілях і не обмежується лише 

медико-біологічною галуззю. Модуль одного з університетів під назвою Наука і 

суспільство розглядає питання про те, що наука дає суспільству, в тому числі 

соціальну користь і шкідливі наслідки. Аспірантура того ж університету також 

має модуль Наукова технологія і суспільство, в якому розглядається історична 

еволюція науки та її аспекти подвійного використання, включаючи історію 

створення хімічної та ядерної зброї. Модуль Історія науки іншого університету 

вивчає еволюцію науки від античності до сучасного часу масового виробництва і 

масового знищення. Є ще один, більш специфічний, приклад модуля – Введення в 

медичну зоологію, який вивчає широкий спектр тварин і комах. Поряд з 

дослідженнями токсинів у фармацевтичних цілях, в ньому також розглядаються 

багато видів біотоксинів, які розроблялись в якості біологічної зброї, але також 

можуть представляти інтерес і для біологічних злочинців. 

Посилання на джерела з контролю озброєнь 

 

Мал. 7: Кількість посилань на джерела з контролю озброєнь 

Це був другій найменш поширений показник цього дослідження на студентському (чорний, n=6) і 

аспірантському рівнях (білий, n=5). 

Ця тема була однією з найменш згадуваних тем освіти, що вивчалися в цьому 

опитуванні – лише 11 випадків в цілому (Мал. 7). Якщо викладачі не мали 

особливого інтересу в питаннях безпеки, міжнародні режими заборони 

біологічної і хімічної зброї не включалися до наукової і медичної програм 

викладання. Тим не менш, студенти мали форум, на якому міститься серія 
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он-лайн статей,
28

 одна з яких надавала коротку ілюстрацію сучасних програм 

біологічної зброї у всьому світу, з особливим акцентом на віспу і сибірку. Крім 

того, форум підкреслював потенційну загрозу біотероризму, згадуючи випадки 

Аум Сінрікьо і листів з сибірською виразкою після 11 вересня в США, щоб 

проілюструвати сучасну стурбованість з приводу цього ризику. Розглянувши ці 

небезпеки, серія переходила на освітлення міжнародної заборони біологічної 

зброї, в тому числі Женевського протоколу 1925 р. і Конвенції про заборону 

біологічної зброї 1972 року, і того, що повинно бути зроблено в Японії для 

зміцнення цих режимів. Ще один модуль кафедри природничих наук під назвою 

Хімія, посилався на Конвенцію про заборону хімічної зброї (КЗХЗ), у той час як 

хімічний факультет надавав перелік внутрішнього законодавства, прийнятого для 

імплементації КЗХЗ в рамках факультету. 

Настанови з етики 

 

Мал. 8: Кількість посилань на настанови з етики 

Зазвичай, ця тема була широко розповсюдженою серед посилань в модулях біоетики на 

студентському (чорний, n=47) і аспірантському рівнях (білий, n=47). 

Деякі університети реалізують освіту в цій галузі не як повні модулі, а як 

посилання на відповідні етичні принципи в межах курсів з інших тем. Як 

показано на малюнку 8, посилання на ці стандарти або кодекси поведінки для 

вчених мають відносно високу ступінь присутності в нашому опитуванні – 47 

випадків на студентському та аспірантському рівнях.
29

 Крім того, результати 

                                                                 

28 See Research Center for Animal Life Science Shiga University of Medical Science 2008, Primate forum: Lectures on Zoonotic 
diseases, available: http://www.shiga-med.ac.jp/~hqanimal/ [viewed 17 January 2010]. 
29 For further information, see Hara, S. and Masuda, K. 2007, 'Current state of institutional review boards (IRB) of special functioning 
hospitals in Japan', Clinical Evaluation, vol. 35(2), pp. 375—408. 

http://www.shiga-med.ac.jp/~hqanimal/
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дослідження найбільш поширених модулів з біоетики можуть вказувати на 

набагато більшу присутність посилань на етичні принципи або кодекси через 

значне перекриття між цими темами. 

Ці теми, насамперед, викладаються з метою забезпечення належної практики в 

медицині, або запобігання неправомірним діям у наукових дослідженнях, а не 

сприяння розумінню питань подвійного використання. Більшість керівних 

принципів, які можна було знайти, стосувалися областей досліджень, що 

торкаються геному людини, генної інженерії та ембріональних стовбурових 

клітин (ЕS). Як і у випадку з живими модифікованими організмами (LMO) і 

біобезпекою, вони керувалися відповідними урядовими постановами. Тим не 

менш, можна визначити деякі посилання на подвійне використання. Медичний 

інститут зазначив, що університет не затверджує патент на продукт наукових 

досліджень у випадку наявності сумнівів щодо його громадської безпеки або 

належності до зброї. Ще один університет надавав перелік сайтів ВООЗ та 

американського Центру з контролю і профілактики хвороб (CDC) з метою 

забезпечення інформації про біологічну, токсинну та хімічну зброю, а також 

посилань на випадки біотероризму із застосуванням сибірської виразки. 

Поточний інтерес до освіти з біозахисту 

Результати опитування показали, що існує явна нестача навчальних тем з 

біозахисту незважаючи на певний рівень присутності посилань на аспекти 

подвійного використання. Тим не менш, це не обов'язково означає відсутність 

інтересу до такої освіти. У тих випадках, коли досліджуваний університет не мав 

такого модулю або посилань, анкета пропонувала вибір опцій, пов'язаних з 

кожною темою: «Незважаючи на те, що ми (досліджуваний університет) не 

викладаємо таку тему: A, ми повинні імплементувати цю тему; B, ми зацікавлені 

в темі, але її важко імплементувати в нашому університеті; С, ми не думаємо, що 

вона необхідна для нашої навчальної програми». 

Малюнки 9 (студентський рівень/бакалаврат) і 10 (аспірантський рівень) 

свідчать, що багато університетів мають позитивний інтерес до предметів в 

цілому, особливо в імплементації науково-дослідних посібників або кодексів 

поведінки на рівні аспірантури. Тим не менше, у більшості відповідей 

зазначається важкість адаптації таких тем до поточного академічного 

середовища. Респонденти також відзначали ряд труднощів, викликаних 

відсутністю такої освіти. Вони розглядатимуться в наступному розділі. 
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Мал. 9: Інтерес вищої освіти до освітніх тем: студенти/бакалаврат 

Крім модулів з біоетики (сірий, n=1), більшість інших навчальних тем були розділені на «В. Є 

зацікавленість, але важко реалізувати». Інтерес щодо модулів з біозахисту (сірий, n=9), питань 

подвійного використання (сірий, n=10) і контролю над озброєннями (сірий, п=10) був високий. 

Показники щодо «С. Немає потреби у імплементації» також були значні у випадку контролю над 

озброєннями (чорний, n=5) та етичних принципів (чорний, n=5). 
 

 

Мал. 10: Інтерес вищої освіти до освітніх тем: аспірантура 

На рівні аспірантури, посилання на етичні принципи досліджень показали хороші відсотки (білий, 

n=7), на противагу від університетського рівня (див. Мал. 9). Відмічався відносно високий інтерес 

щодо модулів з біозахисту (сірий, n=9), питань подвійного використання (сірий, n=6) і контролю 

над озброєннями (сірий, n=8), але більшість відповідей свідчила, що їх важко імплементувати до 

поточної програми. 
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Перешкоди на шляху імплементації освіти з біозахисту 

Хоча обмежена кількість відповідей 48 факультетів 24 університетів не дозволяє 

провести статистично значущий узагальнюючий аналіз, він відображає труднощі, 

з якими стикаються викладачі вузів. Ми виявили, що відповідями на нашу анкету 

були: 

• відсутність місця в існуючих навчальних програмах 

• відсутність часу і ресурсів для розробки нових навчальних програм 

• відсутність знань і доступної літератури з біозахисту 

• сумніви в необхідності освіти з біозахисту. 

Біоетика подвійного використання: відправна точка 

Незважаючи на часто згадувані перешкоди, опитування все ж вказує на 

можливість просування освіти з біозахисту в Японії. Існуючі навчальні програми, 

включаючи курси з біоетики, стануть основою для її впровадження. Завдяки 

інтеграції питань біозахисту в існуючу освіту з біоетики, етичні міркування 

вчених медико-біологічної галузі можуть бути розширені з тим, щоб включити 

можливі зловживання науковими знаннями. «Біоетика подвійного використання» 

є єдиною можливою відправною точкою для розвитку освіти з біозахисту в 

поточному японському освітньому середовищі. 

Біоетика подвійного використання: додаткова анкета 

Для того, щоб дослідити можливість освіти з біоетики подвійного використання, 

дослідницька команда провела додаткове опитування, спеціально націлене на 

викладачів біоетики деяких університетів. Нова анкета запитує: «Яких перешкод 

можна очікувати в процесі введення питань подвійного використання в існуючу 

програму етичної освіти вчених медико-біологічної галузі?» Як і в попередньому 

опитуванні, деякі з респондентів назвали схожі невизначеності, невідомість, 

фальстарти, і сумніви стосовно освіти з біозахисту. 

Проте, в той самий час вони вивчали певні можливості освіти з біоетики 

подвійного використання. Один респондент зазначив, що «навіть без окремого 

модуля з питань подвійного використання, початкова освіта з біоетики може 

включати питання подвійного використання». Інший вказав у цьому контексті, 

що через дуже тісні навчальні програми університетів критично важливе 

значення для досягнення «розуміння [теми] та координації між відповідними 

зацікавленими сторонами факультету, зокрема, персоналом кожного 

дослідницького підрозділу, має розвиток академічної адміністрації». Щоб 

визначити, як можна вводити обізнаність з питань, що стосуються біоетики 
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подвійного використання, інший респондент зазначив, що він відчуває сенс у 

цьому, і що він «освітлював би питання подвійного використання, у тому числі 

випадок Аум Сінрікьо протягом близько 15 хвилин» у своїй лекції на факультеті 

медико-біологічних наук з наступного семестру. 

На додаток до таких висхідних підходів, деякі спадні методи також доводять 

свою ефективність у розвитку обізнаності з питань подвійного використання. У 

зв'язку з цим, додаткова анкета також запитувала, чи використовувати 

обізнаність з етичних проблем подвійного використання серед вчених-біомедиків 

як критерій оцінки заявок на гранти до фінансуючих установ, для розгляду 

процесів в наукових журналах, або для ранжирування університетів. 

Відповіді на ці питання різнилися. Наприклад, на позитивній ноті, один 

респондент зазначив, що «багато японських вчених визнані на міжнародному 

рівні через публікації їх наукових досліджень у провідних наукових журналах, 

але вони також повинні додати зусиль для того, щоб забезпечити міжнародну 

впевненість в етичній обізнаності вчених щодо питань подвійного використання 

... і ці спадні методи полегшують останнє». Інший респондент стверджував, що 

«хоча створення критеріїв оцінки необхідно, підвищення обізнаності [між 

відповідними суб'єктами, які беруть участь у такому процесі оцінки] має бути 

вищим пріоритетом». 

Ця точка зору була підкріплена іншими респондентами, які вказували на те, що 

бажано оцінювати рівень обізнаності вчених щодо етичної поведінки в питаннях 

подвійного використання та на практиці, щоб запобігти потенційному 

зловживання науковими результатами. Питання про те, чи слід використовувати 

обізнаність з таких проблем у визначенні рейтингу університетів, однак, потребує 

ретельного розгляду. Як зазначив один з респондентів, різні університети 

«роблять різні акценти стосовно природничої освіти. Деякі не мають факультетів 

природничих чи медичних наук, але викладають біоетику на факультетах 

соціальних наук». Чи потрібний однаковий стандарт етичної свідомості в рамках 

соціальних наук і природничих факультетів, залишається предметом для 

подальшого обговорення. 

Потреба у наявному навчальному ресурсі 

Як стверджує Малкольм Дандо в цій роботі, розміщення навчального матеріалу у 

відкритих он-лайн джерелах може допомогти у асиміляції освіти з біозахисту в 

існуючі навчальні програми, зменшити часові обмеження щодо планування і 

підготовки матеріалу, подолати фінансові обмеження на розробку програми з 
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біозахисту, а також забезпечити необхідний досвід для ефективної інтеграції 

такого матеріалу.
30

 

Один з японських лекторів, який відповідав на анкету зазначив, що «комплексний 

навчальний матеріал вітається, але більш корисним був би короткий курс на 

основі сценаріїв, підкріплений аудіовізуальним матеріалом для привертання 

уваги студентів». Викладач пояснив це тим, що «багато університетських 

викладачів та студентів наукових факультетів можуть відчувати себе далекими 

від теми подвійного використання». 

За допомоги таких освітніх ресурсів, наступним етапом просування освіти з 

біозахисту може бути нарощування потенціалу шляхом впровадження таких 

модулів в різних академічних контекстах та установах. Знання, отримані в ході 

цього процесу, можна було б використовувати для розробки стандартів належної 

практики. Наступні розділи ілюструють досвід NDMC, зокрема щодо другого та 

третього етапів. 

Викладання біозахисту в NDMC у 2008 і 2009 роки 

У жовтні 2008 року і в березні 2009 року
31

 освітні програми з біозахисту були 

представлені NDMC у вигляді навчального ресурсу у вільному доступі, 

спеціально розробленого для полегшення реалізації освіти з біозахисту 

викладачами університетів (тобто, по програмах «тренуй тренера»
32

). Програма 

навчання 2008 року передбачала п'ятиденний курс для 19 аспірантів на початку їх 

медичної аспірантури (Таблиця 2). Цей процес здійснювався з використанням 

контенту, подібного до того, що використовувався 57 студентами-медиками 

наприкінці їх шестирічного курсу навчання в 2009 році. Ці теми наразі є більш 

систематично інтегрованими до програми з підвищення обізнаності студентів. 

Розуміння учнями змісту курсу було перевірено за допомогою багатоваріантної 

анкети. Відкриті питання, представлені у відповідях і протягом дискусій, 

надавали можливість студентам висловити свою точку зору в таких областях, де, 

як вони вважають, могли існувати причини для занепокоєння. У той час як деякі 

визнали, що таке можливо, інші відзначили, що обізнаність вчених відіграє 

важливу роль у запобіганні можливих загроз, оскільки важко визначити злий 

намір у медико-біологічних наукових дослідженнях. У той же час, деякі 

                                                                 

30 R. 2008, 'Developing educational modules for life scientists accelerating the process though an open source initiative', presented to the 
IWG—LNCV Biological workshop and round table on fostering the biosecurity norm: An educational module for life sciences 
students, 27 October at the Municipality of Como, Italy. 
31 Minehata, M., Yamada, N., Kobayashi, Y., Shinomiya, N., Miyahira, Y., Dando, M. R. and Whitby, S. M. 2009, 'Developing an 
Educational Module Resource for Life Sciences through the Biological and Toxin Weapons Convention', paper presented to the 2nd 
Biosecurity symposium, 9—10 February Sydney, Australia. 
32 University of Bradford 2009, Dual-use Bioethics.net, available: http://www.dual-usebioethics.net/ [viewed 17 January, 2010]. 

http://www.dual-usebioethics.net/


 

114 
 

стверджували, що правила, введені без ретельного розгляду можуть завдати 

шкоди науковій свободі без ефективних результатів. 

Таблиця 2: Розклад занять з тем подвійного використання медичної 

аспірантури NDMC
33 

Примітка: * Співробітники NDMC змінили Інтернет-ресурс освітнього модуля щоб адаптувати його 

зміст до запланованого для курсу навчального часу. Для ознайомлення з освітнім 

Інтернет-ресурсом див. University of Bradford 2009, Dual-use bioethics.net на : 

http://www.dual-useбіоетика.net/ [у вільному доступі з 17 січня 2010 року]. 

Обговорюючи види медико-біологічних досліджень, які могли б дати привід для 

стурбованості, багато студентів посилаються на звіт Комітету Фінка щодо семи 

категорій дослідних областей.
34

 Деякі студенти звертали особливу увагу на 

синтетичну біологію. Багато разів повторювалась відповідь про те, що 

синтетична біологія може дозволити дослідникам в значній мірі маніпулювати 

антигенічністю, патогенністю і токсичністю вірусів. Зловмисне використання 
                                                                 

33 Source: Shinomiya, N. 2008, 'Developing the material required for mandatory dual-use education of life scientists (Part 2)', presented 
to the IWG — LNCV Biological workshop and round table on 'Fostering the biosecurity norm: An educational module for life 
sciences students , 27 October at the Municipality of Como,Italy. 
34 Including research on making virus resistant to a vaccine, enhancing the virulence of a pathogen or modifying the host range of a 
pathogen. See National Research Council 2004, Biotechnology research in an age of terrorism, Washington, DC: National Academies 
Press. 

День Час Тема 

День1 

09:00-09:15 Введення 

09:15-10:45 Медико-біологічні науки і етика 

11:00-12:00 Інтелектуальна власність 

День 2 

09:00-09:45 Кодекси поведінки вчених медико-біологічної галузі 

09:45-10:30 Дилема подвійного використання: історія і зміст 

10:45-11:30 Конвенція із заборони біологічної і токсинної зброї * 

11:30-12:00 Поточний стан біобезпеки 

День 3 

09:00-09:50 Біозахист: Сфера інтересів 

09:50-10:40 Ситуація навколо дослідників і публікації їх робіт 

10:50-12:00 
Етика експериментів на тваринах: основні правила і 

законодавство 

День 4 

09:00-10:00 Як шукати наукові роботи 

10:10-11:20 
Як використовувати систему статистичного аналізу 

(SAS) 

11:20-11:50 Екзамен 

13:00-14:30 Настанова профільного центру 

День 5 

09:00-10:00 Відповідь на питання і дискусія 1 

10:10-11:20 Відповідь на питання і дискусія 2 

11:20-11:50 Заключні положення 

http://www.dual-usebioethics.net/
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таких агентів значною мірою ускладняє ефективну профілактику та реагування. 

Стосовно заходів біозахисту, один студент зазначив, що «без вірусу господаря 

або материнського вірусу, нові віруси можна культивувати на основі 

послідовностей ДНК і хімічного синтезу … таким чином, зловмисне 

використання неможливо запобігти виключно за рахунок фізичного контролю 

біологічних агентів» і процес потребуватиме більшого управління інформацією 

та досвідом. 

Нарешті, анонімний опитувальник був розісланий для перевірки доступності 

кожної з тем, що викладалися в цьому освітньому процесі, запитуючи чи 

«покращилось ваше розуміння аспектів модуля». Оцінка пропонувалося по 

п’ятибальній шкалі, в якій п'ять було найвищим балом, а одиниця – найнижчим. 

Результати анкетування представлені на Діаграмі 1, показують, що студенти 

оцінили програму дуже позитивно. 

З цього процесу ми можемо усвідомити кілька уроків. По-перше, оскільки 

програми NDMC спеціально розроблялися для студентів-медиків оборонного 

коледжу, ці програми не обов'язково можуть бути корисними для інших 

університетів Японії. По-друге, у світлі постійного розвитку медико-біологічної 

галузі, зміст освітньої програми має постійно оновлюватися, щоб гарантувати 

актуальність наукових та технологічних дискусії щодо питань подвійного 

використання. Крім того, має бути розроблена більш чітка система оцінки впливу 

освіти з біозахисту для демонстрації визначення такого навчання як навчального 

предмету. 

З позитивного боку, приклад NDMC демонструє, як освітній ресурс, що містить 

модуль з відкритими джерелам може бути пристосований для конкретних 

навчальних цілей в напруженому навчальному плані університету. Це також 

показує, як можна досягнути вищого рівня інформованості за рахунок лекцій з 

основних регулюючих положень біозахисту і надання студентам можливості 

розглядати потенційні подвійні наслідки власних досліджень. Рекомендується і 

надалі заохочувати обмін інформацією між університетами щодо досвіду і уроків, 

отриманих у цій галузі задля розвитку належної практики викладання біозахисту. 
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Діаграма 1. Середній бал анкетування студентів щодо модуля NDMC
35

 

Висновок 

Досвід Японії показує, що етичне виховання університетського рівня з питань 

подвійного використання для вчених-біомедиків може бути успішно реалізоване. 

Ключові етапи стратегії, адаптованої в Японії: 

• дослідження існуючих навчальних курсів 

• контакти з викладачами та викладачів між собою 

• створення національних і міжнародних мереж 

• надання допомоги 

• повторні дослідження з метою перевірки реалізації освіти. 

Цілеспрямоване дослідження є корисним для визначення поточного стану 

викладання біозахисту або змісту освіти з питань подвійного використання для 

вчених-біомедиків у закладах вищої освіти. У обстежених ВНЗах, модулі з 

біозахисту, що супроводжуються посиланнями на документи з контролю над 

озброєнням та подвійне використання, були найменш поширеними темами 

навчальної програми студентів-біомедиків. Тим не менш, університети, які не 

мають розділу «біозахист» у своїх навчальних програмах, висловили 

зацікавленість щодо його введення. Опитування також допомогло виявити 

можливі причини відсутності цього контенту в існуючих навчальних програмах. 

                                                                 

35 Shinomiya 2008, op. cit. 
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Ідентифікація «невизначеності, невідомості, невдалих спроб, і сумнівів» може 

стати суттєвим підґрунтям для ефективного процесу прийняття рішень, 

спрямованим на допомогу з усунення існуючих перешкод. Дослідження 

визначило можливу стартову точку освіти з біозахисту шляхом інтеграції 

контенту подвійного використання до існуючої практики викладання біоетики. 

Другим висновком є важливість розвитку контактів з (серед) університетськими 

викладачами. Це дозволяє університетам ділитися своїм досвідом у реалізації 

освіти з біозахисту для забезпечення найкращої практики такого навчання. 

Важливо відзначити, що найчастіше університетські викладачі визначають 

пріоритети введення такої освіти в тому, що вона має бути добре структурованою 

і нею мають займатися не лише окремі університети, а й урядові експерти з 

питань безпеки та освіти. 

По-третє, створення національних і міжнародних мереж матиме важливе 

значення в цьому контексті. Завдяки цьому процесу, просування освіти з 

біозахисту може враховувати інтереси практикуючих вчених і політиків в галузі 

безпеки і уможливлювати належний баланс між свободою наукових досліджень і 

наглядом за наукою для потреб національної безпеки. Освіта в наукових 

спільнотах, таких як вітчизняні наукові асоціації та міжнародні науково-дослідні 

групи, також є ключовим фактором для підвищення обізнаності з біозахисту 

вчених медико-біологічної галузі. 

Науково-дослідний інститут науки і технологій для суспільства (RISTEX) 

Японського агентства науки і технології є важливою ланкою у створенні 

національної мережі з «кількох сотень сторін зацікавлених у біозахисті, 

включаючи посадових осіб з усіх відповідних міністерств і відомств, а також 

експертів з університетів та науково-дослідних інститутів, а також 

журналістів».
36

 Ця платформа буде відігравати важливу роль у просуванні освіти 

з біозахисту в Японії. Ще одним проектом є міжнародна мережа семінарів і 

проект «Безпека та безпечні науки і технології», підтриманий Міністерством 

освіти, культури, спорту, науки і технології (MEXT), за допомогою якого можуть 

обговорюватися правила щодо запобігання зловмисного використання науки, 

впровадження навчальних програм з біозахисту/біоетики подвійного 

використання, стратегій розвитку безпечного середовища досліджень, тощо. 

У 2006 році, Наукова рада Японії (SCJ) представила кодекс поведінки вчених, 

частково в якості основи для критерію оцінки заявок на гранти до Ради.
37

 Хоча 

кодекс не розроблявся з самого спочатку для просування етичної 

                                                                 

36 Furukawa 2009, op. cit. 
37 Science Council of Japan 2006, Statement: Code of conduct for scientists, available: 
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-s3e-1.pdf [viewed 17 January 2010]. 

http://www.scj.go.jp/
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відповідальності з метою запобігання потенційно небезпечних наслідків 

наукових медико-біологічних досліджень подвійного використання,
38

 Кацухіса 

Фурукава стверджує, що кодекс SCJ був «складений таким чином, щоб 

враховувати ризики подвійного використання», оскільки в ньому підкреслюється 

етична відповідальність за безпеку та захист суспільства, а також за зміст освітніх 

програм науково-дослідних установ».
39

 Однак, Фурукава вказує на те, що кодекс 

SCJ не був достатньо розвинений з міркувань подвійного використання.
40

 

Проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день, академічне співтовариство 

Японії приділяє мало уваги цьому питанню і жодна медична чи 

медико-біологічна наукова асоціація не вдається до конкретних заходів з метою 

запобігання зловмисного використання наукових знань. Жодний японський 

науковий журнал так і не ввів систему нагляду за публікаціями з питань 

біозахисту. Ці проблеми може вирішити надання можливостей 

вченим-біомедикам дізнаватися про приклади подвійного використання через 

серії семінарів. 

Надання допомоги може також включати створення доступного і відкритого 

освітнього Інтернет-ресурсу. Переваги розробки освітньої програми з біозахисту 

з відкритими джерелами були продемонстровані на досвіді NDMC. Інші можливі 

положення можуть включати усвідомлення етичного підходу до питань 

подвійного використання в якості критерію оцінки заявок на гранти для 

фінансування відповідних фондів і установ, або процесів розгляду робіт для 

публікації в наукових журналах, а також системи ранжирування університетів. 

Тим не менш, такі процеси вимагають подальшого обговорення. Для полегшення 

акумуляції прикладів викладання біозахисту в Японії необхідне проведення 

повторних опитування з метою аналізу імплементації освіти у випадку 

надходження додаткових положень/вимог з наукових, академічних та урядових 

органів. Цей процес дозволить проводити оцінку таких програм та обмін 

кращими практиками впровадження освіти з біозахисту в Японії. 

Нарешті, слід зазначити, що ряд стратегічних елементів імплементації освіти з 

біозахисту в Японії не обов'язково будуть достатніми або наявними в інших 

країнах. Тим не менш, досвід Японії може виявитися цінним для інших, тим 

більш, що Японія також має багато чого навчатися від інших держав. Справді, 

значення підвищення рівня обізнаності серед вчених медико-біологічної галузі 

повинне бути визнане принаймні серед країн-членів Групи Інтер-Академія 

(IAP).
41

 Для забезпечення більш надійного розвитку медико-біологічних наук у 

                                                                 

38 Ibid. 
39 See the section of codes of conduct in Furukawa 2009, op. cit. 
40 Ibid. 
41 Inter-Academy Panel 2005, op. cit. 
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двадцять першому столітті, імплементація освіти з біозахисту та обмін знаннями 

повинні узгоджуватися на національному та міжнародному рівнях за активної 

участі науковців та інших громадських діячів. 
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Глава 6: Освіта з біоетики і біозахисту 

в Китаї: утворення наукової 

супердержави 

МАЙКЛ БАРР І ДЖО ЮІ ЗАНГ 

У цій главі розглядаються етика, освіта та стан медико-біологічних наук в Китаї. 

Матеріал ґрунтується на роботі, проведеній авторами у двох окремих, але 

взаємодоповнюючих проектах.
1
 Спостереження Барра основані на інтерв'ю та 

дискусіях в Пекіні, Шанхаї і Гуанчжоу з вченими-біомедиками і політиками в 

інфекційних лікарнях, університетських науково-дослідних лабораторіях, 

Академії наук Китаю і Міністерстві охорони здоров'я. Дослідження Занга 

зосереджені на контролі Китаєм досліджень стовбурових клітин і відповідних 

інтерв'ю з вченими, фахівцями з етики і політики з більш ніж 25 центрів по 

всьому Китаю. Нижче ми визначимо контекст описуючи роль науки в намаганнях 

Китаю стати провідною державою, а потім розглянемо місце біоетики в Китаї. 

Після цього ми обговоримо три ключових області, які вплинули на нашу роботу і 

опишемо деякі з уроків, які ми винесли з нашого досвіду для майбутніх 

досліджень освіти з біоетики і біозахисту в Китаї. Ми завершимо переліком 

пропозицій щодо подальшого розвитку обізнаності з біозахисту в Китаї. 

Для ясності, ми повинні відзначитися з використанням термінів. Під 

«біозахистом» ми розуміємо захист і контроль патогенів і токсинів з тим, щоб 

запобігти їх крадіжки, зловживання або витоку для подальшого застосування у 

біологічній або терористичній війні. Відповідно до нашого розуміння цього 

слова, цей термін охоплює особисті знання дослідників, вибір і поведінку, а 

також колективну відповідальність суспільства із захисту населення від небезпек 

патогенних мікробів. Ми використовуємо цей термін на відміну від «біобезпеки», 

яку ми сприймаємо як відповідні лабораторні процедури та політики, спрямовані 

на зниження впливу випадкових витоків. В терміні «біозахіст» міститься дилема 

                                                                 

1 We gratefully acknowledge the support of our funders for this research. The Alfred P. Sloan Foundation in the US and the UK 
Department of Universities, Innovation and Skills funded Barr's work. Zhang held a Wellcome Trust Biomedical Ethics Studentship Award 
for her study. 
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подвійного використання, яка передбачає, що одні й ті ж наукові дослідження, 

продукти або послуги, призначені для суспільного блага, також можуть мати 

небезпечний для населення ефект через випадкові обставини або навмисні акти 

біонасилля. І нарешті, під «підвищенням обізнаності» ми розуміємо визначення 

Конвенції із заборони біологічної і токсинної зброї щодо «покращення діалогу та 

комунікації між усіма зацікавленими сторонами, у тому числі політиками, 

науковою спільнотою, промисловістю, засобами масової інформації та 

громадськістю в цілому».
2
 Тим не менш, наша власна робота (і, таким чином, 

наша увага в цій главі) зосереджена головним чином на освітніх та 

інформаційних ініціативах, спрямованих на науково-академічну спільноту 

Китаю, головним чином вчених-біомедиків і фахівців з етики. 

Утворення наукової супердержави 

Піднесення Китаю є однією з найголовніших історій початку двадцять першого 

століття. Вплив Китаю відчувається майже в усіх сферах – від міжнародних 

фінансів, торгівлі, культури, до глобальної безпеки і нерозповсюдження ядерної 

зброї. Коли коментатори на Заході обговорюють китайську міць, страх часто 

виходить на поверхню: чи буде країна з населенням 1,3 мільярда чоловік 

прагнути грати за правилами (тобто, зберігати «статус-кво»), або це буде 

ревізіоністська держава, зосереджена на зміні норм міжнародної системи у 

відповідності зі своїми власними інтересами?
3
 І в цьому питанні, можливо, жоден 

сектор не викликає більш велику стурбованість, ніж зв'язок між безпекою і 

технологією. 

З 1990-х років наука є наріжним каменем китайського розвитку. Витрати на 

дослідження і розробки зросли з 0,6 відсотка ВВП у 1996 році до 1,4 відсотка у 

2006 році.
4
 Протягом цього часу, китайський уряд сформував численні політики 

по залученню талановитих дослідників до медико-біологічної сфери, в тому числі 

через кампанію «Тисяча талантів», яка була започаткована щоб заманювати 

підготовлених іноземних вчених китайської національності додому обіцянками 

високих зарплат і науковими центрами, обладнаними за останнім словом техніки. 

Амбіції Пекіна у прагненні стати світовим лідером в галузі науки і технології не 

слід недооцінювати. Голова КНР Ху Цзіньтао зазначив, що у 2006 році загальною 

метою Китаю було «кардинальне збільшення інноваційного потенціалу країни, 

помітне збільшення потужності науки і техніки для сприяння економічному та 

соціальному розвитку та забезпечення національної безпеки, значне збільшення 

                                                                 

2 Biological and Toxin Weapons Convention 2007, Report of the 2007 Meeting of States Parties, BWC/ MSP/2007/5, para. 21. 
3 Johnston, A. 2003, 'Is China a status quo power?' International Security, vol. 27, pp. 5—56. 
4 Chen, Z. 2008, 'Biomedical science and technology in China', The Lancet, vol. 372, pp. 1441—3. 
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дослідної потужності фундаментальних наук і пограничних технології, 

прагнення до науково-технологічних досягнень світового значення».
5 

Ці коментарі були незабаром підкріплені дуже реальними завданнями: 

До 2020 року, валові витрати на дослідження і розробки підвищаться до 

більш ніж 2,5 відсотка ВВП; рівень внеску науково-технічного прогресу в 

економічне зростання збільшиться до понад 60 відсотків; залежність від 

іноземних технологій знизиться до менш ніж 30 відсотків; і річний об’єм 

патентів на винаходи китайських громадян і міжнародне цитування 

наукових робіт посяде місце у п'ятірці кращих у світі.
6
 

Приблизно 20 відсотків загального обсягу інвестицій йде в медико-біологічну 

галузь, область, в якій Китай досяг значного прогресу.
7
 За деякими оцінками, вже 

у 2000 році, центри генної інженерії, засновані Пекіном мали більше 

можливостей щодо створення послідовностей ДНК, ніж Франції та Німеччини 

разом узяті.
8
 Незважаючи на те, що найбільш помітним успіхом китайських 

вчених було декодування геному рису у 2002 році, Китай привернув увагу і 

інтерес європейської і американської наукових аудиторій у цілому ряді областей. 

Великий стрибок Китаю в галузі науки і техніки породжує питання про те, чи 

були подібні успіхи досягнуті в спробах соціального регулювання нових 

технологій. Відповідь, як і в більшості країн, не є однозначною. Деякі досі 

зображують Китай як «Дикий Схід», місце, де науково-технічний прогрес не 

повинен ускладнюватися етичними застереженнями чи громадським 

занепокоєнням.
9
 Маючи сумніви стосовно дотримання стандартів нормативного 

регулювання та прозорості, що поєднуються з великими обсягами фінансування 

вчених, які перебувають під тиском обов’язкового отримання результатів, і 

культури, яка, здається, принаймні на поверхні, применшує важливість 

індивідуальних прав людини, критики стверджують, що біомедичні дослідження 

в Китаї залишаються проблематичними з етичної точки зору.
10

 Але, така точка 

зору не враховує значний обсяг регулювання, що застосовується до біологічних 

досліджень, у тому числі керівні положення, що стосуються біомедичних 

досліджень за участю людини як суб'єкта, конкретні рекомендації з клінічних 

випробувань лікарських засобів та досліджень ембріональних стовбурових 

                                                                 

5 Zhu, Z. and Xu, G. 2008, 'Basic research: Its impact on China's future', Technology in Society, vol. 30, p. 296. 
6 Ibid. 
7 Chen, Z., Wang, H. G., Wen, H. J. and Wang, Y. 2007, 'Life sciences and biotechnology in China', Philosophical Transactions of 
The Royal Society, vol. 362, pp. 947—57. 
8 Schneider, L. 2003, Biology and Revolution in Twentieth-Century China, Lanham: Rowman & Littlefield. 
9 Wilsdon, J. and Keeley, J. 2007, China: The next science superpower? The Atlas of Ideas: Mapping the new geography of 
science, London: DEMOS, available at: www.demos.co.uk 
10 Hennig, W. 2006, 'Bioethics in China', EMBO Reports, vol. 7, pp. 850—4. 
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клітин, а також положення, що стосуються належної клінічної та лабораторної 

практик. Важливо зазначити, що вимоги до поінформованої згоди, положення 

про комітети з етики, та правові санкції посідають чільне місце в багатьох 

постановах.
11

 Звичайно, основою успішного регулювання є освіта та підвищення 

обізнаності. 

Ще на етапі становлення, але зростає: освіта з біоетики в Китаї 

Викладання медичної етики в Китаї почалося в 1980-х роках. Але на початку ці 

курси були обмежені абстрактними (і виключно західними) теоріями і 

принципами загальної етики. Для підвищення інтересу студентів до етики 

китайські викладачі, за сприяння Китайської медичної ради в Нью-Йорку і 

Китайської організації з медичної етики (створеної 1988 року) прагнули 

реформувати викладання з тим, щоб включати ідеї і концепції, характерні для 

китайської культури.
12 

З того часу ряд посдовців сприяли стійкому зростанню викладання етики.
13

 

По-перше, стрибок у чисельності студентів у Китаї призвів до того, що 

університети були змушені розширити викладання курсів з етики. Програми 

вдосконалення освіти з біомедичної етики були створені в ряді ключових 

інститутів, причому перша ступінь магістра з цієї тематики пропонувалася в 

медичному університеті Тяньцзіня у 2000 році. Другою причиною є многогранні 

проблеми, з якими стикається система державної охорони здоров'я Китаю. 

Переваги швидкого економічного зростання Китаю були нерівномірними і 

погано впливали на якість медичних послуг. Наприклад, вважається, що тільки 10 

відсотків сільської бідноти мають необхідну каналізацію, в той час як надійне 

джерело питної води мають менше 30 відсотків населення.
14

 Загострення цих 

проблем є важким наслідком внутрішньої міграції в Китаї: 140 мільйонів осіб 

виключені з системи суспільного медичного страхування, позаяк вони 

переміщаються між містами і провінціями в пошуках кращих можливостей.
15

 У 

цьому контексті не дивно, що Китай прагне нарощувати потужність освіти, 

обговорювати та вирішувати питання, які створюють навантаження на систему 

охорону здоров'я та біомедичні установи. 

                                                                 

11 Medical Research Council 2009, China-UK Research Ethics (CURE) Committee Report, London: Medical Research Council. 
12 Yali, C. 2003, 'Comparison of medical ethics education between China and the United States', in Song, S. Y., Koo, Y. M. and Macer, 
D. (eds), Bioethics in Asia in the 21st Century, New Zealand: Eubios Ethics Institute; Doering, O. 2003, 'Teaching medical ethics in 
China. Cultural, social and ethical issues', in Song, Koo, and Macer (eds), op. cit. 
13 Li, E. C. 2008, 'Bioethics in China', Bioethics, vol. 22, pp. 448—54. 
14 Tang, S., Meng, Q., Chen, L., Bekedam, H., Evans, T. and Whitehead, M. 2008, 'Tackling the challenges to health equity in China', 
The Lancet, vol. 372, pp. 1493—501. 
15 Hu, S., Tang, S., Liu, Y., Zhao, Y., Escobar, M. L. and de Ferranti, D. 2008, 'Reform of how health care is paid for in China: 
Challenges and Opportunities', The Lancet, vol. 372, pp. 1846—53. 
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Проблема «програмного забезпечення»: етична освіта як 

стратегія біозахисту 

Зв'язок між охороною здоров'я, державною політикою, і освітою з етики є 

очевидним при розгляді системи біозахисту в Китаї.
16

 Китайські лідери були 

глибоко занепокоєні епідемією важкого гострого респіраторного синдрому 

(SARS) 2003 року, яка коштувала країні за деякими оцінками 10 млрд. доларів 

США лише у вигляді недоотриманих доходів від туризму.
17

 Незважаючи на те, 

що побоювання, про поширення епідемії на сільські райони не справдилися, 

SARS висвітлив нерівності системи охорони здоров'я Китаю. Його вплив на 

Китай навряд чи можна переоцінити. Один мікробіолог і експерт з біозахисту 

Китайської академії медичних наук пояснив, що епідемія атипової пневмонії 

була такою ж важливою для Китаю, як терористичні напади 11 вересня для США 

з точки зору її політичних, економічних і психологічних наслідків. 

Незважаючи на те, що Китай відреагував на кризу низкою нових правил (у тому 

числі переглядом свого законодавства від 1989 щодо профілактики і лікування 

інфекційних хвороб), потреба у розширенні освіти і професійної підготовки 

знову постала у 2004 році. Партію вірусу SARS з Національного інституту 

вірусології в Пекіні, яку помилково вважали інактивованою, перенесли з 

контейнера для зберігання BSL-3 до нерегульованої лабораторії, де 

студенти-медики працювали зі збудниками діарейних хвороб. Порушення 

безпеки згодом призвело до восьми інфекцій та однієї смерті, а також до 

тимчасового закриття інституту та карантину більше 700 осіб, підозрюваних у 

контакті з вірусом. Цей інцидент відверто був результатом людської недбалості. 

Один мікробіолог з університету Фудань назвав це проблемою «програмного 

забезпечення». Це означає, що в той час як багато уваги приділялося «апаратному 

забезпеченню» (приміщення високотехнологічних лабораторій, автоклави, шафи, 

замки, двері, тощо), людський фактор біозахисту був знехтуваний. Тобто, 

навчання, поведінка, навички управління, експертні знання та обов'язки щодо 

необхідного нагляду для роботи лабораторії з високим рівнем безпеки не 

встигають з введенням нових об'єктів. 

«Програмне забезпечення» охоплює набагато більше питань, ніж лабораторна 

безпека. Тим не менш, заяви китайської делегації на нараді експертів КБТЗ 

показують, що їх увага зосереджується майже виключно на безпеці, а не на більш 

широкому питанні подвійного використання. За їх словами, «освіта і підвищення 

обізнаності» з біозахисту відносяться виключно до «управління безпекою 

                                                                 

16 Barr, M. 2009, 'China's role as a biosecurity actor', in Rappert, B. and Gould, C. (eds), Biosecurity: Its Origins, Transformations and 
Practice, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
17 Wen, H. 2004, 'The Short Term Impact of SARS on the Economy', Asian Economic Papers, vol. 3, pp. 57-61. 
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лабораторії та технічної підготовки, ліцензування біобезпеки, забезпечення 

готовності системи охорони здоров'я до надзвичайних ситуацій та ветеринарної 

біобезпеки».
18

 Ці зусилля, вочевидь, важливі і повинні підтримуватися. Тим не 

менш, як і в інших країнах зі зростаючим сектором біотехнології, прийняття 

Китаєм освітніх заходів і кодексів поведінки, спрямованих на вирішення більш 

широкого кола питань щодо нагляду у медико-біологічній галузі і контролю за 

біологічними дослідженнями в контексті зловмисного використання їх 

результатів, залишається нерівномірним. Невелика кількість провідних 

університетів та наукових спілок, у тому числі Китайська академія наук (CAS) 

прагнуть створити внутрішній кодекс етики, покликаний сприяти науковій етиці, 

а також цілісності і моральності персоналу. CAS також створила спеціальну 

комісію з наукової сумлінності для сприяння прозорості, автономності та 

підзвітності досліджень. Ці типи кодексів призначені для заохочення і 

розширення саме обізнаності з питань подвійного використання. Слід все ж 

зазначити, що CAS є по суті науковою рукою уряду, підтриманою самою 

держрадою, і вважається найпрестижнішою науковою установою країни. 

Незважаючи на те, що такі органи як CAS можуть створювати корисні приклади, 

реальна проблема полягає в охопленні провінційних лабораторії районного рівня, 

особливо за межами головних міських агломерацій, контролювати діяльність 

яких досить важко. 

Необхідно ще раз підкреслити, що обсяг уваги, кий приділяється питанням 

подвійного використання, варіюється залежно від місця. У 2002 році головний 

законодавчий орган Китаю, Державна рада, прийняла дві збірки правил, що 

стосуються обладнання і технологій подвійного використання.
19

 Інструкції 

стосуються заходів зміцнення експортного контролю з метою запобігання витоку 

біологічних агентів подвійного використання, супутнього обладнання і 

технологій, які можуть бути використані у виробництві зброї. Вони також 

включають систему експортного ліцензування та положення про кримінальне 

переслідування внутрішніх порушників. Примітно, що перелік експортного 

контролю, передбачений правилами, містить велику кількість патогенів і 

токсинів, що призводить Китай у відповідність з контрольними переліками 

Австралійської групи (до якої він досі офіційно не належить). Хоча ми не маємо 

жодних підстав сумніватися у виконанні цих правил, при розгляді більш широких 

питань особистої відповідальності, ми виявили, що більшість китайських 

                                                                 

18 Chinese Delegation to the Biological and Toxin Weapons Convention Meeting of Experts 2008a, Statement made on Biosafety & 
Biosecurity Capacity Building; Chinese Delegation to the Biological Weapons Convention Meeting of Experts 2008b, Poster on China's 
Practice on Biosafety and Biosecurity. 
19 State Council of China 2002a, Regulation of the People's Republic of China on Export Control of Dual-Use Biological Agents 
and Related Equipment and Technologies; State Council of China 2002b, Dual-Use Biological Agents and Related Equipment and 
Technologies Export Control List. 
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біомедиків опитаних нами не були особливо занепокоєні через подвійного 

використання їх робіт і не розглядали біотероризм або біологічну зброю 

істотними загрозами. Причини цього різноманітні, але, як і на Заході, багато 

вчених в Китаї, як правило, розглядають науково-технічний прогрес як 

неминучий процес і в цілому вважають, що не дивлячись на тиск при публікації і 

оприлюдненні результатів дослідження, воно так чи інакше, буде проводитися і 

знайде свій шлях в якості суспільного надбання.
20

 Наші висновки були 

підтверджені думками учасників першої в історії Китаю міжнародній зустрічі, 

присвяченій дилемі подвійного використання. Організована CAS в 2008 році, за 

підтримки Міжакадемічної ради та Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР), делегати семінару висловили занепокоєння з приводу питань 

подвійного використання, але також визначили те, що різні зацікавлені сторони, 

як правило, розглядають схожі проблеми по-різному. У порівнянні з фахівцями з 

безпеки, вчені в цілому не були обізнані з потенційної подвійної природи своїх 

досліджень. 

Наприкінці цієї глави ми розглянемо кілька тем з нашого досвіду досліджень та 

розвитку біоетики в Китаї і запропонуємо ряд практичних кроків, які могли б 

сприяти розвитку освіти з біозахисту. 

Уроки з наукового/суспільного/безпекового аспектів 

«Етизація»: як будь-яке питання стає етичною проблемою 

На Заході, соціологи, які працюють в галузі наукових і безпекових досліджень, 

переймаються через те, як ключові гравці перетворюють певні питання в 

проблеми безпеки. Цей процес під назвою «сек'юрітизація» охоплює вивчення 

того, «хто, стосовно яких питань, для кого, з якими результатами, і за яких умов 

займається процесом сек'юрітизації».
21

 Так само, під час нашої роботи в Китаї, ми 

дізналися про необхідність прислухатися до того, як певні питання стають 

джерелом занепокоєння щодо біоетики (та біозахисту). Занг запропонував термін 

«етизації» для визначення процесу підвищення рівня обізнаності.
22

 Його мета 

полягала в тому, щоб намітити соціальні, правові, політичні та фінансові 

проблеми, яких мають приймати до уваги вчені. Як сек'юрітизація, етизація не 

торкається жодних конкретних моральних цінностей. Проте, вона може 

призводити до переоцінки існуючих рішень. 

                                                                 

20 For more on scientists' levels of awareness, see Rappert, B. 2007, Biotechnology, Security, and the Search for Limits, Basingstoke: 
Palgrave Macmillan. 
21 Buzan, B., Waever, O. and Wilde, J. 1998, Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Lynne Rienner Publishers. 
22 Zhang, J. Y. 2010, 'China's Regulation of Stem Cell Research in the Context of Cosmopolitanisation', Doctoral Thesis, Department of 
Sociology, London School of Economics and Political Science. 
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У цьому контексті важливо пам'ятати, що медико-біологічні дослідження не 

можуть проводитися без міжнародного співробітництва. Китайські вчені не лише 

беруть активну участь у спільних проектах із західними колегами, але й є 

учасниками численних програмах обміну і прагнуть публікувати свої результати 

в англомовних журналах. Тому, оскільки транснаціональні інвестиції та 

комунікації стали стандартною практикою, «етичні проблеми», що потребують 

врегулювання, стають «інфекційними». Необхідність сприяння співробітництву 

призводить до запиту на збільшення сумісності місцевих умов з умовами 

потенційних партнерів. Отже, біоетика більше не є сегментованим соціальним 

аспектом, що йде корінням виключно в певне культурне оточення. Сприйняття 

дослідницьких пріоритетів значною мірою формується як багатьма 

національними чинниками, так і дебатами у світовій науковій і біотичній 

спільнотах. І це, звичайно, має прямі наслідки на методику викладання етики. 

Один приклад може допомогти пролити світло на цей процес. Під час візиту до 

регіональної штаб-квартирі Китайського банку даних гемопоетичних 

стовбурових клітин, його директор розповіла Зангу, як відвідування західних 

банків стовбурових клітин розширило її обізнаність з етичних питань. Плануючи 

власний внесок до банку стовбурових клітин, люди входять до установи і одразу 

стикаються зі скляними панелями на всю стіну, з сотнями акуратно розташованих 

ярликів з даними донорів. Директор відчувала, що це був хороший спосіб 

зберігання даних і стимулювання співробітників. Вона пояснила це наступним 

чином: 

Це не вважається етичною проблемою. Це є питанням естетики. Крім 

того, важко переконати людей здавати стовбурові клітини крові в Китаї 

[бо традиційно кров вважається суттю життєвої сили]. Я подумала, що 

стіна даних за скляною панеллю була б чудовою демонстрацією нашої 

напруженої роботи. Це посилювало б моральний аспект нашої роботи... 

Але під час моїх відвідувань банків даних донорів стовбурових клітин у 

США я не бачила жодних поличок із зібраними даними протягом всієї 

поїздки. Я запитала їх, чому. Вони відповіли, що дані зберігаються в 

приміщеннях з обмеженим доступом, щоб захистити приватне життя 

пацієнтів. Тоді я зрозуміла: От як! Демонстрація полиць є етичною 

проблемою. 

Тому, тоді як у США, розміщення даних передбачає захист конфіденційності 

пацієнтів та професійну відповідальність, в Китаї воно спочатку сприймається як 

«естетичне питання». Поїздка директора до США спонукала її розглянути 

альтернативну точку зору: розташування даних в офісному просторі стосується 

не лише керівництва банку, але й має певний вплив на донорів стовбурових 
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клітин, пацієнтів та практикуючих лікарів. Одним з наслідків впливу зарубіжної 

практики є несподіване розширення кола питань, пов'язаних з етикою, визнаних 

китайськими банками стовбурових клітин. 

Не існує готової відповіді на безліч етичних питань, стосовно яких мають бути 

обізнані вчені та адміністратори. Замість того, учасники процесу мають на руках 

зростаючий перелік аспектів, які вони повинні враховувати. Цей перелік 

збільшується по мірі розширення комунікативного кола зацікавлених сторін. 

Інтернаціоналізація науки переписує критерії належної практики в процесі 

етизації або інституціоналізації соціологічної проблеми. Така інституціоналізація 

призводить до заохочення науковців та інших зацікавлених сторін (політиків, 

педагогів, пацієнтів) до розгляду конкретних випадків стурбованості, 

розмірковуючи при цьому про свою практику та результати. 

Аналогічний процес можна споглядати стосовно біобезпеки. Незважаючи на те, 

що біобезпека вважалася особистою справою лабораторій до спалаху атипової 

пневмонії 2003 року і випадкового витоку патогенів у 2004 році, на даний час 

вона є питанням національної, дійсно міжнародної безпеки. Це спонукало Китай 

приділяти набагато більше уваги біобезпеці і витрачати значні ресурси на 

забезпечення етичної поведінки в лабораторіях. Наприклад, під час візиту до 

інфекційної лікарні в Шанхаї, Барр був вражений статусом та рівнем поваги до 

двох молодих співробітників, які нещодавно повернулися з навчальної програми 

з біобезпеки під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Хоча вони 

відносилися до молодшого персоналу, директор лікарні та інший 

високопоставлений колега вказали на те, що ці двоє співробітників мають 

вирішальне значення для успішної роботи установи, тому що робота нещодавно 

побудованої лабораторії BSL-4 неможлива без їхньої участі. Таким чином, 

питання, яке раніше мало місцеве або навіть особисте значення, стало 

інституційним з розширенням етичних та безпекових міркувань. 

Одним з уроків, що ми винесли з цього, є те, що життєво важливим є бути 

адаптованим до глобального чи локального інтерфейсу, який впливає, в 

будь-якому національному контексті, на тип питань, що знаходяться на порядку 

денному освіти (або ні). У Китаї, де наука є ключовим компонентом його 

національного розвитку, політичної та економічної стратегії, необхідна 

інформованість співробітників щодо зарубіжних практик та проблем, що 

відносяться до етичних або безпекових аспектів. Для китайських вчених життєво 

важливо демонструвати, що вони роблять правильні речі. Це означає, що має 

бути досягнута рівновага між захистом освітнього порядку денного на основі 

міжнародних норм, що є «правильним» і «етичним» і, як ми обговоримо нижче, 
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не переоцінкою або примусовим просуванням іноземних рішень на китайських 

партнерів. 

Науковці як особи, відповідальні за прийняття рішень стосовно 

етики 

Після винесення проблеми на порядок денний, ключовим питанням стає, хто має 

соціальну владу і повноваження щодо її обговорення? Раніше ми обговорювали 

нову, але зростаючу роль біоетики в Китаї. Відповідно до цього, Занг з’ясував, що 

часто вчені, які є ключовими гравцями в питаннях етичної політики, повільно 

просуваються на шляху до більшої чутності їх голосів. Один респондент 

висловив це так: 

Ми маємо право на висловлення своєї думки. Ми можемо висловлювати 

наші думки стосовно політики, але це все. Що стосується великої 

політики, вона як і раніше відбувається у відповідності з рішеннями 

чиновників. Іншими словами, ми можемо критикувати політику як у 

засобах масової інформації, так і через офіційні адміністративні канали, 

але вони [урядові політики] насправді не прислухаються до всіх порад 

експертів ... Звичайно, вони слухають поради «хардкорних експертів», 

особливо тих, що стосуються досліджень стовбурових клітин, MOST 

[Міністерство науки і технологій] не слухатиме нас [етиків], воно 

прислуховується лише до справжніх вчених. 

Інший високопоставлений біоетик говорила про свою роботу в подорожі по 

Китаю з метою підвищення обізнаності щодо можливостей науковців 

гуманітарної сфери у вирішенні біологічних проблем. 

Моєю роботою було «здійняти невеликий галас». Дійсно, важливе 

значення у просуванні біоетики в Китаї є, як це називаю я і мої колеги 

«здійняти невеликий галас». Останні кілька років, мене і моїх колег 

запрошували установи зі всього Китаю для проведення лекції, виступів з 

промовами, тренінгів або написання статей для газет. Всякий раз, коли 

тема торкається біорегулювання, ми розповідаємо людям про наші 

перспективи стосовно біомедичних досліджень. Насправді, ми 

створюємо загальну настороженість. Ми намагаємося привернути увагу 

інших людей, змусити їх думати про ці питання, і дивитися на те, чи 

повинні ми [застосовувати певні форми адміністративного впливу]. 

Незважаючи на те, в багатьох західних країнах, біоетика як дисципліна, була 

професіоналізована і стала частиною інституційної основи для обговорення 

етичних проблем, в Китаї біоетика демонструє певну ступінь поділу між її 
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соціальною функцією і професійними цінностями. Розмірковуючи над тим, як 

китайські фахівці з етики можуть покращити свої соціальні функції, один 

фахівець з етики з Академії соціальних наук Китаю (CASS) зазначив: 

Біоетики не повинні жити у вакуумі. Я думаю, що більшість фахівців з 

етики [в Китаї] знайомі із західним мисленням. У тому, що вважати 

етичним, а що ні, [китайські] фахівці насправді не слідують китайській 

традиції. Як професіонали, ми знаходимося під значним впливом 

американської і європейської наукової спільноти. Особливо після 

видання нашого керівництва [з поводження зі стовбуровими клітинами], 

виникають питання як всередині і за межами Китаю. Ми [фахівці з 

етики] повинні змінити наш підхід до вирішення етичних проблем [в 

Китаї], і почати думати про ці питання. Таким чином, ми дійсно повинні 

чітко зрозуміти наші власні традиції і чим вони відрізняється від 

західних ... Я не зовсім обізнаний з того, як агентства консультування з 

етичних питань працюють у США, як вони функціонують, але я 

відчуваю, що у них є право голосу в політиці. Більше того, вони завжди 

охоплюють широке коло проблем, релігію, науку, етику, і право. Їх звіти 

включають думки усіх соціальних груп. Для порівняння, коли біоетики 

впливають на політиків в Китаї, я відчуваю, що ми можемо лише 

пропонувати деякі особисті думки з цього питання. Ми не можемо 

мобілізувати широкий спектр соціальних груп [до участі]. Участь 

громадськості є незначною і фахівці також мають мало шансів бути 

залученими на різних рівнях. 

Так само, під час поїздок до університету Фудань в Шанхаї і університету Сунь 

Ятсена в Гуанчжоу, Барр з’ясував, що більшість, якщо не всі, занять і підручників 

з біозахисту були розроблені і викладалися без участі фахівців з етики або 

соціологів. Здається, вся освітня програма біозахисту Китаю може похвалитися 

лише одним опитуванням, організованим провідним мікробіологом з 

університету Фудань. Нижче ми обговоримо деякі з можливих причин 

відсутності дій з боку соціологів і фахівців з етики. Крім того, з нашої точки зору, 

домінуюча роль вчених в якості тих, хто приймає рішення стосовно етики в Китаї 

передбачає кілька основних аспектів. 

По-перше, важливо знати соціальний та академічний статус гравців, до яких ми 

хочемо достукатися, і що є і чого немає в їх повноваженнях. У нашому випадку, 

ми дізналися, що залучення фахівців з біоетики є дієвим способом отримання ідеї 

в більш широкому контексті китайської гуманітарної і соціальної освіти, але, 

найголовніше, якщо ми хочемо домогтися реального прогресу в запровадженні 

модулів з біозахисту у програмі навчання, нам потрібно активно співпрацювати з 
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вченими медико-біологічної сфери. По-друге, при роботі з вченими ми зійшли з 

нашого шляху, щоб отримати їхню довіру, показуючи, що ми знали те, про що 

говорили, и можемо в певному сенсі долучитися до їх пріоритетів, як провідних 

вчених медико-біологічної галузі. По-третє, ми виявили, що складно розмовляти 

спільною мовою з тими, хто не дуже добре обізнаний в гуманітарних або 

соціальних науках (проблема, очевидно, існує не лише в Китаї). Це означало, що 

ми повинні бути більш творчими, наприклад, при обговоренні того, чому, 

здавалося б, абстрактні етичні теорії можуть бути доцільними для вчених, що 

проводять дослідження подвійного використання. 

Статус соціальних наук 

Деякі з проблем, описаних вище, можна простежити за загальним станом 

соціальних наук (і гуманітарних, по асоціації) в Китаї. Ми визначили три основні 

напрями, за якими історія і роль соціальних вчених і фахівців з етики в Китаї 

може впливати на зусилля щодо сприяння освіті з біоетики і біозахисту. 

По-перше, всередині китайської наукової спільноти існує поняття самоцензури. 

CASS була створена 1977 року для консультування уряду і комуністичної партії і 

виступала як внутрішня фабрика думок для різних політичних угруповань. Вона 

була створена, щоб служити реформам Ден Сяопіна і, по суті, щоб відокремити 

соціальні науки від природничих. Після участі багатьох співробітників CASS у 

демонстрацій 4 червня 1989 року, академія була перетворена, інакше кажучи, 

«реабілітована». Незважаючи на те, що для вчених CASS існують широкі 

можливості щодо публікації власних робіт, багато хто з них подумає двічі перш 

ніж піддавати свою роботу політичній критиці. Лі Тіюнг, колишній президент 

CASS висловився досить чітко з цього питання: «В CASS, поведінка, що завдає 

збитків Комуністичній партії Китаю (КПК), соціалістичному Китаю, світу 

соціальної науки, або самій CASS є абсолютно неприпустимою». Якщо, як це 

іноді буває, автори не знають, де проходить кордон між безпекою та покаранням, 

зрозумілою є тенденція до «відступу у змову мовчання» і небажання братися за 

питання, які можуть розглядатися як чутливі – наприклад такі, як біозахист.
23

 

По-друге, соціальні науки двадцятого століття в Китаї підтримують не лише 

рівномірну тенденцію до емпіричних досліджень, а й віру в її технократичний 

потенціал для перетворення суспільства.
24

 Незважаючи на наслідки Культурної 

революції (1966-76), коли академічна діяльність застопорилася, соціальні науки в 

Китаї сьогодні схильні дотримуватися подібних переконань. Лише невеликим 

                                                                 

23 Sleeboom-Faulkner, M. 2007, 'Regulating intellectual life in China: The case of the Chinese Academy of Social Sciences', The China 
Quarterly, vol. 189, p. 99. 
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узагальненням є сказати, що в Китаї вчені часто розглядають свою роботу як 

служіння нації. Це, мабуть, важко зрозуміти західним вченим. В Китаї сьогодні 

неможливо виступити проти патріотизму.
25

 Термін youhuan yishi (忧患意识)) тут 

має значення, адже він відноситься до турботи про майбутнє Китаю, поширеної 

серед інтелігенції. Youhuan yishi є моральною відповідальністю за покращення 

добробуту нації. Це означає риторику турботи про народ, яка залишається 

невід'ємною частиною китайського інтелектуального дискурсу, будь він 

розтлумачений просто як покращення соціально-економічного становища 

китайців, або відновлення щирого «китайського способу життя» і міжнародного 

статусу Китаю як великої наукової та культурної держави.
26

 Одним з наслідків 

цього є те, що серед китайських інтелектуалів (тобто, деяких ключових вчених, 

чия підтримка необхідна для розвитку обізнаності з біозахисту) існує 

амбівалентність по відношенню до іноземних або імпортованих ідей. 

По-третє, одним з наслідків стану соціальних наук в Китаї є те, що іноді не існує 

навіть можливості порівняння аспектів, які ми, як правило, сприймаємо на Заході 

як належне. Наприклад, в Китаї немає жодного реального еквівалента науковим і 

технологічним дослідженням. Таким чином, деякі з академічних термінів, теорій, 

проблем і норм, які ми використовуємо, немає сенсу переносити на китайський 

ґрунт. На Заході, наприклад, багато з тих, хто працює в рамках 

наукових/суспільних/безпекових установ, поділяють думку про спільне 

виробництво знань, тобто вони переконанні, що природний і соціальний порядок 

створюються разом і так, що ми пізнаємо і уявляємо світ невід’ємно від способу 

нашого життя. Відповідно до цієї точки зору, наука не відображає реальність. 

Радше вона як вбудовує, так і вбудована сама в соціальні практики, норми, 

ідентичності та установи.
27

 Такий академічний погляд може здаватися 

недоречним в Китаї. Глорія Девіс, яка пише, що «на відміну від західного, 

китайський академічний дискурс залишає прагнення до визначеності, прагнення, 

яке передбачає запозичення кращого, більш раціонального і теоретично 

рафінованого знання», досить чітко визначає цю різницю.
28 

Все це може здаватися далеким від освіти з біоетики і біозахисту. Але нам слід 

зважати на уроки, отримані нами. Нещодавно Барр шукав фінансування для 

проведення проекту з біозахисту в Китаї. Спонсор наполягав, щоб китайські 

партнери походили з CASS. Проте, з'ясувалося, що в Академії не було жодного 

                                                                 

25 Davies, G. 2007, Worrying about China: The language of Chinese critical inquiry, Cambridge: Harvard University Press. 
26 Link, P. 1998, Evening chats in Beijing, New York: W.W. Norton and Company, Inc. 
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фахівця, який би володів відповідними знаннями.
29

 Хоча ми не можемо знати 

напевно, представляється можливим, що однією з причин, чому фахівці 

уникають цієї області є її політична чутливість; тобто, її наближеність до питань 

національної безпеки. Під час більш ранньої роботи в Китаї, старший фахівцем з 

етики казав Барру, що проведення досліджень з питань етики в сфері інфекційних 

хвороб буде дуже чутливим і, що необхідно діяти обережно, тому що деякі люди 

можуть бути не готові говорити на цю тему, враховуючи її зв'язок з питаннями 

безпеки та державної цензури. 

Цікаво розглянути офіційну присягу студентів-медиків. Крім звичайних 

обов'язків моральної дисципліни та медичної кваліфікації, вона включає згадку 

про любов до Батьківщини і народу: 

Я присвячую своє життя справі медицини. Я люблю свою країну. Я буду 

вірний своєму народові. Я дотримуватися суворої медичної етики. Я 

буду поважати своїх вчителів і дотримуватися дисципліни. Я буду 

старанно вчитися і постійно удосконалювати свої медичні навички та 

розвивати себе у всіх можливих аспектах – морально, інтелектуально і 

фізично.
30 

Справа в тому, що в Китаї, існує дуже сильний (техно) націоналістичний фон у 

багатьох аспектах, особливо таких чутливих, як наука/суспільство/безпека. Це є 

важливим, зокрема, тому що уряд є безумовно найбільшим спонсором вчених. З 

цієї точки зору, дотримання патріотичного дискурсу може служити кільком 

цілям. Однією з ключових стратегій, яких використовує уряд, щоб заманити 

вчених назад до Китаю, є апелювання до їх націоналістичних почуттів, які 

стосуються в тому числі і розбудови науково-конкурентної наддержави. Це 

відноситься до кінцевої точки, яку варто враховувати іноземним дослідникам, 

бажаючим співпрацювати з китайськими партнерами. Вона пов'язана з 

побудовою довіри, інакше кажучи, уникненням підозр. Оскільки мова йде про 

наші окремі дослідження, для нас не були рідкістю запитання про те, чи були ми 

журналістами. Цей страх, здавалося, походив не стільки від стурбованості з 

приводу безпеки, але, радше, з очікування, що ми можемо надрукувати щось, що 

заподіє шкоди репутації нашої респондента (і Китаю). Деякі найбільш руйнівні 

розповіді про лікарні, лікарів та порушення етики в Китаї просочувалися до 

суспільства саме з засобів масової інформації. Оскільки ми проводили нашу 

роботу під час підготовки до Олімпійських ігор 2008 року, ми не могли не 

помітити занепокоєння з приводу міжнародної уваги до Ігор в Пекіні. Звичайно, 

                                                                 

29 In a way this may not be surprising since, as discussed above, biosecurity is new to the policy agenda. Yet despite being 'new', it has 
not stopped some life scientists from getting involved with biosecurity work. 
30 People's Republic of China Ministry of Education 1991, Official Oath for Medical Students, Appendix 4 of Document No. 106. 



 

134 
 

завжди відбувається так, що дослідники повинні працювати в партнерстві один з 

одним. Ми радимо іноземним дослідникам, які працюють в Китаї, бути 

чутливими до патріотичного фону китайської науки, елементу, часто відсутнього 

в західній науці. 

Заключення: Що можна зробити? 

Існує багато способів сприяти розвиткові освіти з біозахисту в Китаї. Наприкінці 

цієї глави ми пропонуємо три ключових взаємопов'язаних справи, які можуть 

зробити дослідники (китайські та іноземні). 

По-перше, є необхідність покращити обмін даними і міжлабораторний зв'язок у 

Китаї. Наша робота виявила, що хоча вчені в Китаї, як правило, говорять про 

співпрацю з іншими місцевими дослідними центрами, насправді, зв'язок між 

лабораторіями більш обмежений, ніж можна було б очікувати.
31

 Першим кроком 

тут є допомогти провести семінари, на кшталт проведеного CAS у 2008 році на 

тему досліджень подвійного використання (див. вище). 

Мета такого заходу є не лише обмін думками китайських наукових 

співробітників, які опікуються проблемами біозахисту, з зарубіжними 

експертами. Безумовно, це важливо, але дослідники на території Китаю також 

потребують обміну думками і навчанням один від одного. Китай знаходиться в 

унікальному становищі другої за величиною економіки світу, при тому, що за 

доходами на душу населення він займає лише дев'яносто дев'яте місце.
32

 Це 

вказує на нерівномірне зростання і розвиток, побічними наслідками чого є те, що 

різні дослідні установи розглядатимуть різні діапазони проблем і пріоритетів з 

біозахисту, з якими вони стикаються. Звичайно різниця в доходах також має 

значний вплив на рівень ресурсів і можливостей для підвищення обізнаності з 

біозахисту. Таким чином, дуже важливим є те, що вчені з провідних наукових 

центрів Китаю об'єднуються зі співробітниками менш ресурсних лікарень і 

лабораторій. Лише таким чином ми зможемо констатувати, що вже зроблено на 

місцях, на яких рівнях, і якими студентами та лаборантами. Це веде нас до 

другого пункту, який стосується використання цих даних з метою допомоги 

розвиткові потенціалу біозахисту в Китаї. 

По-друге, дослідники, налаштовані на просування біозахисту, повинні 

працювати в напрямку розробки обов'язкових занять з біозахисту для всіх 

студентів медико-біологічної галузі. Вони можуть доповнювати 

                                                                 

31 Zhang, J. Y. 2010, 'The organization of scientists and its relation to scientific productivity: Perceptions of Chinese stem cell scientists', 
BioSocieties, vol. 5(2). 
32 International Monetary Fund 2009, World Outlook Economic Database, Washington: International Monetary Fund. 
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науково-моральні курси, яких вже потребує більшість студентів. Іноді помилково 

вважається, що всі зміни в Китаї відбуваються зверху вниз. Хоча урядові заяви 

щодо КБТЗ свідчать про політичне значення біозахисту, наш досвід вказує на те, 

що найшвидшим способом змінити поточний стан є ситуація, коли провідні 

інститути, такі як CAS, вийдуть з низовою ініціативою, яка одразу після 

започаткування, привертає увагу і підтримку державних міністерств. Метою тут є 

робота із зацікавленими співробітниками ключових центрів для оцінки 

можливостей та практичних питань, які повинні бути вирішені для створення 

необхідного курсу (у тому числі викладачів, які готуються викладати ці класи). Ці 

кроки можуть у подальшому бути підтримані навчальними ресурсами біозахисту 

та подвійного використання, що відповідають потребам медико-біологічної 

галузі Китаю. Це веде нас до нашого третього пункту. 

По-третє, для сприяння започаткуванню обов'язкових курсів необхідні відповідні 

матеріали. Одним зі способів забезпечити це є звернення до ЕМR, серії лекцій 

відкритого доступу для підтримки вчених і педагогів медико-біологічної галузі у 

вивченні питань біозахисту і подвійного використання (див главу авторства 

Уитбі і Дандо). Мета тут полягає у допомозі зацікавленим вченим соціальної і 

медико-біологічної галузей Китаю проектними ресурсами і методами, 

придатними до контексту (наприклад, з особливим акцентом на безпекові 

наслідки досліджень інфекційних хвороб). Ця пропозиція вимагає від 

дослідників, що працюють разом в різних центрах, розробляти навчальні 

матеріали та ідеї для ефективного проведення класів з біозахисту і обміну ними. 

Не обов'язково починати з нуля. Частиною нашої першої пропозиції буде оцінка 

того, які центри і за допомогою яких матеріалів забезпечують можливість 

викладачам біозахисту обмінюватися думками щодо корисності або марності 

книг і прикладів, які вони використовують. 

У разі прийняття, ці пропозиції можуть мати позитивні побічні наслідки. Однією 

з основних нормативних проблем в Китаї є не відсутність правил, але, швидше, 

відсутність ефективного виконання правил, які вже існують. Таким чином, наші 

пропозиції є практичними кроками, спрямованими на допомогу у створенні 

культури відповідальності, за рахунок чого в результаті механізми 

правозастосування будуть зміцнюватися на основі широкого інформування та 

виховання. 
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Глава 7: Підвищення обізнаності 

австралійських вчених 

медико-біологічної галузі 

КРІСТІАН ЕНЕМАРК 

Введення 

На початку 2001 року, року поштових атак із застосуванням конвертів зі спорами 

сибірської виразки в США, дослідження, проведене групою австралійських 

вчених визначило безпекові наслідки дилеми подвійного використання в 

медико-біологічних науках. Ця група намагалася розробити інфекційний 

контрацептив для мишей, популяції яких періодично виходили з-під контролю в 

різних частинах Австралії. Спочатку вчені з’єднали ген zona pellucida 

glycoprotein 3 (ZP3) з вірусом безпечної мишачої віспи сподіваючись на індукцію 

антитіл з контрацептивним ефектом.
1

 Згодом вони інтегрували ген 

інтерлейкіну-4 (IL-4), який допомагає регулювати реакції імунної системи з тим, 

щоб покращити контрацептивний ефект продукту генної інженерії. Але, ген 

інтерлейкіну-4 збільшив вірулентність вірусу таким чином, що він швидко 

вбивав зазвичай резистентних мишей.
2

 Згодом дослідники показали, що 

експресія IL-4 призводила до появи настільки потужного штаму вірусу мишачої 

віспи, що він вбивав навіть вакцинованих мишей. Тривожним наслідком цього 

факту є те, що додавання гена IL-4 сприяло збільшуванню рівня смертності від 

віспи (або інших поксвірусів, що інфікують людей) і, можливо, надавало вірусу 

можливість обійти вакцинацію. Висновки австралійської групи були 

опубліковані в рецензованому науковому журналі Journal of Virology, але вони 

також привернули увагу популярного журналу New Scientist, а також засобів 

                                                                 

1 Jackson, R. J., Maguire, D. J., Hinds, L. A. and Ramshaw, I. A. 1998, 'Infertility in mice induced by a recombinant ectromelia virus 
expressing mouse zona pellucida glycoprotein 3', Biology of Reproduction, vol. 58(1), pp. 152-9. 
2 Jackson, R. J., Ramsay, A. J., Christensen, C. D., Beaton, S., Hall, D. F. and Ramshaw, I. A. 2001, 'Expression of mouse interleukin-4 
by a recombinant ectromelia virus suppresses cytolytic lymphocyte responses and overcomes genetic resistance to mousepox', Journal of 
Virology, vol. 75(3), pp. 1205-10. 
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масової інформації.
3
 Етичні питання, пов'язані з цим досвідом були наступними: 

Чи слід було проводити це дослідження? Чи слід було публікувати його 

результати? Як вчені та уряди повинні реагувати на дилему подвійного 

використання? Ця глава розглядає недавню роботу чотирьох австралійських 

вчених, один з яких брав участь у дослідженні мишачої віспи IL-4, та спрямована 

на сприяння обговорення вченими медико-біологічної галузі цього та пов'язаних 

з ним питань. 

У 2009 році фонд Альфреда П. Слоуна, що базується в США, фінансував пілотну 

серію з чотирьох інтерактивних семінарів для австралійських вчених і студентів 

про потенційні ризики безпеки лабораторних досліджень патогенних 

мікроорганізмів. Семінари були розроблені командою вчених з Національного 

центру біозахисту (NCB) у співпраці з Університетом Сіднея і Австралійським 

національним університетом (ANU). Цей проект був частиною 

багатонаціональної програми освіти та підвищення обізнаності з дилеми 

подвійного використання в медико-біологічній галузі, координованою Браяном 

Раппертом з університету Ексетера (Великобританія). Австралійська команда 

була міждисциплінарною та складалася з вірусологів Белінди Херрінг (Сідней) і 

Яна Рамшоу (ANU), біоетиків Майкл Селгеліда (ANU) і політолога Крістіана 

Енемарка (Сідней). Ми прагнули фінансувати ці семінари, бо зрозуміли, що 

питання про дилему подвійного використання в медико-біологічних науках має 

дефіцит уваги в Австралії на рівні вищої освіти та професійної підготовки. У 2005 

році, на зустрічі держав-членів Конвенції із заборони біологічної і токсинної 

зброї в Женеві, австралійський уряд визнав, що «австралійська наукова спільнота 

має низький рівень обізнаності щодо ризиків зловмисного використання 

біологічних наук для сприяння розробці біологічної та хімічної зброї»
4
. Протягом 

2009 року, ми спостерігали за проблемою і зрозуміли, що з часу цієї заяви мало 

що змінилося. 

На рівні державної політики, Австралія нещодавно представила схему 

регулювання питань поводження, зберігання, передачі та утилізації «біологічних 

агентів чутливих з точки зору безпеки» (SSBAs) відповідно до Закону про 

національну безпеку 2007 року. Фінансовані урядом виїзні семінари у великих 

австралійських містах 2008-09 рр.. призначалися для інформування 

«зацікавлених сторін» щодо схеми SSBAs. В рамках цього заходу, «дилема 

                                                                 

3 Nowak, R. 2001, 'Killer virus', New Scientist, 10 January, available: http://www.newscientist.com/article/ dn311 [viewed 23 February 
2010]; Broad, W. J. 2001, Australians Create a Deadly Mouse Virus', New York Times, 23 January, available: 
http://www.nytimes.com/2001/01/23/health/23MOUS.html?pagewanted=all [viewed 23 February 2010]. 
4 Meeting of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological 
(Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, Meeting of Experts, Raising awareness: Approaches and opportunities for 
outreach (working paper prepared by Australia), BWC/ MSP/2005/MX/WP29, Geneva, 21 June 2005: 1. 

http://www.newscientist.com/article/
http://www.nytimes.com/2001/01/23/health/23MOUS.html?pagewanted=all
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подвійного використання» коротко згадувалася на початку кожного семінару.
5
 

Після відвідування одного з них, ми отримали враження про спадний, 

директивний, орієнтований на директиви підхід до підвищення обізнаності. Ми 

відчували, що настав час для висхідної, неформальної, етично-орієнтованої 

взаємодії з австралійськими вченими і студентами-біомедиками щодо 

запобігання руйнівного використання досягнень науки. Нашою гіпотезою було 

те, що інтерактивний семінар щодо дилеми подвійного використання, 

проведений за сприяння вчених, був би  плідним форумом для постановки питань 

і обговорення проблем. 

Підготовка 

Наша група сприяння готувалася до серії семінарів 2009 року шляхом дводенної 

підготовки в грудні 2008 року. Рапперт і його колега з США Ненсі Коннелл 

(Університет медицини і стоматології, Нью-Джерсі) відвідали університет 

Сіднея, де провели перший день освіжаючі власні погляди на дилему подвійного 

використання і вивчаючи питання порядку денного семінару та методологію 

підвищення обізнаності. Наступного дня група та її тренери спільно провели 

двогодинний демонстраційний семінар на території кампусу за участі близько 20 

учасників з різних академічних та урядових кіл. Це була можливість не лише 

«зловити хвилю» інтерактивного семінару з дилеми подвійного використання, 

але й отримати зворотній зв'язок від учасників і один від одного з питань сутності 

і стилю. Чотирма тижнями раніше ми розіслали електронною поштою 

листи-запрошення на відповідні університетські адреси. Флаєр повторно 

використовувався на всіх чотирьох семінарах 2009 року і був сформульований 

наступним чином: 

Міжнародна стурбованість щодо біологічної зброї значно зросла, 

особливо після атак із застосуванням сибірської виразки 2001 року в 

Сполучених Штатах. Біотехнологічні дослідження мають великий 

потенціал для покращення громадського здоров'я і розвитку сільського 

господарства, але виникають питання щодо того, чи зможуть вони 

запобігти навмисному поширенню хвороб. Традиційні побоювання 

щодо лабораторної біобезпеки все частіше доповнюється зростаючою 

увагою до практичного біозахисту всередині та за межами лабораторій. 

В Австралії вона відображена у схемах «біологічних агентів, чутливих з 

точки зору безпеки» (SSBAs), які планується запровадити у 2009 році. За 

                                                                 

5 Department of Health and Ageing 2010, 2009 SSBA regulatory scheme road show, available: <http://www. 
health.gov.au/ssba#roadshow> [viewed 20 January 2010]. 

http://www.health.gov.au/ssba%23roadshow
http://www.health.gov.au/ssba%23roadshow
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рамками правових норм залишаються етичні питання щодо того, які нові 

загрози можуть виникати через наукові дослідження у 

медико-біологічній галузі, чи слід і яким чином вченим сприяти обороні 

держави, і чи є спірними деякі напрями досліджень. 

Цей інтерактивний семінар має три цілі: 

1. Знайомити учасників з поточними міжнародними дискусіями навколо 

проблем «подвійного використання» та «біозахисту». 

2. Створювати дискусії щодо переваг і недоліків пропонованих політичних 

заходів. 

3. Наводити приклади навчальних програм та заходів нагляду за 

дослідженнями подвійного використання. 

Теми для обговорення включатимуть фінансування досліджень, 

комунікацію науково-дослідних результатів, нагляд за експериментами, 

обов'язки науковців та інших сторін, зацікавлених у біозахисті, приклади 

різних національних і міжнародних заходів, які реалізуються або 

плануються. 

Флаєр був оформлений на бланку NCB у вигляді логотипів університету Сіднея і 

ANU і URL веб-сайту NCB (www.biosecurity.edu.au) і містив інформацію про 

фінансування заходу фондом Альфреда Слоуна. Ми хотіли, щоб потенційні 

учасники розуміли, що семінар має академічний характер і жодним чином не 

пов'язаний з урядом. Нашою метою було відрізнити семінар від виїзних заходів 

SSBAs, що проходили в австралійських містах в 2008-09 роках. 

На початку демонстраційного семінару у грудні 2008 року учасникам нагадали, 

що його, насамперед, проводять у навчальних цілях. Після короткого вступу про 

проблеми біологічної зброї і підґрунтя для підвищення обізнаності серії семінарів 

на наступний рік, Рапперт провів одногодинний семінар, аналогічний тому, що 

він і його британський колега Малкольм Дандо (Університет Бредфорда) 

проводили з вченими з усього світу з 2004 року.
6
 Зміст, структура і стиль 

Рапперта були зразком для семінарів, проведених нами у 2009 році. Після цього, 

Коннелл і австралійська група підтримки протягом близько 50 хвилин 

пропонувала учасникам розширювати питання, які вони ставили раніше. Ми 

завершили демонстраційний семінар відповідями на питання аудиторії, подякою 

нашим гостям, помічникам і учасникам, а потім запросили всіх приєднатися до 

нас на обіді. Одразу після цього, Рапперт і Коннелл опитали нас стосовно 

                                                                 

6 Rappert, B. 2009, Experimental secrets: International security, codes, and the Future of research, New York: University Press of 
America. 
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можливих причин успіху, або проблем різних аспектів семінару. Засвоївши 

уроки, і розвивши наш колективний досвід проведення досліджень і викладання 

для науковців, ми тепер були готові вести дискусії щодо дилеми подвійного 

використання в медико-біологічній галузі по всій Австралії. 

Семінари 

Протягом 2009 року ми провели семінари в інституті медичних досліджень 

Джона Куртина ANU (20 березня), на кафедрі мікробіології та імунології 

університету Мельбурна (9 червня), Центру інфекційних хвороб та мікробіології 

лікарні Вестмід університету Сіднея (23 липня), і Квінслендському інституті 

медичних досліджень в Брісбені (17 серпня). Кожен з них тривав одну годину і в 

середньому залучав близько 50 науковців і студентів. Багато хто з учасників 

демонстраційного семінару, проведеного у грудні 2008 року, ставили стільки 

питань, що на відповіді не вистачило навіть двох годин. Тим не менш, в інтересах 

максимізації залучення, ми вирішили включити наш семінар до існуючої 

програми щотижневих годинних семінарів, які звикли відвідувати вчені і 

студенти. Враховуючи обмежений час і бажання уникнути «смерті від 

PowerPoint», ми зупинилися на 11 слайдах: 

1. Назва слайду («Дилема подвійного використання в медико-біологічних 

науках»), включаючи NCB банер, назви та університетську приналежність 

координаторів семінару та назву спонсора. 

2. Три питання: 

Які дослідження слід або не слід проводити? 

Як слід повідомляти про результати досліджень? 

Які форми контролю безпеки, якщо такі є, необхідні вченим 

медико-біологічної галузі? 

3. Які дослідження слід або не слід проводити? 

Приклад: синтетичний поліовірус 

4. Як слід повідомляти про результати досліджень? 

Приклад: відтворення вірусу грипу1918 року 

5. Які форми контролю безпеки, якщо такі є, необхідні вченим 

медико-біологічної галузі?  

Приклад: закони і кодекси поведінки 

6. Конвенція із заборони біологічної і токсинної зброї 1972 року 

Текст Статті 1 

7. Закон про безпеку національної системи охорони здоров'я 2007 р. 

Перелік біологічних агентів, чутливих з точки зору безпеки  
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8. Кодекс поведінки в контексті біозахисту (Королівська академія наук і 

мистецтв Нідерландів (RNAAS) 2007) 

Основні принципи та цільові групи 

9. Кодекс поведінки в контексті біозахисту (RNAAS 2007) 

Політика досліджень і публікацій 

10. Кодекс поведінки в контексті біозахисту (RNAAS 2007) 

Підзвітність та нагляд 

11. Висловлення подяки учасникам і контактна інформація 

Першим завданням групи підтримки семінарів було представлення себе і своєї 

наукової приналежності. Деякі учасники демонстраційного семінару, що 

відбувся в грудні 2008 року зазначали у відповідях на запитання те, що вони 

також хотіли, щоб себе представляли всі, хто знаходяться в приміщенні. 

Причиною було, як правило, бажання знати «ким є ці люди і звідки вони». Але ми 

не підтримали цю точку зору почасти тому, що це займало б дуже багато часу і 

більшість учасників семінару з даної науково-дослідної установи, ймовірно, вже 

знали один одного, але здебільшого через те, що ми відчули, що люди готові 

говорити більш вільно і відверто (з нами) за умов відносної анонімності. 

Після представлення групи підтримки, ми коротко пояснили причини проведення 

семінару. Ми запевнили учасників в тому, що «дилема подвійного використання» 

не є новою проблемою і може виникати в будь-який галузі науки. Простіше 

кажучи, це поняття про те, що плоди наукової діяльності можуть 

використовуватися в добрих і поганих цілях. Але в той час як мінуси ядерної 

науки, наприклад, відомі абсолютно всім, обговорення дилеми подвійного 

використання і ризиків створення біологічної зброї серед професіоналів 

медико-біологічних наук досі є мало знайомим широкому загалу. І це 

незважаючи на те, що Австралійська академія наук, поряд з 67 іншими 

академіями по всьому світу, схвалила Заяву щодо Біозахисту 2005 року, зроблену 

Міжакадемічною радою з міжнародних питань. Заява визнає, що «деякі 

дослідження і технології можуть використовуватися як у руйнівних, так і у 

конструктивних цілях», а серед принципів, якими вона пропонує спрямовувати 

окремих вчених, є такі, що «вчені повинні бути інформовані щодо національних 

та міжнародних законів і правил, а також політик та принципів, спрямованих на 

запобігання неправомірного використання біологічних досліджень, та 

поширювати цю інформацію».
7
 Ми пояснили, що це є проблемою в усьому світі, і 

що наша серія австралійських семінарів в Канберрі, Мельбурні, Сіднеї та 

Брісбені приблизно відображає роботу груп підтримки семінарів у 

Великобританії, Південній Африці, Ізраїлі, Японії та США. Наш семінар, на 
                                                                 

7 Interacademy Panel on International Issues 2005, Statement on biosecurity, available: http://www. 
interacademies.net/Object.File/Master/5/399/Biosecurity%20St..pdf [viewed 9 January 2010]. 

http://www.interacademies.net/Object.File/Master/5/399/Biosecurity%20St..pdf
http://www.interacademies.net/Object.File/Master/5/399/Biosecurity%20St..pdf
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відміну від тих, що їх звикли відвідувати учасники в рамках щотижневих програм 

власних установ, був спрямований не на інформування про результати 

досліджень і взагалі не був дослідницькою вправою за своєю суттю. 

Після підготовчої частини ми коротко роз’яснили як ми хотіли проводити 

семінар. Вказуючи на політичну реальність державного занепокоєння щодо 

проблеми біологічної зброї, ми не прагнули виносити судження щодо того, 

наскільки ця проблема є виправданою. Ми пояснили, що метою семінару також 

не був захист конкретних практик і політик. Ми радше хотіли забезпечити 

австралійських учених і студентів–біомедиків форумом для структурованої 

дискусії між собою щодо дилеми подвійного використання, пов'язаною з їх 

роботою. У будь-якому випадку, ми, посередники проведення семінару, самі 

розділилися щодо можливих варіантів вирішення дилеми подвійного 

використання. Ми б максимально досягли наших цілей стосовно освіти та 

обізнаності, якщо б учасники семінару обговорювали це питання більше години. 

Потім ми виказали бажання щоб кожному з учасників був виділений приблизно 

однаковий час для обговорення трьох питань: 

 Які дослідження слід або не слід проводити? 

 Як слід повідомляти про результати досліджень? 

 Які форми контролю безпеки, якщо такі є, необхідні вченим 

медико-біологічної галузі? 

Це саме ті питання, які Рапперт і Дандо визначили центральними у поточних 

дебатах з питань подвійного використання.
8
 Будь-хто з організаторів мав змогу 

ініціювати обговорення будь-якого питання з реальним прикладом дилеми 

подвійного використання, після чого обговорювати проблеми, як вони їх бачать, і 

в світлі зауважень, зроблених нами, було вже справою самих учасників семінару. 

На перших двох семінарах (Канберра і Мельбурн) було важко змусити учасників 

бути першими у обговоренні кожного питання. За порадою одного з учасників 

семінару у Мельбурні, з кім ми обідали після семінару, ми почали 

використовувати принцип надання слова першому з тих хто піднімав руку. Це 

одразу демонструвало кожному учаснику, що інші в аудиторії також мають свою 

думку і, що найбільш важливо, що думки різняться. 

Для стимуляції обговорення нашого першого питання (Які дослідження слід або 

не слід проводити?), ми посилалися на експеримент, в якому був синтезований 

геном патогена. Дилема: 

                                                                 

8 Rappert, B. 2007, 'Education for the life sciences' in Rappert, B. and McLeish, C. (eds), A web of prevention: Biological weapons, 
life sciences and the future governance of research, London: Earthscan, p. 60. 
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1. Синтез геномів вірусів теоретично дозволяє створення мутацій або нових 

послідовностей, які можуть бути використані для вивчення функції окремих 

генів або регуляторних послідовностей. 

2. Технологія синтезу усуває необхідність залучення вихідних патогенів з 

природних джерел в інших частинах світу, або з інших лабораторій. Вона 

також може сприяти реконструкції вимерлих патогенів та робить можливим  

створення нових патогенів. 

Нашим прикладом був проект, в якому американські вчені фінансовані 

Міністерством оборони США, протягом трьох років синтезували 7500 хімічних 

одиниць поліомієліту (поліо) вірусу. Використовуючи опублікований геном РНК 

вірусу поліомієліту, вони з’єднали відповідні послідовності ДНК, придбані через 

Інтернет. Для створення живого вірусу, який паралізував і вбивав мишей був 

використаний безклітинний екстракт. Результати, опубліковані у 2002 році, 

показали, що викорінення вірусу в дикій природі може не означати, що він зник 

назавжди.
9

 Ми запитали учасників семінару: «Чи слід було проводити це 

дослідження?» В цілому, відповіді на це питання, як правило, виправдовували 

дозвільний підхід, але відповіді дещо змінювались від однієї установи до іншої. У 

Брісбені, початкове підняття рук показало, що більшість висловилася на користь 

проведення експерименту, але більшість учасників з Сіднею зайняла нейтральну 

позицію. Ніхто не висловив думки, що синтез вірусу поліомієліту був особливо 

новаторською або важливою роботою. Скоріше, як зауважив один з учасників з 

Брісбена, «Це було не дослідження, це було просто застосування відомої 

технології». Учасник з Мельбурна поставив риторичне питання: «через що ви 

турбуєтесь?», а в Сіднеї одна людина також припустила, що експеримент був 

«безглуздим», але тим не менш «морально нейтральним». 

У цей момент семінарська дискусія зазвичай швидко змінювала свій напрямок, як 

ми й очікували, до більш загального розгляду свободи вчених експериментувати. 

Загальною темою було те, що жоден експеримент не існує (або може бути 

осуджений) в ізоляції, а спирається на результати попередніх досліджень, які є 

загальним фоном вже існуючих наукових знань і технологічних можливостей. 

Щоб перевірити цю точку зору, ми запропонували позицію типу: «Але що 

робити, якщо один дослідницький проект є таким, що перетворив обґрунтовано 

передбачувану, небезпечну, але теоретичну можливість на реальну небезпеку?» 

Учасник з Канберри зазначив, що «зловмисне застосування наукових результатів 

не завжди можна передбачити» і найбільш поширеною позицією в усій серії 

семінарів була думка про те, що закриття лінії досліджень може позбавити 

                                                                 

9 Cello, J., Paul, A. V. and Wimmer, E. 2002, 'Chemical synthesis of poliovirus cDNA: generation of infectious virus in the absence of 
natural template', Science, vol. 297(5583), pp. 1016—8. 
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людство життєво важливих відкриттів. На даний момент, одним з найбільш 

цікавих моментів під час семінару в Мельбурні було, коли один з учасників, 

дослідник грипу, вказав на роботу, що проводилася в той час, яка передбачала 

збільшення трансмісивності патогена. Дилема полягає в наступному: 

1. Для цілей планування в галузі охорони здоров'я, може бути важливим знати, 

чи може загроза природної інфекційної хвороби посилюватися через 

еволюцію збудника у більш трансмісивну форму. 

2. Збудник може бути більш корисним для створення біологічної зброї, якщо 

він легше передається через цільові групи населення. 

Всесвітня організація охорони здоров'я в даний час спонсорує дослідження, яке 

з'ясовує, чи може вірус пташиного грипу H5N1 мутувати так, щоб спричинити 

пандемію грипу. Вони сподіваються, що шляхом повторного комбінування 

(міксування) H5N1 з вірусами грипу людини в лабораторних умовах, вчені 

зможуть визначити, наскільки небезпечним буде гібрид вірусу і чи буде він 

здатний викликати пандемію. Один з таких експериментів виявив, що 

рекомбінування не збільшує трансмісивність вірусу.
10

 Тим не менш, успішний 

експеримент такого роду може призвести до створення техногенного 

пандемічного вірусу грипу, який необхідно було б тримати в надзвичайно 

захищеній від крадіжки або витоку лабораторії. 

Час від часу, деякі учасники виявили небажання змішувати наукові та етичні 

проблеми. На семінарі в Брісбені зробили одну прагматичну заяву, що «якщо я не 

роблю цього, це зробить хтось інший, якщо ви не де мотивуєте нас усіх». Ця 

думка спонукала спостереження, що «будь-яке обмеження, не застосоване в 

глобальному масштабі, не має жодного значення». На всіх семінарах незмінно 

поставало питання типу: «Хто вирішує, що щось стає занадто небезпечним?» У 

відповідь на це один з координаторів запитав учасників про власні погляди на 

гіпотетичний експеримент, що передбачає хімічний синтез вірусу variola 

(натуральної віспи), патогену, якого більше не існує в природі. Учасники 

виказали деякі розбіжності з приводу технічної здійсненності створення вірусу, 

здатного інфікувати і викликати хворобу у людей, але ніхто не стверджував, що 

це було б великою науковою заслугою. На питання про те, чи повинна 

проводитися така робота з моральної точки зору, один з учасників з Мельбурна 

відповів, звертаючись до групи: «Дозвольте, чи є ця проблема науковою або 

                                                                 

10 Maines, T. R., Li-Mei Chen, Matsuoka, Y., Chen, H., Rowe, T., Ortin, J., Falcon, A., Nguyen, T. H., Le Quynh Mai, Sedyaningsih, E. 
R., Syahrial Harun, Tumpey, T. M., Donis, R. O., Cox, N. J., Subbarao, K. and Katz, J. M. 2006, 'Lack of transmission of H5N1 
avian—human reassortant influenza viruses in a ferret model', Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 103(32), pp. 
12,121—6. 



 

145 
 

соціальною?» Відповіддю було наступне речення: «Дехто скаже, що це соціальна 

проблема, навіть якщо ми так не думаємо». 

Потім увага перейшла до того, що можна вважати життєвою силою науки – 

інформацію та обмін нею. Друге питання, яке ми задали, було тісно пов'язана з 

першим: чи вважають дослідники, що на комунікацію результатів досліджень 

впливає особиста думка про те, що дослідження взагалі не мало відбутися. Щоб 

стимулювати дискусію, ми торкнулися пари експериментів, зосереджених на 

генетичному секвенсуванні патогенного мікроорганізму. Дилема полягає в 

наступному: 

1. Секвенсування генетичного коду патогену в цілому або окремих його генів 

може допомогти зрозуміти природу збудника і розробити нові вакцини або 

терапії для лікування хвороб, які він спричиняє. 

2. Дані генного секвенсування можуть бути використані для відновлення 

патогену (або однієї з його шкідливих властивостей) з метою використання 

проти цільової популяції, що не має природного імунітету. 

Нашим прикладом були результати дослідження, опубліковані в 2005 році, щодо 

повного секвенсування гену вірусу грипу 1918 року (H1N1) і його відновлення, 

використовуючи техніку зворотного генного синтезу.
11

 Цей експеримент 

висвітлив (і відтворив принаймні у тварин) риси, які зробили пандемію вірусу 

грипу настільки вірулентною (від «іспанки» загинуло близько 50 мільйонів 

чоловік). Але, публікація цієї інформації породила побоювання, що потенційні 

біотерористи зможуть використати результати експерименту для відновлення 

штаму грипу H1N1 для зловмисних цілей. Національній науковій 

консультативній раді з біозахисту США, неурядовому консультативному органу, 

було запропоновано розглянути відповідні документи до публікації (в часописах 

Science і Nature) і та прийшли до висновку, що наукова користь майбутнього 

використання інформації про вірус 1918 року переважає потенційний ризик 

зловживання.
12

 Ми запитали учасників семінару: «Чи варто було публікувати цю 

роботу?» 

Переважна більшість виступила на захист публікації, і подальше обговорення, як 

правило, містило заклики до наукових цінностей. Оскільки наукове відкриття є 

кумулятивним процесом, як зауважив один з учасників з Канберри, «важливо 

                                                                 

11 Taubenberger, J. K., Reid, A. H., Lourens, R. M., Wang, R., Jin, G. and Fanning, T. G. 2005, 'Characterization of the 1918 influenza 
virus polymerase genes', Nature, vol. 437(7060), pp. 889—93; Tumpey, T. M., Basler, C. F., Aguilar, P. V., Zeng, H., Solorzano, A., 
Swayne, D. E., Cox, N. J., Katz, J. M., Taubenberger, J. K., Palese, P. and Garcia-Sastre, A. 2005, 'Characterization of the reconstructed 
1918 Spanish influenza pandemic virus', Science, vol. 310(5745), pp. 77-80. 
12 Miller, S. and Selgelid, M.J. (2008) Ethical and philosophical consideration of the dual-use dilemma in the biological sciences, 
Springer, p. 26. 
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забезпечувати [публікувати] методологію того, як можна відтворити 

[експеримент]» . Ще однин аргумент був такий, що піддавав критиці передумови 

нашого другого питання: «Ви не можете контролювати публікації; ми маємо 

Інтернет». В Канберрі на це відповіли: «але ви можете контролювати публікацію 

в комерційному або військовому контексті», а один з учасників з Сіднею 

зауважив: «Я більше переймаюся результатами, що не були опубліковані через 

урядову класифікацію». Малося на увазі, що уряди самі могли б таємно 

використовувати медико-біологічні технології для зловмисних цілей, або що 

класифікація може перешкоджати зусиллям щодо захисту суспільства в цілому. 

На останньому етапі, учасник з Брісбену зауважив, що «публікація підвищує 

обізнаність і робить нас більш готовими». В якості способу тестування 

припущень, що лежать в основі відвертих про-публікаційних думок, що 

висловлювалися на всіх семінарах, ми запитали: «Чи можете ви уявити будь-які 

результати досліджень, про які не слід повідомляти взагалі?» На семінарі в 

Мельбурні, один з учасників відповів гіпотетичним прикладом «випадкового» 

відкриття способу виготовлення ВІЛ, що передається аерозольними засобами. На 

його думку, він не прагнув би розмістити цей метод у відкритому доступі за 

жодних обставин. 

Наш третє питання (Які форми контролю безпекового нагляду, якщо такі є, 

необхідні вченим медико-біологічної галузі?) запропонувало учасникам 

критично оцінити існуючі та запропоновані механізми управління, чи вони 

ґрунтуються на конкретних законах (наприклад, положеннях з біозахисту), чи на 

етичних принципах (наприклад, кодексах професійної поведінки). У той час як 

попередні два питання стосувалися можливих проблем, пов'язаних зі схваленням 

конкретних напрямів досліджень і комунікації їх результатів, зараз учасникам 

пропонувалася можливість обміну ідеями в рамках, орієнтовних на вирішення 

проблем. У цій третій і заключній частині семінару, наша мета полягала в тому, 

щоб відвернути увагу вчених-біомедиків від відносно знайомого поля 

лабораторних методів досліджень і публікацій до більш екзотичних областей і 

проблем національної безпеки. В якості вправи з підвищення обізнаності, ми 

приступили до ознайомлення учасників з існуванням і змістом деяких законів 

щодо біозахисту, а також зразками кодексів поведінки. Проте, нашою місією не 

була підтримка юридичного або етичного контролю як такого, або будь-яких 

конкретних режимів. Обговорення можливості та/або бажаності конкретних 

механізмів нагляду була справою учасників семінару. 

Переходячи до питання про правове регулювання, ми сформулювали дилему 

безпеки в медико-біологічній сфері наступним чином: 
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1. Біологічні загрози можуть походити від надійного лабораторного персоналу, 

навіть від працівників з високими рівнями дозволу. 

2. Урядам необхідно контролювати ризик занадто великого нормативного 

навантаження. Зниження інтенсивності потенційно життєво-важливих 

досліджень через рішення вчених покинути лабораторні дослідження, може 

підірвати здатність чинити опір як спалахам природних інфекційних хвороб, 

так і біологічним атакам. 

Ми проілюстрували цю дилему, коротко охарактеризував два останні епізоди з 

США, з якими більшість учасників, здавалося, були незнайомі. Перший приклад 

стосувався експерта з Yersinia pestis (чумної палички), Томаса Батлера. Колишній 

начальник відділу інфекційних хвороб Техаського університету, Батлер був 

першим американським вченим, що постав перед судом за біологічні злочини, 

передбачені законодавством після 9/11. У США федеральні закони регулюють 

зберігання, обробку, передачу та утилізацію 82 найменувань біологічних агентів і 

токсинів (BSATs). Батлеру були пред'явлені звинувачення в тому числі в тому, 

що він займався контрабандою (тобто передавав без дозволу) Y Pestis, агента зі 

списку BSATs. В грудні 2003 року, Техаський суд признав Батлера винним за 

трьома звинуваченнями, пов'язаними з перевезенням зразків танзанійському 

досліднику без належного дозволу у бандеролі, позначеній просто як 

«лабораторні матеріали».
13

 10 березня 2004 він був засуджений до двох років 

позбавлення волі. Суддя скоротив сім років з можливого стандартного 

дев'ятирічного ув'язнення, передбаченого федеральним законодавством, 

посилаючись на свідчення, що партія бактерій була відправлена з гуманітарних 

причин, і що Міністерство торгівлі США схвалило би дозвіл на перевезення, 

якщо б Батлер надав відповідний запит. Суддя також прийняв до уваги 

попередню роботу Батлера з лікування шлунково-кишкових хвороб і пероральної 

регідратації, яка «призвела до порятунку мільйонів життів у всьому світі».
14

 

Другий приклад стосувався експерта з Bacillus anthracis (сибірської виразки) 

Брюса Айвінса. Мікробіолог, що протягом 28 років працював у лабораторії уряду 

США, Айвінс покінчив життя самогубством 29 липня 2008 року, до пред'явлення 

йому звинувачень у зв'язку з поштовими атаками із застосуванням спор 

сибірської виразки в 2001 році.
15

 Айвінс був експертом, автором багатьох 

                                                                 

13 Chang, K. 2004, 'Scientist in plague case is sentenced to two years', New York Times, 11 March, p. A18; Piller, C. 2003, 'Plague 
expert cleared of serious charges in bioterror case', Los Angeles Times, 2 December, p. A16. 
14 United States v Butler, 5:03-CR-037-C, US District Court, Northern District of Texas, 10 March 2004, available: 
<http://www.fas.org/butler/sentence.html> [viewed 7 January 2010]. 
15 Johnson, C. 2008, 'US settles with scientist named in anthrax cases', Washington Post, 28 June, p. A01. 

http://www.fas.org/butler/sentence.html
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публікацій на тему вакцини проти сибірки,
16

 2003 року отримав вищу в США 

відзнаку від міністерства оборони за роботу в цій галузі.
17

 Свідчення під 

присягою, взяті для видачі дозволу на обшук, опубліковані Федеральним бюро 

розслідувань (ФБР) в серпні 2008 року, містять опис роботи Айвінса у 

Медичному науково-дослідному інституті інфекційних хвороб армії США в 

Меріленді. Одним з його завдань була підготовка «великих партій» аерозолю зі 

спорами сибірської виразки. Потім тварин піддавали впливу аерозолів для 

перевірки ефективності вакцини. Айвінс знав, як використовувати такі пристрої, 

як ліофілізатори, інкубатори та центрифуги, які «вважаються необхідними для 

виробництва високо очищеної, порошкоподібної сибірської виразки, що 

використовувалася під час поштових розсилок восени 2001 року.
18

 Картина, що 

сформована з опублікованих матеріалів справи, свідчить про те, що Айвінс знав, 

як зробити і використовувати біологічну зброю, і науково-документальні докази 

ФБР переконливо свідчать про те, що він зробив її у 2001 році.
19

 

До цього етапу семінару було легко отримувати нові думки, деякі з яких були 

досить жорсткими, які зазвичай стосувалися втраченої невинності 

медико-біологічних наук через шокуючи реальні експерименти. Один з учасників 

семінару в Брісбені знав багато деталей випадку Томаса Батлера, і висловив 

обурення з того, що він сприймав як несправедливість. На відміну від нього, у 

Сіднеї декілька учасників висловили наступні думки наступного змісту: «йому не 

пощастило; в такі дні просто треба бути більш обережними». Менше 

усвідомлення теми або готовність говорити виявилося стосовно справи Брюса 

Айвінса, хоча деякі учасники знали достатньо, щоб озвучувати сумніви з приводу 

наукового підґрунтя справи проти нього. Коли це питання піднімалося на двох 

семінарах, ведучі не висловлювали власних думок, але замість цього вказували на 

рішення ФБР у травні 2009 року доручити провести незалежну перевірку 

розслідування Національній академії наук США.
20

 

Після надання певного часу для обговорення двох вищевказаних кримінальних 

справ, ведучі коротко роз’яснили відповідний міжнародний правовий контекст, 

після чого знову звернули увагу до Австралії. На всіх чотирьох семінарах, майже 

всі учасники, здавалося, не знали про Конвенцію 1972 про заборону розробки, 

виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної 

                                                                 

16 Hewetson, J. F., Little, S. F., Ivins, B. E., Johnson, W. M., Pittman, P. R., Brown, J. E., Norris, S. L. and Nielsen, C. J. 2008, An in 
vivo passive protection assay for the evaluation of immunity in AVA-vaccinated individuals', Vaccine, vol. 26(33), pp. 4262—6. 
17 Dance, A. 2008, 'Death renews biosecurity debate', Nature, vol. 454(7205), p. 672. 
18  Dellafera, T. F. 2008, Affidavit in support of search warrant, US Department of Justice, available: <http:// 
www.usdoj.gov/amerithrax/07-524-M-01%20attachment.pdf> [viewed 13 August 2008]. 
19 Johnson, C., Leonnig, C. D. and Wilber, D. Q. 2008, 'Scientist set to discuss plea bargain in deadly attacks commits suicide', 
Washington Post, 2 August, p. A01. 
20 Shane, S. 2009, 'F.B.I. to pay for anthrax inquiry review', New York Times, 7 May, p. A25. 

http://www.usdoj.gov/amerithrax/07-524-M-01%20attachment.pdf
http://www.usdoj.gov/amerithrax/07-524-M-01%20attachment.pdf
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зброї та про її знищення (КБТЗ). Тим не менш, через побоювання, що занадто 

глибоке занурення у правові аспекти може відвернути увагу наукової аудиторії, 

ми відчували, що було досить просто відобразити текст Статті 1. Вбудоване 

визнання дилеми подвійного використання в тексті Конвенції виділене курсивом: 

Кожна держава-учасниця цієї Конвенції зобов'язується за жодних 

обставин не розробляти, не виробляти, не накопичувати, або іншим 

чином набувати або зберігати: 

(1) Мікробіологічні або інші біологічні агенти або токсини, 

незалежно від їх походження або методу виробництва, таких видів і у 

таких кількостях, які не можуть бути виправдані профілактичними, 

захисними або іншими мирними цілями; 

(2) Зброю, обладнання або засоби доставки, призначені для 

використання таких агентів або токсинів у зловмисних цілях або у 

збройних конфліктах. 

Ми пояснили, що ЗБТЗ застосовується радше до дій держав, а не окремих осіб, 

але формулювання вищезгаданого положення відтворюється в Австралійському 

кримінальному праві. Максимальним покаранням для людини, засудженої за 

розробку, виробництво, накопичення, придбання або збереження біологічних 

агентів і токсинів в немирних цілях є довічне позбавлення волі.
21

 Знову ж таки, 

виявилися, що більшість учасників семінару не знають про це. Тим не менш, 

вони, як правило, набагато краще знайомі з переліком 22 SSBAs, який ми 

показали в наступному слайді. Доповнюючи загальну заборону поганих намірів, 

що міститься в міжнародному та внутрішньому праві, Закон про безпеку 

національної системи охорони здоров'я 2007 року нещодавно уповноважив 

австралійський уряд ввести докладні правила повсякденної діяльності, що 

стосуються доступу до і знання небезпечних патогенів. Схема SSBAs, хоча є 

схожою на схему BSATs США (згідно з якою був осуджений Томас Батлер), 

започатковану у середині 1990-х років, є практично безпрецедентною в 

Австралії. Особливий інтерес учасників семінару викликала вимога до осіб, 

уповноважених працювати з найбільш небезпечними (Рівень 1) SSBAs 

проходити перевірку по Національній кримінальній базі даних Австралійської 

федеральної поліції і щодо політично мотивованого насильства Австралійською 

службою безпеки і розвідки.
22

 Наша місія не передбачала пояснень, нападу або 

захисту схеми SSBAs. Ми, радше, хотіли, щоб кожен з наших семінарів надавав 

можливість австралійським вченим і студентам медико-біологічної галузі 

                                                                 

21 Crimes (Biological Weapons) Act I976(Cth), s 8. 
22 Department of Health and Ageing 2009, SSBA Standards, 3.3 Authorised persons, available: <http://www. 
health.gov.au/ssba#standards> [viewed 11 January 2010]. 

http://www.health.gov.au/ssba%23standards
http://www.health.gov.au/ssba%23standards
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проводити відверте обговорення механізму нагляду, орієнтованого на безпеку. 

Думки щодо мудрості та ефективності норм біозахисту в цілому різнилися. На 

семінарі в Сіднеї, наприклад, один з учасників зауважив, що «правила генної 

технології [починаючи з 2000 р.] дійсно перешкоджають дослідженням», але 

інший сказав, що «іноді потрібно вдаватися до змін у поведінці через 

законодавство». Керівник лабораторії в Сіднеї зазначив, що «молоді вчені, 

швидше за все, дотримуються правил біобезпеки», а додаткові правила 

біозахисту принесуть, на думку учасників семінару у Брісбені, «надлишкове 

перевантаження». Іншою думкою, висловленою в Брісбені була: «Це як житло 

аборигенів; шари бюрократії унеможливлюють завершення початого». Ближче 

до кінця семінару в Сіднеї, одна з учасниць викликала загальну згоду аудиторії, 

коли зауважила: «Не забирайте у вчених любов до того, що вони роблять». 

Багато учасників були в курсі, що Департамент охорони здоров'я та контролю 

старіння проводить загальнонаціональну серію семінарів з метою інструктажу 

вчених-біомедиків і лабораторних менеджерів щодо вимог дотримання схеми 

SSBAs. Але ці семінари не надають можливості пропонувати зміни в правила, або 

заперечувати схему в цілому. Як сторонні вчені, ми були сповнені рішучості 

забезпечити таку можливість за допомогою наших семінарів, щоб учасники мали 

змогу додати свій голос до широкого спектру думок. Вони варіювалися від 

прямого протистояння схемі SSBAs на тій підставі, що вона перешкоджає 

дослідженням, до побоювань, що схема є абсолютно необхідною, але 

недостатньо суворою. Відмовляючись висловлювати власні думки за чи проти 

конкретних режимів нагляду за безпекою, ми припускали, що інтерактивні 

семінари, такі як наші, можуть бути цінним, потужним і висхідним засобом 

підвищення обізнаності вчених і студентів біомедиків щодо аспектів безпеки. 

Можливо, він доповнює, а не конфліктує зі спадною нормативною схемою, 

запровадженою за Законом про безпеку національної системи охорони здоров'я 

2007 року. 

Крім питання про безпеково-орієнтований нагляд, закон не пропонує (і, можливо, 

не може пропонувати) жодних інструкцій для вчених-біомедиків щодо прийняття 

рішень стосовно напрямків досліджень (Питання 1) і комунікації результатів 

наукових досліджень (Питання 2). Це розглядається радше як етичне, а не 

юридичне питання, і, як прокоментував один учасник семінару в Канберрі: 

«часто краще думати про моральні зобов'язання, ніж правила». Одним з 

механізмів етики на основі нагляду, професійно зобов’язуючим, але далеким від 

реального закону, є кодекс поведінки. В заключній частині семінару, спираючись 

на всі теми разом і враховуючи всі можливі рішення, учасникам пропонується 

розглянути приклади основних принципів кодексу. Ми використовували приклад 



 

151 
 

Кодексу поведінки з Біозахисту 2008 року, схвалений Королівською академією 

мистецтв і наук Нідерландів на прохання Міністерства освіти, науки і культури 

Голландії. Через те, що кодекс поведінки може бути корисним лише коли він 

відображає наукову практику, науковці, а також представники влади та бізнесу з 

самого початку брали участь у розробці цього документа.
23

 Учасникам семінару 

були вперше продемонстровані «основні принципи» Кодексу, що спирається на 

міжнародну заборону біологічної зброї: 

Метою даного кодексу поведінки є запобігання медико-біологічних 

досліджень або застосування їх результатів, які безпосередньо або 

опосередковано сприяють розробленню, виробництву або створенню 

біологічної зброї, як це описано в Конвенції із заборони біологічної і 

токсинної зброї, або будь-якому іншому зловмисному застосуванню 

біологічних агентів і токсинів. 

Після цього ми продемонстрували аудиторії запропоновані елементи Кодексу 

щодо «досліджень і публікаційної політики» і «підзвітності та нагляду», у 

кожному випадку пропонуючи учасникам розповідати про те, що їм подобається, 

а що ні: 

Політика досліджень і публікацій  

• Скринінг можливих аспектів подвійного використання під час процедури 

подачі заявки та оцінка під час виконання науково-дослідних проектів. 

• Перевірка очікуваних результатів дослідження на ризики, якщо можливі 

аспекти подвійного використання визначені. 

• Зменшення небезпеки ненавмисного зловживання знаннями, отриманими з 

публікацій результатів медико-біологічних досліджень потенційного подвійного 

використання. 

Підзвітність та нагляд 

• Звітування про будь-які відкриття або підозри щодо зловживання 

технологіями подвійного використання безпосередньо компетентним особам або 

комісіям. 

• Серйозне сприйняття інформаторів і забезпечення їхнього імунітету до 

негативних наслідків від своїх дій. 

                                                                 

23 Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences 2008, A code of conduct on biosecurity: Report by the Biosecurity Working 
Group, available: <http://www.knaw.nl/publicaties/pdf/20071092.pdf> [viewed 20 January 2010]. 

http://www.knaw.nl/publicaties/pdf/20071092.pdf
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Подальша дискусія була незмінно зосереджена на тому, як застосування таких 

загальних принципів виглядатиме на практиці. Учасники семінару, як правило, 

вибирали одне або кілька слів і ставили запитання на кшталт: «Що це насправді 

означає? Що, наприклад, означає «скринінг дослідження»? Як і ким 

визначатимуться «можливі аспекти подвійного використання»? Що буде з 

результатами, які не є «очікуваними»? Що значить «ненавмисне зловживання 

знаннями»? Що є належними підставами для підозр у «зловживанні 

технологіями»? У чому полягає різниця між «інформаторами» і «проблемними 

особами»? Що значить «серйозно ставитися»? Такі питання, що дістають до 

найдрібніших деталей того, як кодекс поведінки може заважати трудовим будням 

вчених, генерували чудові, а іноді й гострі дискусії серед учасників семінару. 

Наша роль як посередників, полягає не в тому, щоб відповідати на їхні запитання, 

а в тому, щоб сприяти початку розмови про можливі рішення дилеми подвійного 

використання в медико-біологічних науках. Після закінчення кожного семінару, 

після подяки учасникам за їх внесок і надання наших контактних даних, було 

приємно чути продовження розмов у кулуарах, коли люди поверталися на свої 

робочі місця. 

Загальні роздуми 

Завданням ведучих цих семінарів не було просування моральної позиції по 

конкретних напрямках науково-дослідної роботи та видавничої діяльності, або 

захист будь-яких конкретних форм нагляду для менеджменту дилеми подвійного 

використання. Радше, це було створення можливостей для проведення вільно 

структурованих дискусій модерованих неупередженими, неурядовими 

експертами. Лише зрідка учасники просили нас безпосередньо відповісти на 

поставлені ними питання, і це завжди супроводжувалися навмисними і 

очевидними відхиленнями від основної теми. Ми були відверті щодо нашої 

неспроможності домовитися між собою, і ми визнавали, що семінари самі по собі 

були приводом переосмислити наші думки, але поза цим ми наполягали на 

збереженні нашої незначної ролі. Кожен з нас прийшов до цього проекту з 

підвищення обізнаності з різними інтелектуальним підґрунтям (вірусологія, 

біоетика і політична наука), і іноді було важко примирити наші індивідуальні 

погляди на певний зміст, щоб краще освітити визначені нами процеси. 

Готовлячись до семінарів та розбираючи результати кожного з них, ми 

спостерігали еволюцію і вдосконалення процесів. Як посередники, ми міркували 

над тим, що вважали помилковим відповідно до наших власних поглядів і 

прагнули спиратися на ті аспекти попередніх семінарів, які, як нам здавалося, 

добре працювали. 
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Проте, весь час нам потрібно було бути гнучкими і достатньо налаштованими, 

щоб сприяти розмові учасників семінару, а не намагатися занадто директивно 

керувати ними. Нам потрібно було бути обережними, наприклад, щоб мимоволі 

не задавати випереджаючих питань або попереджуючих відповідей. Щоб не 

здавалось, що ми проштовхуємо порядок денний, ми радше намагалися 

запитувати відкрито (наприклад, «Якою є ваша моральна позиція, якщо така є, 

щодо X?»), а не спрямовуючі питання (наприклад, «Як ви думаєте, X є 

аморальним?»). Наша мова має бути якомога більш нейтральною, абстрактною, а 

не особистою, вона має зберігати акцент на власні погляди учасників (наприклад, 

«Один з аргументів проти, що міг би бути ...», «Інший погляд, що ви можете 

зустріти це ...», «Може хтось знає про можливі контраргументи?»). Крім 

неупередженості, ми повинні бути інклюзивними. Загальною особливістю всіх 

чотирьох семінарів було те, що більш досвідчені вчені в аудиторії, як правило, 

прагнули брати перше слово, більше говорити, і радше висували заяви, а не 

задавали питання. Більшість їх виступів були добре обґрунтовані і конструктивні, 

але ми були прагнули і до надання можливості більш молодим вченим і 

студентам також висловити свої думки в якості майбутніх наукових лідерів. 

Загальною метою було залучення людей до артикуляції їх міркувань про те, як 

вони вправлятимуться з дилемою подвійного використання, і позбутися 

припущень, що лежать в основі конкретних точок зору. Нашим завданням як 

посередників було уважне відношення до сказаного, нагадування про аналогічні 

або протилежні випадки, що піднімалися раніше, передбачення наступних 

запитань і підтримка розмови у досить швидкому темпі з тим, щоб охопити всі 

наші теми. 

Досвід планування і ведення семінарів був як складним, так і корисним, і він не 

нагадував будь-які інші види академічної діяльності, з котрими колись стикалися 

координатори. Обговорення дилеми подвійного використання з деякими з 

найталановитіших вчених-біомедиків Австралії було привілеєм, і протягом курсу 

2009 року ми встановили деякі корисні професійні контакти. У Канберрі, 

Мельбурні, Сіднеї та Брісбені, ми відчували натхнення споглядаючи за тим, як 

учасники семінару витрачали свій час і зусилля для того, щоб серйозно 

обговорювати неприємні і інтригуючи питання. Нас приймали дуже добре в 

кожній установі, що ми відвідали, і кожен семінар виявився цінним досвідом в 

тому числі і для нас. Дещо обмежена, наша пілотна серія семінарів, здається, 

підтвердила, нашу анекдотичну підозру: обізнаність з політичних питань, що 

оточують дилему подвійного використання в медико-біологічній сфері Австралії 

є дуже обмеженою. Ми запропонували, максимально просто і тактовно, ліки 

проти цього – це розмова між людьми. Якою б неприємною не здавалася тема 

біологічної зброї, вона все більше набуває важливості для австралійських 
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вчених-біомедиків і їх колег в усьому світі. Ми прагнули підвищувати 

обізнаність з дилеми подвійного використання в порядку, чутливому, але не 

зобов'язуючому щодо інтересів і турбот вчених медико-біологічної галузі. 

Важливі не лише думки науковців; потенційно всі члени цієї спільноти мають 

свою частку в цьому питанні. З іншого боку, вчені-біомедики історично близько 

не знайомі з документами та установами національної безпеки. Таким чином, 

семінари, такі як наші, можуть служити джерелом розширення прав і 

можливостей, а також отримання нової інформації. Отримавши кращу уяву про 

політичні процеси, вчені-біомедики, можливо, отримають змогу запропонувати 

кращі способи управління безпечними ризиками, властивими деяким 

дослідженням, мінімізуючи при цьому бюджетні витрати. 

В Австралії та за її межами, коли ставки у охороні здоров'я та безпеці такі високі, 

існує потреба у подальшому дослідженні аспектів освіти та підвищення 

обізнаності як довгострокових засобів запобігання руйнівного використання 

досягнень науки. Відповідно, Національний центр з біозахисту готує пропозиції 

щодо фінансування загальнонаціональної програми семінарів з підвищення 

обізнаності щодо дилеми подвійного використання серед австралійських вчених і 

студентів медико-біологічної сфери урядом Австралії. Програма складатиметься 

з 24 семінарів (шість в 2011 році, вісім в 2012 році, і 10 в 2013 році) і трьох 

щорічних навчальних днів для семінарів координаторів. Ці семінари будуть 

спочатку нагадувати ті, що проводилися по експериментальній схемі в 2009 році, 

а вдосконалення і покращення будуть імплементовані протягом наступних трьох 

років. Така ініціатива, по-перше підтримує цілі національної безпеки та системи 

охорони здоров'я Австралії. Через підвищення обізнаності щодо ризиків 

біологічної зброї в порядку, чутливому до інтересів вчених, семінари 

сприятимуть умовам, за яких біологічні атаки, що походять з австралійської 

медико-біологічної спільноти стануть менш імовірними. По-друге, програма 

сприятиме цілям зовнішньої політики через зміцнення виконання міжнародних 

зобов'язань Австралією в рамках КБТЗ 1972 року. Зокрема, Стаття IV зобов'язує 

держави-члени вжити «всіх необхідних заходів» заради дотримання заборон 

Конвенції. І нарешті, ініціатива може забезпечити членам австралійської 

медико-біологічної наукової спільноти респектабельний форум для висловлення 

своїх інтересів і стурбованості з приводу дилеми подвійного використання. 
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Глава 8: Біозахист – адаптація 

відповідних концепцій до освітніх 

програм: Досвід США 

НЕНСІ КОННЕЛ І БРЕНДАН МАККЛАСКІ 

Протягом наступних десятиліть після терористичних атак у США 

вересень/жовтен 2001 року (1990-2010) відбувалось різке зростання занепокоєння 

з приводу біологічної зброї (БЗ) і уваги до неї. Розкриття великої програми 

створення наступальної біологічної зброї в колишньому Радянському Союзі, 

невдалі спроби Аум Сінрікьо і внутрішніх терористів у США придбати, 

використовувати і поширювати перетворені на зброю біологічні агенти, і атаки з 

використанням сибірки через поштову службу США, стали тими випадками, які 

значною мірою сприяли підвищенню обізнаності щодо можливих біологічних 

загроз. 

У той час як оцінки реальної загрози залишаються спірними, вона вже призвела 

до великих змін у поведінці та регулюванні наукової діяльності в США. В 

останнє десятиліття, занепокоєння з приводу біологічної зброї і біобезпеки 

супроводжується масованим збільшенням фінансування, спрямованого на 

громадянську біобезпеку – більше 50 млрд. доларів було витрачено в період між 

2001 і 2009 рр.
1
 

Величезні зусилля федерального уряду і ресурси зараз спрямовуються на 

дослідження окремих агентів в цілому, і інфекційних хвороб зокрема. 

Підвищення вимог щодо відповідності регуляторним нормативам на 

федеральному і інституційному рівнях супроводжує цей бум у дослідженнях 

інфекційних хвороб.
2
 Зміни передбачають поглиблення нагляду за персоналом та 

                                                                 

1 Franco, C. 2009, 'Billions for biodefense: federal agency biodefense funding, FY2009—FY2010', Biosecurity and Bioterrorism, vol. 
7, September, pp. 291—309. 
2 Jaax, J. 2005, Administrative issues related to infectious-disease research in the age of bioterrorism', Institute of Laboratory Animal 
Resources Journal, vol. 46, pp. 8—14. 



 

156 
 

безпекою дослідних центрів, можливі відстрочки публікацій деяких наукових 

результатів, і збільшення обсягу регулювання та управління 

експериментальними дослідженнями. До цього часу, системи управління були 

зосереджені здебільшого на лабораторних біобезпеці і біозахисті, регулюючи 

маніпуляції з високо-інфекційними організмами і доступ до них. Цьому значною 

мірою сприяли федеральні агентства. 

Крім того, ряд недавніх експериментів з дослідження інфекційних хвороб 

(обговорюються в інших главах цієї роботи) винесли поняття «подвійного 

використання» на перший план. Протягом багатьох десятиліть термін «подвійне 

використання» застосовувався для визначення цивільної/військової подвійності. 

Ця концепція продовжує розвиватися. Сьогодні занепокоєння пов’язане з тим, що 

більшість розроблених у легітимних цілях технології здатні також 

застосовуватися у зловмисних цілях. Оцінити цей потенціал сучасних 

медико-біологічних наук не важко. Протягом останніх двох десятиліть був 

досягнутий значний технічний прогрес у ключових областях медико-біологічних 

досліджень. Наприклад, застосування полімеразної ланцюгової реакції в 1983 

році дозволило вимірювати експресію генів з небаченою до того часу точністю; в 

свою чергу це відкриття уможливило розвиток інших програм. Сучасні методи 

візуалізації дозволяють точно відстежувати метаболічні і сигнальні шляхи у 

людей і тварин в режимі реального часу. Нанотехнології та мікроструйні 

технології сприяли створенню більш ефективних методів доставки лікарських 

препаратів, гормонів та біорегуляторів. Збільшення обсягу інформація, стосовно 

фізіології, поведінки і хвороб прокладає шлях до нових методів управління 

біологічними реакціями в медицині і покращенню життя людей. Тим не менш, 

можна стверджувати, що кожне з цих досягнень має певний зловмисний 

потенціал. Звіти Фінка і Лимона/Релмана
3

 переконують нас, що наукова 

спільнота має посилити свою участь у розробці політики щодо регулювання 

проблем подвійного використання. Створення Національної ради безпеки і 

біозахисту (NSABB) було корисною справою для зосередження уваги лідерів 

академічних та комерційних досліджень на цій темі. 

Інтерес до питань подвійного використання продовжує зростати. У 2009 році 

Американська асоціація сприяння розвитку науки (AAAS) і Національні академії 

наук (NAS) опублікували спільну доповідь під назвою Дослідження відношення (і 

                                                                 

3 National Research Council 2004, Biotechnology research in an age of terrorism, Washington, DC: National Academies Press; 
Institute of Medicine and National Research Council 2006, Globalization, biosecurity and the future of the life sciences, Washington, 
DC: NRC. 
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дій) до питань подвійного використання в медико-біологічних дослідженнях.
4
 

Результати дослідження свідчать, що більшість медико-біологічних дослідників в 

США підтримують концепцію нагляду, що покладаються на самоврядування та 

відповідальну поведінку, але невизначеними залишається ціла низка питань. 

Вони охоплюють такі аспекти, як визначення обсягу досліджень і експериментів, 

що викликають занепокоєння, створення належних механізмів підготовки та 

виявлення шляхів, якими вчені можуть сприяти запобіганню нецільовому 

використанню наукових знань. Ці ж питання розглядалися в серії недавніх 

семінарів, що проводилися AAAS з метою вивчення існуючих програм освіти з 

подвійного використання і підготовки з питань політики біозахисту.
5
 З цих 

досліджень стало ясно, що більшість академічних інститутів забезпечує незначні 

ресурси, або демонструють невеликий інтерес до освіти з подвійного 

використання. Крім того, відсутні навчальні матеріали, методики та аналіз їх 

ефективності. У 2008 році Національна науково-консультативна рада з біозахисту 

(NSABB) видала свій Стратегічний план інформаційно-просвітницької 

діяльності та освіти з питань подвійного використання у наукових 

дослідженнях.
6
 Спільний лист

7
 до NSABB від AAAS, Американської асоціації 

медичних коледжів (AAMC), Асоціації Американських університетів (AAU), 

Ради у зв'язках з державними органами (COGR), Федерації американських спілок 

експериментальної біології (FASEB) та Асоціації громадських університетів і 

університетів на орендованій землі (NASILGC) описує побоювання цих груп 

щодо механізму нагляду, класифікації окремих досліджень подвійного 

використання як такі, що викликають «занепокоєння», і відсутності ясності у 

питаннях відповідальності, що може призвести до послаблення позицій наукових 

підприємств. 

                                                                 

4 National Research Council/American Association for the Advancement of Science 2009, A Survey of Attitudes and Actions on Dual 
Use Research in the Life Sciences: A Collaborative Effort of the National Research Council and the American Association for the 
Advancement of Science, Washington, DC: NRC/AAAS. 
5 American Association for the Advancement of Science 2009, Building the Biodefense Policy Workforce, Washington, DC: AAAS; 
American Association for the Advancement of Science 2008, Professional and 
Graduate-Level Programs on Dual Use Research and Biosecurity for Scientists Working in the Biological Sciences, Washington, DC: 
NRC/AAAS. 
6 NSABB 2007, Proposed framework for the oversight of dual-use life sciences research: Strategies for minimising the potential 
misuse of research information, Bethesda, MD: NSABB; NSABB 2008, Strategic plan for outreach and education on dual-use research 
issues, Bethesda, MD: NSABB. 
7 Joint letter, 18 July 2008, to NSABB from the American Association for the Advancement of Science (AAAS), The American 
Association of Medical Colleges (AAMC), The Association of American Universities (AAU), The Council of Governmental Relations 
(COGR), The Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB) and The National Association of State Universities and 
Land-Grant Colleges (NASULGC, now the Association of Public and Land-grant Universities (APLU)), available: 
www.aau.edu/WorkArea/ DownloadAsset.aspx?id=9740 [viewed 15 Mar 2010]. 

http://www.aau.edu/WorkArea/
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Дандо
8
 та інші закликали до створення «культури відповідальності». У цій главі 

будуть обговорюватися підходи до цієї проблеми у поточному академічному 

середовищі США. Ідея створення культури соціальної відповідальності серед 

вчених з питань безпеки підкріплюється аспектами розкриття інформації, 

анонімності та захисту інформаторів. Це не нові теми і вони вже включені до 

стандартної навчальної програми біомедичної етики. Тим не менш, задача 

розкриття фактів незвичайної або неналежної діяльності набуває додаткового 

значення, коли поведінка пов'язана з національною безпекою. 

Таким чином, протягом останнього десятиліття США стали свідками введення 

ряду нових концепцій в медико-біологічні науки. Науковий процес пронизаний 

правилами безпеки і захисту, що в свою чергу, стимулює інтерес до етичних і 

навіть моральних питань, пов'язаних зі зловживаннями результатами 

біомедичних досліджень. Дослідження накопичують дані для оцінки того, чи 

дізнаються практикуючі науковці про ці ідеї, через зовнішній вплив або 

самостійно, і які освітні установи ввели ці поняття до своїх етико-навчальних 

програм. Інші глави цієї книги детально описують такі дослідження в різних 

частинах світу. Тут ми обговорюємо проблему введення питань біозахисту та 

подвійного використання до рамок існуючих програм типових американських 

навчальних медико-біологічних дослідних установ. За останні 15 років ми 

розробили ряд напрямів для впровадження концепції подвійного використання 

до навчальної програми нашого інституту. Перший маршрут здійснюється за 

федеральною програмою «Відповідального проведення досліджень» з підготовки 

стажерів під егідою Національного інституту здоров'я (NIH). Другий – через 

інституційний комітет з біобезпеки за доручення NIH, започаткований у 1970 

році для контролю експериментів з рекомбінантною ДНК, і з того часу 

доповнений інфекційними агентами. Третій – це підготовка з лабораторної 

безпеки всіх працівників лабораторій за мандатом Асоціації безпеки та гігієни 

праці (OSHA). Четвертий маршрут пролягає через «сертифіковану» навчальну 

програму з біобезпеки, відкриту для всіх студентів університету, незалежно від 

програми (кандидат наук, доктор медичних наук, сестринська справа, тощо). Ми 

пропонуємо п'ятий підхід, який передбачає використання інституційної системи 

«тренуй тренера» для інтегрування обізнаності з питань подвійного використання 

в окремі академічні підрозділи за допомогою періодичних семінарів та 

дискусійних груп. Ми обговоримо переваги і недоліки кожного з цих підходів з 

точки зору актуальності, ефективності та складу аудиторії. 

                                                                 

8 Atlas, R. and Dando, M. 2006, 'The dual-use dilemma for the life sciences: Perspectives, conundrums, and global solutions', 
Biosecurity and Bioterrorism, vol. 4, September, pp. 1—11; Revill, J. and Dando, M. 2008, 'Life scientists and the need for a culture of 
responsibility: After education.. .what?', Science and Public Policy, vol. 35, February, pp. 29-36. 
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Напрям перший: відповідальне проведення 
досліджень 

Ознайомлення з історією включення етичних питань у навчальні програми США 

збагатить це дослідження механізмами впровадження біозахисту і подвійного 

використання у біомедичні програми вищих навчальних закладів. Офіційна 

підготовка з етики була введена трохи більше двох десятиліть тому у 

федеральному науковому комплексі США. Поштовхом для цього стала серія 

шахрайства – випадків неправомірної поведінки в чотирьох науково-дослідних 

установах у 1980 році. Ці випадки широко висвітлювалися в пресі, що сприяло 

поширенню закликів до узгоджених зусиль з включення етичної підготовки до 

програми медичних навчальних закладів. Перше слухання в Конгресі стосовно 

цієї проблеми відбулося того ж року в підкомітеті з розслідувань та нагляду 

Комітету науки і техніки. 

У 1985 році Конгрес прийняв Закон про розширення досліджень в галузі охорони 

здоров'я, який вимагав щоб заклади, що отримували замовлення від медичних і 

соціальних служб (HHS) організовували «адміністративний процес розгляду 

звітів про випадки наукового шахрайства» і «звітували Секретареві про 

результати розслідувань значних випадків наукового шахрайства». Остаточне 

правило, Обов'язки установ – заявників та підрядників щодо звітування про 

можливі випадки порушення норм поведінки в науковій галузі, було опубліковано 

у Федеральному реєстрі у 1989 році і кодифіковано як 42 CFR Частина 50, 

Підрозділ А. У 1992 році було створене незалежне від фінансуючих установ 

Управління науково-дослідної цілісності (ORI). У листопаді 1995 року Комісія із 

забезпечення цілісності досліджень опублікувала звіт під назвою Цілісність 

досліджень та порушення кодексу поведінки.
9
 Він містив 33 рекомендації, серед 

яких була вимога фінансуючих установ щодо створення навчальних програм з 

відповідального проведення досліджень (RCR). 

Термін «порушення кодексу поведінки» еволюціонував зі свого первісного 

визначення як «шахрайство, підробка і плагіат» до включення «інших серйозних 

відхилень від загальноприйнятих практик».
10  

У 1999 році були розроблені 

правила, які вимагали від усіх позасистемних науково-дослідних інститутів 

забезпечити підготовку з RCR для всіх співробітників, які беруть «безпосередню і 

суттєву участь у висуванні пропозицій, виконанні, перевірці, або підготовки 

                                                                 

9 Rhoades, L. J. 2004, New Institutional Research Misconduct Activity: 1992—2001. Office of Research Integrity, available: 
ori.dhhs.gov/education/products/rcr_misconduct.shtml [viewed 15 Mar 2010]. 
10 American Association for the Advancement of Science and the US Office of Research Integrity 2000, The Role and Activities of 
Scientific Societies in Promoting Research Integrity. A Report of a Conference, available: 
http://www.aaas.org/spp/sfrl/projects/report.pdf. 

http://www.aaas.org/spp/sfrl/projects/report.pdf
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звітності щодо досліджень, або які проводять підготовку дослідників і отримують 

підтримку від системи охорони здоров'я (PHS), або іншим чином працюють в 

рамках дослідних проектів, фінансованих PHS, навіть якщо окремі працівники не 

отримують підтримку від PHS». На додаток до порушення правил поведінки 

(шахрайство, підробка і плагіат) були додані вісім пунктів: збір даних, обмін 

даними та управління; конфлікт інтересів; захист тварин; захист людей-суб'єктів 

досліджень; публікація і авторство; обов'язки наставник-учень; рецензування; і 

спільне проведення досліджень. Наукові дослідження проводяться в умовах, що 

постійно змінюються, і підготовка з RCR зазнала поступових змін у 

спрямованості. Нормативні зміни, електронні видання, і обмін даними змусили 

коригувати та доповнювати навчальні теми. Ця політика була припинена в 

лютому 2001 і, що цікаво, питання про те, чи повинен був бути виданий керівний 

документ, досі не вирішене. Захист інформаторів також розглядався, хоча процес 

припинений з січня 2001 року. Хоча Закон щодо захисту інформаторів 1989 року 

захищає федеральних службовців, окремі установи і корпорації мають свої власні 

політики захисту, реалізовані на державному та місцевому рівнях. 

Після цього короткого огляду історії підготовки з RCR та професійної орієнтації в 

NIH здається, що ця програма є відмінним базисом для впровадження концепції 

подвійного використання в діяльність вчених медико-біологічної галузі. І 

справді, Управління внутрішніх досліджень NIH вже дослідило нові тематичні 

дослідження і сценарії («Наука і соціальна відповідальність – дослідження 

подвійного використання 2009»
11

) для подальшого включення до підготовки з 

RCR в рамках власної освітньої програми NIH, яка вимагає щорічної підготовки з 

етики для всіх штатних співробітників NIH, а не лише стажерів. 

Питання про те, чи забезпечить механізм RCR належну підготовку з питань 

подвійного використання залишається відкритим. Недавні дослідження 

стандартних методів підготовки з RCR вказують на широкий розкид як у 

підходах, так і у ефективності. Антес та ін.
12

 після проведення мета-аналіз 

етичної підготовки наукових кадрів, прийшли до висновку, що ефективність була 

«скромною». Вони відзначили, що успіх залежав від структури курсу (ілюстрації 

на основі конкретних прикладів були більш ефективними, ніж лекції) і контексту 

(інструкції, відокремлені від стандартної навчальної програми, а не включені в 

існуючі курси). Інші
13

 стверджували, що слід очікувати, що всі слухачі в наших 

університетах зрозуміють основні принципи академічної цілісності і, в 
                                                                 

11 NIH Committee on the Conduct of Science 2009, Science and Social Responsibility — Dual Use Research 2009, available: 
www1.od.nih.gov/oir/sourcebook/ResEthicsCases/2009cases.pdf [viewed 15 Mar 2010]. 
12 Antes, A., Wang, X., Mumford, M. D., Brown, R. P., Connelly, S. and Devenport, L. D. 2010, 'Evaluating the effects that existing 
instruction on responsible conduct of research has on ethical decision making', Academic Medicine, vol. 85, March, pp. 519—26. 
13 Bulger, R. E. and Heitman, E. 2007, 'Expanding responsible conduct of research instruction across the university', Academic 
Medicine, vol. 82, September, pp. 876—8. 
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подальшому отримають досвід з етичних питань у власних галузях. Хейтман та 

ін.
14

 досліджували величезну прогалину у знаннях студентів при вступі до 

інтернатури незалежно від попереднього досвіду досліджень, підготовки з питань 

етики, або країні походження; автори радять внести зміни до підготовки з RCR. І 

нарешті, проблемне дослідження Андерсона та ін. вивчало початок і середину 

кар'єри вчених, фінансованих NIH, які пройшли курси RCR за мандатом NIH.
15

 

Небагато з респондентів пам'ятали цей курс, але дослідження також показало 

позитивну кореляцію, за деяких умов, між підготовкою з науковою цілісністю та 

поведінкою, несумісною з освітою дослідника. Критики всього комплексу 

підготовки з RCR стверджують, що вчені, як освічені дорослі, вже мають 

моральні рамки, які містять основні поняття RCR. Ці та багато інших досліджень 

показують, що наші академічні інститути повинні розглядати альтернативні 

методи підготовки для ефективного навчання етиці, а обізнаність з дилеми 

подвійного використання має включатися в дискусії. 

У грудні 2009 року в редакційній статті під заголовком «Культура 

відповідальності вчених-біомедиків»,
16

 Малкольм Дандо зазначив, що багато 

дослідників вважають адекватною підготовку з RCR для розвитку культури 

відповідальності. Дандо також зазначив, що ані ORI, ані професійні спільноти з 

аналогічним правилами, такі як NAS або Королівське товариство, ще ніколи 

формально не включали питання подвійного використання до свого порядку 

денного. Останній документ Вашингтону «Національна стратегія з протидії 

біологічним загрозам»
17

 містить в якості другої мети «зміцнення норм безпечної 

та відповідальної поведінки» шляхом розробки відповідних навчальних програм і 

матеріалів. Дандо розмірковував над тим, чи буде реалізована ця стратегії до 

Сьомої оглядової конференції ЗБТЗ у 2011 році. 

Інтеграція до підготовки з етики і відповідальності: аналіз 

проблеми на основі конкретних прикладів 

Далі йде опис процесу поступового включення питань біозахисту та подвійного 

використання в навчальну програму з RCR університету медицини і стоматології 

Нью-Джерсі (UMDNJ), який розпочався 1994 року у Ньюаркській філії Вищої 

                                                                 

14 Heitman, E., Olsen, C. H., Anedtidou, L. and Bulger, R. E. 2007, 'New graduate students' baseline knowledge of the responsible 
conduct of research', Academic Medicine, vol. 82, September, pp. 838—45. 
15 Anderson, M. S., Horn, A., Risbey, K. R., Ronning, E. A., De Vries, R. and Martinson, B. C. 2007, 'What do mentoring and training 
in the responsible conduct of research have to do with scientists' misbehavior? Findings from a national survey of NIH-funded scientists', 
Academic Medicine, vol. 82, September, pp. 853— 60. 
16 Dando, M. 2009, 'Bringing a “culture of responsibility” to life scientists', Bulletin of the Atomic Scientists, 
18 December, available: http://www.thebulletin.org/web-edition/columnists/malcolm-dando/bringing- 
culture-of-responsibility-to-life-scientists [viewed 15 March 2010]. 
17 National Security Council 2009, National strategy for countering biological threats, available: http://www. 
whitehouse.gov/the-press-office/president-obama-releases-national-strategy-countering-biological-threats [viewed 15 March 2010. 

http://www.thebulletin.org/web-edition/columnists/malcolm-dando/bringing-
http://www/


 

162 
 

школи біомедичних наук (GSBS). GSBS в Ньюарку представляє свій курс з RCR 

для аспірантів наприкінці другого року навчання, коли вони закінчують 

дидактичний сегмент їх підготовки і починають повний курс лабораторних 

досліджень. Курс є обов’язковим і викладачі представляють різні відділи та 

нормативні стрижені установи. Стиль викладання – це суміш лекції та 

інтерактивного обговорення конкретних прикладів. У 1994 році до курсу була 

введена одна лекція під назвою «Біологічна і токсинна зброя», орієнтована на 

історію застосування біологічної і токсинної зброї, природу агентів і труднощі в 

роботі з ними, останні наступальні програми США, Великобританії, Японії і 

СРСР, програми тестування зброї, історію і розвиток КЗБТЗ. Теми для 

обговорення включали протокол верифікації, який перебував у стадії розробки і 

відповідальність вчених щодо визнання і підтримки КБТЗ. Студентам 

пропонувалося розглянути проблеми у виявленні методології виробництва зброї 

або перетворення на зброю і ознайомитися із зобов’язанням, поширеним 

Американською радою з відповідального проведення генетичних досліджень в 

1989 році, щодо навмисної неучасті вчених «в дослідженнях і освіті, які 

сприятимуть розвитку хімічної і біологічної зброї». Хоча конференції з КБТЗ ще 

не були зосереджені на питаннях подвійного використання, кодекси та дилема 

подвійного використання вже були частиною дискусій в багатьох наукових 

колах. 

З роками відбулися дві наступні зміни у спрямованості лекції UMDNJ. Одна з них 

сталася у 1999 році, коли інститут започаткував програму дослідження проблем 

захисту від біологічних загроз, створивши Центр біозахисту UMDN та 

побудувавши нову лабораторію третього рівня біобезпеки для вивчення 

інфекційних респіраторних мікроорганізмів, у тому числі окремих агентів. Лекція 

RCR про біологічну зброю була тоді доповнена темами біобезпеки і біозахисту, 

порівнянням природних та штучних спалахів хвороб, тощо. Навчальний 

компонент діяльності Центру біозахисту мав потужну спрямованість на екстрене 

реагування, що в подальшому призвело до розширення сфери лекції. КБТЗ та 

відповідальність вчених щодо сприянню можливого розвитка біологічних 

озброєнь, в тому числі інспекційних груп ООН, залишається наріжним каменем 

лекції. Друга важлива зміна в структурі лекції RCR відбулася навесні 2002 року, 

через чотири місяці після поштових атак із застосуванням сибірської виразки. На 

тому етапі, лекція почала щорічно поновлюватися з тематики поштових розсилок 

спор сибірки, біологічного тероризму, тощо. Насправді, група аспірантів 

звернулася до Центру біозахисту з проханням запровадження повно розмірних 

курсів з фундаментальної науки і політики. У відповідь на це прохання був 

розроблений сертифікат програми з біобезпеки (див. обговорення нижче). 
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UMDNJ є великим інститутом, з трьома відділеннями аспірантурі в різних 

частинах штату Нью-Джерсі. GSBS припустив, що запити, направлені до Центру 

біозахисту з інших відділень, свідчать про те, що студенти всього університету 

виграють від знання таких речей, як вибір об’єкта дослідження, і правил 

біобезпеки і біозахисту. Таким чином, приблизно 75 студентів на рік слухають дві 

години лекції та беруть участь у інтерактивному обговоренні історії біологічної 

зброї, контролю над озброєннями, кодексів поведінки та дилеми подвійного 

використання. 

Тим не менш, використання RCR для введення питань подвійного використання 

пов’язане з низкою обмежень. Наприклад, цей курс беруть лише аспіранти. Як 

можна долучити до програми головних дослідників (ГД)? NIH і дуже невелика 

кількість університетів включили ГД до своїх навчальних програм, але це є 

рідкісним явищем. Вимоги RCR щодо студентів були започатковані в 1995 році, і 

припускаючи, що перші студенти незабаром залишили коледж, на даний час вони 

повинні бути на рівні аспірантів або ад'юнкт-професорів, або посідати 

еквівалентні посади в промислових компаніях. Цих дослідників було перевірено 

на предмет ефективності підготовки з RCR, як описано вище.
18

 

Існують також інші групи вчених, які відіграють значну роль у науковій 

діяльності, яка часто не включає RCR підготовку. Перша включає 

постдокторантів: останнім часом, Національна асоціація постдокторантів 

представила матеріали для підготовки з RCR навчання на своєму веб-сайті
19

 та 

NIH в даний час вимагає RCR–підготовку від одержувачів нагород "K-серії", які 

можуть отримувати докторанти та молодший викладацький склад. Друга група 

включає технічний персонал: цілком можливо, що ці групи можуть бути охоплені 

за допомогою підготовки з лабораторної безпеки, описаної нижче. 

Напрям другій: Комітет інституційної біобезпеки 

(локальний) 

Другим напрямом введення аспектів біозахисту та подвійного використання в 

навчальні програми – через Комітети інституційної біобезпеки (IBC). ІВС були 

створені у 1970-ті роки як відповідь на сигнали тривоги і занепокоєння в 

науковому співтоваристві через потенційні небезпеки новітньої тоді технологій 

рекомбінантної ДНК. Настанова NIH з досліджень із залученням рекомбінантних 

                                                                 

18 Anderson et al. 2007, op. cit.; Antes et al. 2010, op. cit. 
19 National Postdoctoral Association 2009, Tailoring RCR programs for postdocs, available: http://www. 
nationalpostdoc.org/publications/rcr/112-pda-toolkit-tailor-to-postdocs [viewed 15 March 2010]. 

http://www/
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молекул ДНК
20

 постійно оновлюється і наразі перебуває під керівництвом 

Управління біотехнологічної діяльності. Члени Консультативного комітету з 

питань рекомбінантних ДНК (RAC) несуть відповідальність за нагляд за цією 

діяльністю, інтерпретуючи Настанову NIH (остання версія, вересень 2009 року). 

Додаток G є розділом, в якому містяться інструкції щодо фізичного захисту і 

біобезпеки. У червні 2009 року був виданий «Інструмент самооцінки комітету 

інституційної біобезпеки та програми з нагляду за дослідженнями 

рекомбінантної ДНК»,
21

 який дозволяє окремим ІВС оцінювати власну 

ефективність і відповідність федеральним нормам. IBC перевіряє і затверджує всі 

дослідження за участі «незвільнених» рекомбінантних ДНК, патогенних 

мікроорганізмів і/або потенційно інфекційних матеріалів, що вимагають роботи з 

рівнем біологічної безпеки 2 (BSL-2) або вище. Протоколи досліджень готуються 

головними дослідниками і подаються для затвердження до початку роботи: 

основна увага спрямовується на безпеку працівників, які проводять 

експерименти, і громадськості як всередині, так і за межами установи. 

Оскільки прерогатива ІВС була розширена з рекомбінантної ДНК до дослідження 

патогенів, ці комітети були визначені в якості контрольних точок контролю 

дослідження на наявність потенціалу подвійного використання. Звіт Фінка 

захищає розширення обов'язків IBC питаннями контролю біозахисту та 

потенціалу подвійного використання.
22

 Тим не менш, ця пропозиція була піддана 

критиці: у звіті NAS Наука і Безпека після 9/11,
23

 Девід Релман цитує: «Сьогодні 

IBC не може займатися біозахистом, тому що його члени не інформовані 

належним чином про те, що ви думаєте про біозахист, якщо ви думаєте про 

можливі зловживання науковими результатами».
24

 Точка зору Релмана звичайно 

є міцною, але останні кілька років ми бачимо величезну кількість інформації і 

наукових статей, присвячених цим питанням. Кілька навчальних модулів були 

розроблені для використання он-лайн і члени IBC зобов'язані пройти ці навчальні 

модулі. Багато матеріалів з подвійного використання були проаналізовані в серії 

семінарів, що проводяться Асоціацією сприяння розвитку науки
25

 і перевірені 

NSABB.
26 

Наприклад, спонсорами он-лайн-модулів є такі організації: 

 Університет Дьюка (SERCEB): www.sercebtraining.duhs.duke.edu/ 
                                                                 
20 Office of Biotechnology Activities 2002, NIH Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules, available: 
oba.od.nih.gov/rdna/nih_guidelines_oba.html [viewed 15 March 2010]. 
21 Office of Biotechnology Activity 2009, Tool for the Self-Assessment of the Institutional Biosafety Committee and Program of Oversight of 
Recombinant DNA Research, available: oba.od.nih.gov/rdna_ibc/ibc.html [viewed 15 March 2010]. 
22 National Research Council 2004, Biotechnology research in an age of terrorism, Washington, DC: National Academies Press. 
23 National Research Council 2007, Science and Security in a Post 9/11 World: A Report Based on Regional Discussions Between the 
Science and Security Communities, Washington, DC: National Academies Press. 
24 Relman, D. 2006, Remarks made at the Committee on a New Government-University Partnership for Science and Security Western 
Regional Meeting at Stanford University, 27 September, available: www7. 
nationalacademies.org/stl/202006.pdf [viewed 15 March 2010]. 
26 American Association for the Advancement of Science 2009, Building the Biodefense Policy Workforce, Washington, DC: AAAS. 
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 Федерація американських науковців: www.fas.org/biosecurityeducation/ 

dualuse/index.html 

 Управління NIH з контролю наукової цілісності: www1.od.nih.gov/ 

oir/sourcebook/resethicscases/2009cases.pdf 

 Центр з контролю над озброєннями і нерозповсюдження: 

www.politicsandthelifesciences.org/biosecurity_course_folder/base.html. 

Інші автори цієї роботи також надали додаткові ресурси. 

Інтеграція в комітети інституційної біобезпеки: аналіз проблеми 

на основі конкретних прикладів 

IBC UMDNJ в Ньюарку вжив конкретних заходів, щоб почати впровадження 

питань подвійного використання у власний порядок денний. Всі члени IBC 

схвалили он-лайн модулі з підвищення обізнаності щодо подвійного 

використання, розроблені університетом Дьюка (SERCEB) і зараз вони оцінюють 

представлені протоколи щодо потенціалу подвійного використання у своїх 

дискусіях. IBC Ньюарку наразі розглядає відповідний текст з тим, щоб включити 

питання подвійного використання безпосередньо в сам процес подання 

протоколу до IBC і тим самим безпосередньо залучити головних дослідників. 

Департамент навколишнього середовища та безпеки праці опублікував першу з 

серії статей про власний досвід з питань подвійного використання у своєму 

щомісячному бюлетені. Цей інформаційний бюлетень широко поширений по 

всьому університеті. Метою цієї публікації є пропаганда ідей серед 

університетської спільноти, а також головних дослідників, аспірантів, і 

співробітників у всіх областях, незалежно від того, працюють вони з 

рекомбінантними ДНК або патогенними організмами. 

Як і у випадку інтеграції освіти подвійного використання до RCR-компоненту 

інструкції медико-біологічних наук, у підході виключної орієнтації на IBC як на 

механізм освіти з подвійного використання, існують певні недоліки. На додаток 

до можливої нестачі знань і досвіду, який обговорювався вище, не всі 

дослідження з потенціалом подвійного використання виявляються IBC у своєї 

поточній конфігурації. Він зосереджений на експериментах з використанням 

рекомбінантної ДНК та/або високо-патогених агентів. Дослідження, не пов'язані 

з цими аспектами, відстежуватися не будуть. Більшість, якщо не всі, біомедичні 

дослідження застосовують молекулярну біологію і клонування, але протоколи з 

областей, де використовуються технологій, ідентифіковані як ті, що мають 

потенціал подвійного використання за своєю природою, наприклад, нейронне 

сканування чи нанотехнології, проекти, в яких не використовується 

http://www.fas.org/biosecurityeducation/
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рекомбінантна ДНК, не розглядатимуться. Інші регуляторні установи 

біомедичних досліджень є такими, що спостерігають за утриманням 

лабораторних тварин і захистом людей-учасників досліджень. Ці інституційні 

комітети також можуть залучатися до оцінки пропозицій стосовно потенціалу 

подвійного використання. 

Ці обмеження створюють доводи на користь більш широкого підходу, що 

охоплює всі види досліджень, керівників, адміністраторів, ГД, технічний 

персонал і аспірантів. Підготовка з лабораторної безпеки є обов’язковою 

вимогою для всіх лабораторних працівників і забезпечує третій рівень 

впровадження питань подвійного використання. 

Напрям третій: підготовка з лабораторної безпеки 

Третій напрям – підготовка з лабораторної безпеки, необхідну для всіх 

лабораторних працівників: ГД, постдокторантів, аспірантів, фахівців та інших 

працівників. OSHA виявила серед масивів стандартів для загальної 

промисловості ті, що безпосередньо стосуються лабораторій.
 27

 Теми включають 

хімічну безпеку/«право на інформацію»,
28

 поводження з небезпечними відходами 

та регульованими медичними відходами, пожежну безпеку, засоби 

індивідуального захисту, та аварійні процедури. Підготовка в UMDNJ триває дві 

години і відбувається під час найму, після чого кожні два роки проводяться 

короткі курси підвищення кваліфікації. Лабораторна біобезпека і біозахист є 

стандартними темами, до яких можуть додаватися теми подвійного 

використання. Але, ми з’ясували, що наведене ущільнення за рахунок такого 

складного питання, як дослідження подвійного використання, не сприяє 

успішному підвищенню обізнаності. І насправді, навіть поточна методика, яка 

використовується для навчання і виховання відповідального ставлення до 

проведення досліджень, у тому числі концепції подвійного використання, 

потрапляє під зростаючу увагу і критику. 

  

                                                                 

27 United States Department of Labor, Occupational Safety & Health Administration 1970, Occupational Safety and Health Act of 
1970, available: http://www.osha.gov/SLTC/laboratories/standards.html. 
28 Environmental Protection Agency 1986, Emergency Planning and Community Right-to-Know Act of 1986. available: 
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/usc.cgi?ACTION=BROWSE&TITLE=42USCC116. 

http://www.osha.gov/SLTC/laboratories/standards.html
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/usc.cgi?ACTION=BROWSE&TITLE=42USCC116
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Напрям четвертий: сертифікована програма 

біобезпеки 

Викладачі Центру біобезпеки розробили сертифіковану програму з біобезпеки 

для своїх аспірантів і докторантів. Програма складається з п'яти обов'язкових 

курсів і одного за вибором. З обов’язкових курсів два є з фундаментальних 

біомедичних дисциплін (відповідно до ступеня студента) і три курси зі 

спеціального біозахисту. Перший з них це ознайомлення зі зброєю: біологічні і 

токсинні агенти розглядаються на предмет вірулентності, патогенезу, шляхів 

інфекції/інтоксикації, лікування, історії та потенціалу застосування. Другий 

зосереджується на молекулярній біології окремих агентів (бактерій і вірусів) і 

спрямований на вивчення ключових документів, як в класичній, так і в сучасній 

літературі. Студенти вивчають і аналізують наукові і політичні наслідки таких 

досліджень, таких як три знакових статті, що описують (1) вірус мишачої віспи 

IL-4,
29

 (2) реконструкцію грипу 1918 року,
30

 і (3) забруднення молока 

ботулотоксином.
31

 Третій курс – це семінар з сучасних тем, в якому студенти 

повинні підготувати і обговорити поточні питання біозахисту досліджень, 

політики та історії, в тому числі етику, відповідальності вчених як громадян, 

тощо. Ці курси містять великі розділи, присвячені аналізу потенціалу подвійного 

використання у дослідженнях з біозахисту. Головне питання полягає в тому, чи 

буде практичним таке ретельне вивчення цих питань під час освіти, або його 

краще запроваджувати вже після отримання відповідних ступенів. У існуючих 

умовах постійного зростання нормативних вимог, відповідь, ймовірно, буде 

"так". 

Напрям п’ятий і майбутні виклики  

У нинішніх умовах, конкурентних через обмежене фінансування, за відсутності 

федерального мандата, ми бачимо стурбованість багатьох викладачів з приводу 

можливого запровадження освіти з подвійного використання, що здебільшого 

співпадає з пунктами, викладеними у спільному листі до NSABB від спілки 

                                                                 

29 Jackson, R. J., Ramsay, A. J., Christensen, C. D., Beaton, S., Hull, D. F. and Ramshaw, I. A. 'Expression of mouse interleukin-4 by a 
recombinant ectromelia virus suppresses cytolytic lymphocyte responses and overcomes genetic resistance to mousepox', Journal of 
Virology, vol. 75, pp. 1205—10. 
30 Perrone, L. A. S. and Tumpey, T. A. 2007, 'Reconstruction of the 1918 pandemic influenza virus: how revealing the molecular secrets 
of the virus responsible for the worst pandemic in recorded history can guide our response to future influenza pandemics', Infectious 
Disorders Drug Targets, vol. 7, pp. 294—302. 
31 Wein, L. M. and Liu, Y. 2005, Analyzing a bioterror attack on the food supply: the case of botulinum toxin in milk', Proceedings of 
the National Academies of Sciences, vol. 201, pp. 9737—8. 
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наукових товариств.
32

 Багато дослідників вважають, що вони мають мало часу, 

щоб витрачати його на будь-що інше, крім збереження власної 

конкурентоздатності в сучасних дослідженнях. Вони часто скаржаться на велику 

кількість нормативних вимог, які обтяжують ефективний прогрес науки, тому 

багато вчених зустрічають ще один додатковий етап регулювання з тривогою. 

Інші стурбовані тим, що вони вважають недостатніми визначення «подвійного 

використання» і наслідки позитивної ідентифікації. Що саме є дослідженням 

подвійного використання і що буде, якщо чиясь робота буде визначена як та, що 

викликає стурбованість з приводу потенціалу подвійного використання? Існують 

побоювання з приводу нестачі знань, необхідних для передбачення можливих 

небезпек деяких експериментів; дехто вважає, що Австралійська група повинна 

була б передбачити, що рекомбінантний вірус ектромеліі IL-4 матиме летальний 

фенотип.
33

 

Існує логічний зв'язок між обізнаністю з подвійного використання та створенням 

«клятв/присяг» або «кодексів поведінки».
34

 Хоча це виходить за рамки даного 

обговорення, ми з’ясували, що багато вчених, які переймаються дилемою 

подвійного використання і пов'язаними з нею кодексами поведінки, неминуче 

підходять до питання інформування і захисту інформаторів. Чи може розвиток 

«культури або відповідальності» призвести до культури звинувачень і підозр? 

Пов'язане з цим питання, яке виникає досить часто, є питанням (матеріальної) 

відповідальності: якщо підприємство визнає експеримент або його напрямок 

таким, що має потенціал подвійного використання, якою є відповідальність 

фінансуючих органів або установ, що спонсорують дослідження у випадку, якщо 

інформація або реагент дійсно призводять до біозлочину, терористичного акту 

або навіть катастрофічної події? І дійсно, ці критичні питання піднімалися у 

відповіді на Стратегічний план NSABB 2008 року.
35

 

Незважаючи на ці проблеми, ми визначили поступове потепління у ставленні до 

аспекту подвійного використання протягом останнього десятиліття. Кілька 

відділень університету з нетерпінням зустріли дискусійний курс RCR з питань 

потенціалу подвійного використання у експериментах. ІВС UMDNJ в Ньюарку 

інтенсивно розглядає шляхи включення питань подвійного використання до 

нашого дослідження. Деякі з наших колег, нарешті, виказали готовність 

включити питання подвійного використання до екзаменаційних питань з 

імунології та інфекційних хвороб. Університетський Департамент з питань 

                                                                 

32 Joint letter, 18 July 2008 (see note 7). 
33 Muellbacher, A. and Lobigs, M. 2001, 'Creation of killer poxvirus could have been predicted', Journal of Virology, vol. 75, pp. 
8353—55. 
34 Atlas and Dando 2006, op. cit. 
35 Joint letter, 18 July 2008 (see note 7). 
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екології та безпеки праці – один з адміністративних органів – сприйняв цей 

напрямок і визнав важливість поширення інформації та виділення ресурсів. 

Нашим наступним кроком буде підбір зацікавлених викладачів на кожному 

факультеті і початок проведення семінарів з подвійного використання в якості 

регулярних щорічних, або дворічних заходів. Ми зосередимося на викладачах, які 

серйозно ставляться до викладання і наставництва. Ми відчуваємо, що дискусії 

можуть бути започатковані на різних рівнях закладу, створюючи певну 

«інструкційну систему». Поступово, визнання складності дилеми подвійного 

використання стане частиною наукової ідіоми. 
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ЧАСТИНА 3 

ШЛЯХИ ВПЕРЕД 
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Глава 9: Імплементація і оцінка 

ефективності біозахисту і освіти з 

подвійного використання 

ДЖЕЙМС РЕВІЛЛ І ДЖУЛІО МАНЧІНІ 

Необхідність викладання студентам питань, пов'язаних з безпекою стає все 

більш помітним явищем у міжнародній дискусії з безпеки, але, незважаючи на 

заклики до розширення освіти, дослідження, проведені авторами в рамках цієї 

роботи (у главах Фрідмана, Мінехати і Шіномії) показують, що заклики та 

інтерес до освіти з біозахисту не надто часто перетворюються на якусь 

практичну діяльності на рівні вчених-біомедиків. І справді, з попередніх 

розділів зрозуміло, що на даний час освіта з біозахисту є обмеженою за 

обсягом і процеси схвалення та реалізації освіти є повільними, дещо 

загнаними до кута з практичних, етичних і філософських міркувань, до яких 

необхідно звертатися в процесі переходу від надихаючих декларацій держав і 

окремих організацій до конкретних дій (див главу Джонсона). 

Мета цієї глави полягає у постулюванні деяких часткових відповідей на 

питання, підняті у вступі, зокрема, питань типу «хто, що і як» стосовно освіти. 

Вони базуватимуться на досвіді авторів, що було отримано зі спільного 

проекту Мережі Landau Centro Volta (LNCV) і Бредфордського центру 

дослідження проблем роззброєння (BDRC) зі сталого біозахисту та освіти 

подвійного використання. Цей проект є експериментальним прикладним 

підходом до реалізації та поширення конкретного елементу освіти з 

біозахисту, спрямованого на «більш широкі питання етики/контролю над 

озброєннями», згадувані раніше Раппертом. У зв'язку з цим, біозахист у 

контексті даної глави менше зосереджений на понятті лабораторного 

біозахисту. Він, радше, набагато більш тісно пов'язаний з проблемами 

недостатньої поінформованості вчених щодо існування заходів, спрямованих 

на запобігання та заборону зловмисного використання результатів 

медико-біологічних досліджень, і того, як легко може змінюватися 

спрямованість досліджень. 
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По-перше, в цьому розділі дається коротка оцінка етапів проекту 

LNCV-BDRC, починаючи з аналізу прогалин університетських програм в 

Європі та початку будівництва спільної освітньої мережі біозахисту. 

По-друге, глава описує процес проведення тестування за допомогою 

спеціалізованих матеріалів, представлених в першу чергу студентам 

медико-біологам. По-третє, в цій главі представлена інформація про деякі з 

уроків, отриманих протягом випробувань процесу імплементації, до 

визначення життєвої важливості інших додаткових точок, які можуть 

розглядатися при переході від висловлювання зацікавленості до практичних 

кроків. 

Дослідження освіти з біозахисту 

Спільний проект LNCV-BDRC реалізовувався з наміром по-перше, розвитку 

розуміння розмаху та ставлення до освіти у більш широкому контексті 

етики/контролю над озброєннями та подвійного використання в рамках 

медико-біологічних програм вищої освіти. В основі проекту також було 

визначення засобів і методів більш ефективного розповсюдження освіти з 

біозахисту в медико-біологічний науковій спільноті Європи. У цьому сенсі, 

проект LNCV-BDRC був ініційований з прицілом на студентів університетів. 

Залучення студентів вважається особливо важливим, тому що розробка 

біологічної зброї, безумовно, потребує наявності певного ступеня наукових 

знань. Це звичайно спрямовує прихильників освіти до основної цільової 

групи, що складається з осіб, підготовлених в галузі медико-біологічних наук, 

принаймні на університетському рівні. Крім того, залучення цього сектору 

може бути особливо корисним в довгостроковій перспективі з точки зору 

підпитки стійкої культуру відповідальності наступними поколіннями 

вчених-біомедиків. 

Перший етап проекту LNCV-BDRC мав на меті аналіз прогалин в контексті 

ступеня і ставлення до програми освіти з біозахисту університетів по всій 

Європі з використанням вибірки у 142 навчальних курсів (рівня бакалавра і 

магістра) 57 університетів у 29 країнах.
1

 Цей етап передбачав оцінку 

наявності та наповнення програми освіти з біозахисту шляхом розробки 

зразку і пошукових термінів та проведення дослідження доступного контенту 

                                                                 

1 The Member States of the European Union but also Norway and Switzerland. The sample was selected on the basis of a balance 
between international ranking and geographical representation, see Mancini, G. and Revill, J. 2008, 'Fostering the Biosecurity Norm: 
Biosecurity Education for the Next Generation of Life Scientists', Working paper produced for the Landau Network-Centro Volta, 
available:http://www.centrovolta.it/landau/2008/11/20/FosteringTheBiosecurityNormBiosecurityEducationForTheNextGeneration
OfLifeScientists.aspx. 

http://www.centrovolta.it/landau/2008/11/20/
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(у тому числі он-лайн програм навчання та розкладів); а також визначення 

ключових осіб факультетів, з якими ми згодом узгоджували попередні 

результати та визначали побудову відносин через подальше листування. 

 

 

Мал. 11: Огляд результатів вивчення програм з біозахисту Європейських 

медико-біологічних університетів і курсів біотехнології 

Це дослідження не призначалось для розрахунку статистично значущих 

результатів и стикалося з рядом проблем із гарантованим визначенням змісту, 

особливо відносно «оглядів» питань, пов'язаних з біозахистом. Справді, 

розуміння того, чим є «огляд» коливалася від однієї або більше спеціальних 

лекцій, до окремих посилань під час лекції. Тим не менш, процес призвів до 

появи ілюстративної моделі ситуації в Європі по відношенню до біозахисту і 

пов'язаних з ним компонентів. Всього у нашій вибірці ми знайшли 37 (26 

відсотків) біомедичних і біотехнологічних освітніх курсів, де було явне 

свідчення наявності оглядів/посилань з біозахисту; 22 (15 відсотки) курси 

згадували біологічну зброю, КБТЗ або інші документи з контролю над 

озброєннями; 29 (20 відсотків) курсів мали чіткі посилання на питання 

подвійного використання і, нарешті, 31 (22 відсотків) курс посилався на 

кодекси поведінки, практичні питання та етику. 

З точки зору напрацювання розуміння відношення до освіти з біозахисту, 

відповіді на питання, що стосуються серйозного сприйняття біозахисту 

значною мірою потрапляли до трьох категорій, причому більшість з них 

входила до перших двох. У першій категорії був ряд прикладів, коли 

програма явно не пропонувала конкретних модулів в навчальних розкладах, 

або респонденти відчували, що тема не має нічого спільного. Так, наприклад, 

пропонувалося «ми не викладаємо нічого спільного з КБТЗ. Я не впевнений, 
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що викладання такого матеріалу як КБТЗ буде корисним для наших студентів, 

якщо вони не займаються дослідженнями в цій галузі». У другій категорії 

були такі, що відчували актуальність теми, але були обмежені практичними 

категоріями. Тому, наприклад, один з учасників зазначив, «головною 

причиною [не відносно конкретного модуля з біозахисту] є обмежений час, 

протягом якого ми повинні навчати наших студентів науці і суспільним 

знанням». Нарешті, були й такі, що булі зацікавлені в інтеграції цього 

матеріалу в якості теми для обговорення; наприклад, один з учасників заявив, 

що «я скористаюся з вашого запиту і інтегруватиму ці питання до вступного 

курсу починаючи з цього року». 

Крім збору даних для визначення масштабів освіти з біозахисту в Європі, 

процес був корисний для побудові спільної мережі шляхом виявлення та 

взаємодії з діючими особами, які були зацікавлені в просуванні освіти з цих 

предметів. Цей процес в якійсь мірі підтвердився на двох семінарах, що 

відбулися в Комо, 2008 і 2009 років, відповідно «Сприяння нормам 

біозахисту: освітній модуль для студентів-біомедиків» та «Біозахист, 

біобезпека та ризики подвійного використання. Тенденції, проблеми та 

інноваційні рішення», в семінарах брали участь викладачі біомедичних 

предметів та експерти з безпеки з метою обговорення цих тем. Процес аналізу 

прогалин мав чітке вторинне значення з точки зору побудови освітньої 

мережі біозахисту і забезпечення засобів, за допомогою яких можна 

утримувати увагу аудиторії і гарантувати активне залучення до дискусії 

учасників заходів. 

Розбудова освітньої мережі з біозахисту 

Дійсно, розвиток неформальної мережі співпраці професійних виконавців, 

зацікавлених у освіті з біозахисту або подвійного використання виявився 

корисною моделлю, використовуючи яку можна розвивати процес 

форматування і імплементації освіти з урахуванням вихідної інформації від 

певного кола учасників. Тому він залишається одним з варіантів можливої 

практичної відповіді на питання Рапперта про те, як достукатися до слухачів 

та практикуючих науковців. Камаріна-Матьос і Афсарманеш визначають 

спільну мережу, як спільноту, «утворену різними суб'єктами (наприклад, 

організаціями та людьми), які значною мірою автономні, географічно 

розподілені, і неоднорідні за своїм операційним середовищем, культурою, 
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соціальним капіталом і метою. Тим не менше, ці особи співпрацюють для 

більш ефективного досягнення загальних або сумісних цілей».
2 

Така модель, звичайно, відповідає загальній мережі, що створена в рамках 

проекту LNCV-BDRC, та складається з ряду незалежних факультетів і 

науково-дослідних установ, що охоплюють широке коло наукових напрямів 

(медико-біологічні науки, біотехнологія, біоетика, право, політологія, 

дослідження в галузі безпеки та міжнародних відносин) з різних країн Європи 

(у тому числі: Швеції, Італії, Іспанії, Нідерландів, Великобританії, Португалії 

та Німеччині), і які мають різнорідну вихідну інформацію, що зрештою 

сприяє просуванню мережі і прогресу у вирішенні поставлених завдань. 

У цьому контексті, мережу співпраці можна розглядати як сприяння процесу 

побудови мостів між різними спільнотами та академічними дисциплінами, 

підвищення якості матеріалу та проведення лекцій. Розвиток юридичних 

аспектів освіти з біозахисту відбувався, наприклад, через співпрацю з 

Інститутом міжнародних правових досліджень Національної дослідницької 

ради (ISGI-CNR) Італії та Департаменту карного права Університету Гренади 

в Іспанії. Співпраця з юристами була особливо плідною і призвела до 

кристалізації внутрішніх правових посилань, розроблених в ряді країн в 

доступний матеріал, більш зручний для використання студентами і 

викладачами медико-біологічної галузі. Етичні та філософсько-орієнтовані 

питання зазнали розвитку також через взаємодію з кафедрою філософії 

Технічного університету Делфта в Нідерландах. Обговорення з вченими і 

викладачами біомедичних дисциплін всередині мережі, наприклад з 

Національної ради біологів італійських університетів, були особливо корисні 

для підвищення якості та викладання матеріалу. По-перше, вони 

забезпечували зворотний зв'язок і консультації щодо оптимізації як 

навчального матеріалу, так і роботи викладачів у конкретних аудиторіях; і, 

по-друге, вони радили нам, як краще подолати проблеми імплементації.  

Імплементаційні тести 

Застосувавши мережу, розвинену в рамках дослідження та Ресурс освітніх 

модулів, що розглядався Уітбі і Дандо в іншій главі цієї роботи, проект 

LNCV-BDRC почав процес тестування матеріалу в кількох університетах по 

всій Європі. Цьому процесу сприяли контактні особи мережі, які погодилися 

                                                                 

2 Camarinha-Matos, L. M. and Afsarmanesh, H. 2004, 'Collaborative networks: a new scientific discipline', Journal of Intelligent 
Manufacturing, vol. 16, 2005, available: http://www.uninova.pt/~cam/Papers/ ColNetsJIM.pdf. 

http://www.uninova.pt/~cam/Papers/
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сприяти організації лекцій та семінарів на місцях (Див. Табл. 3) та тестування, 

з використанням тестів, розроблених з урахуванням місцевих умов. 

У деяких випадках, імплементаційні тести проводилися незалежно 

викладачами медико-біологічних дисциплін, які створювали власні лекції з 

матеріалу, розробленого для ЕМR і, за необхідності, перекладеного на місцеві 

мови. Це говорить про те, що в деяких випадках реалізація цього підходу до 

освіти з біозахисту може вимагати лише спрямування осіб до структурованих 

і доступних навчальних матеріалів, що можуть використовуватися в якості 

ґрунтовної основи для лекцій, які обов'язково виходять за межі наукової 

спрямованості до більш широкого соціального, економічного та етичного 

простору. В окремих випадках, учасники мережі почали процес переговорів з 

авторами щодо компонентів лекційних курсів. В інших випадках виконавці 

проекту LNCV-BDRC проводили лекції, що були узгоджені з місцевими 

викладачами стосовно часу, змісту і способу викладання відповідно до 

місцевих умов. 

У всіх випадках не було достатньо часу, щоб охопити всі складові ЕМІ (в 

якості всеосяжного ресурсу). Крім того, студенти не мали обов'язково 

вивчати всю інформацію з різних наукових дисциплін стосовно тем, 

викладених у Таблиці 3. Але було важливо охопити всі ключові елементи. У 

деяких випадках це вимагало певної дискусії і обговорення змісту з 

учасниками мережі, де відбувалося тестування. Це було особливо важливо 

для взаємодії з науковцями, які зацікавлені здебільшого у прикладах 

досліджень подвійного використання. 

Цей аспект є істотним по відношенню до питання, поставленого у введенні 

про те, як забезпечити увагу аудиторії та її активну участь. Три ключові 

області заслуговують на увагу у цьому контексті. По-перше, очевидно, що 

великий розділ з історії наступальних біологічних озброєнь сприймається як 

небажаний і непотрібний. Така відповідь є цілком зрозумілою на курсах, 

орієнтованих на науку. Тим не менш, введення прикладів конкретних 

досліджень може стимулювати дискусію, як і огляд історії наступальних 

програм біологічного зброї, який є важливим елементом розвіяння міфів 

серед деяких осіб з наукової спільноти про те, що біологічна зброя або не була 

використана у війнах, або була прерогативою інших, «поганих» вчених. 

По-друге, деякі доповідачі неохоче включають обговорення заходів контролю 

або законодавства на підставі того, що це може бути недоречним, нудним, або 

незрозумілим для студентів. Визнаючи це побоювання, ми вважаємо, що 

базове розуміння правових і нормативних заходів, які зачіпають вчених, 
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залишається важливим компонентом освіти з біозахисту через можливий 

прямий вплив на їх майбутню діяльність. 

Таблиця 3: Огляд матеріалів EMR 

Біологічна зброя, біологічної зброї 

та біотероризм 

Ризики подвійного використання 

та обов'язки вчених 

 Біологічна зброя від античності до 

Другої світової війни 

 Біологічна зброя у Другій світовій війні 

 Біологічна зброя часів холодної війни 

 Пристосування біологічної зброї до 

військових програм і розрахунок 

ефективності 

 Біотероризм 

 Біологічна зброя, біозахист та етика 

 Можливе зловмисне застосування 

нових технологій 

 Заборона зловмисного застосування 

біологічних розробок 

 Подвійне використання: Звіт Фінка 

 Подвійне використання: приклади 

 Звіт Лемона-Релмана 

 Зброя, спрямована на нервову 

систему 

 Чи можливе регулювання 

медико-біологічних досліджень? 

Міжнародний режим заборони і 

імплементації 
Система запобігання 

• Міжнародно-правові угоди 

• Розвиток КБТЗ: 1980-2008 

• Перший міжсесійний процес: КБТЗ 

2005 Наради щодо кодів поведінки 

• Другій міжсесійний процес КБТЗ 

2007-11 

• Міжнародне звичайне право 

• Резолюція 1540 Ради Безпеки 

Організації Об'єднаних Націй 

• Законодавство ЄС та Директиви з 

експортного контролю 

• Національне законодавство 

• Розбудова ефективної мережі 

запобігання 

І нарешті, на додаток до скорочення матеріалу у відповідь на вимоги 

викладачів, стає очевидною необхідність включення матеріалу, який виразно 

підкреслює позитивні аспекти науки, для того, щоб уникнути звинувачень у 
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«антинауковості» і не «залякувати» студентів наукою. На цій основі, у 

недавніх імплементаційних тестах нам стало абсолютно зрозуміло, що 

будь-які проблеми безпеки повинні розглядатися в перспективі і на початку 

лекції слід визнавати величезний масив позитивних наукових результатів у 

відповідь на соціальні виклики у різних сферах, зокрема, у охороні здоров'я, 

енергетиці, продовольчій безпеці та у економіці. Дійсно, для багатьох осіб з 

наукової спільноти, суттєвим компонентом є уникнення відторгнення 

науковців від медико-біологічних наук і запобігання створенню 

антинаукового іміджу. 

Результати імплементаційних тестів 

При проведенні тестування ми також спробували оцінити успішність нашої 

діяльності. Існує ряд засобів вимірювання успішності лекції з підвищенні 

обізнаності у короткостроковій перспективі. Вони включають до- і після 

лекційні опитування (здійснюються простим підняттям рук), екзаменаційні 

опитування та демонстрацію розуміння членами дискусійних груп. У цьому 

проекті ми вирішили використовувати методику пост-лекційного опитування. 

Використовуючи цей підхід можна визначити успіх окремих лекції і, 

звичайно, результати імплементаційних тестів, проведених членами мережі. 

Вони виявилися позитивними, зі значним відсотком учасників, які вказали на 

 

Мал. 12: Відповіді на пост-лекційне опитування 
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покращення знань з біозахисту та інших тем (Див. Мал. 12). 
 

Було також очевидним, що переважна більшість учасників вважала лекції 

цікавими і важливими, 99 відсотків високо оцінили семінари та погодилися, 

що студентів слід заохочувати до підвищення обізнаності у питаннях, 

пов'язаних з біозахистом (Див. Мал. 13). 
 

Така підтримка просування освіти з біозахисту є важливою з точки зору 

забезпечення другого тесту успішності – стійкості. Стійкість є важливою для 

досягненні мети формування культури обізнаності, за рахунок якої матеріали 

переходять на наступний рівень. Існують ряд методів, які можуть 

використовуватися окремо або комбіновано для ефективного тестування 

стійкості. Вони включають в себе наступне: 

• після лекційні обговорення зі співробітниками та студентами 

• подальші анкетування 

• запити на отримання інформації щодо подальшої діяльності 

• моніторинг сайту, на якому розміщені навчальні матеріали з біозахисту 

для визначення частоти і географічного розташування завантаженого 

матеріалу. 

 

Мал. 13: Відповіді на пост-лекційне опитування ІІ 
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Ґрунтуючись на цих критеріях, ми можемо стверджувати, що ступінь успіху в 

цій мережі контактів в ряді випадків свідчить про те, що, з урахуванням 

інтересу і доступності інформаційного матеріалу, вони схильні 

рекомендувати і відтворювати лекції у майбутньому. Відповідно, стало 

можливим визначити успіх безпосереднього впливу на формування інтересу і 

потенційної майбутньої стійкості лекцій. 

Контроль превенції 

Тим не менш, в довгостроковій перспективі, визначення успіху запобігання 

участі вчених у розробці біологічної зброї (незалежно від терористичної або 

державної приналежності), є складним завданням. Більшу увагу сліди приділяти 

розробці методик, які є достатньо стійкими, щоб продемонструвати успіх або 

провал, але водночас є досить простими, щоб бути корисними загальній 

спільноті. Звичайно, не достатньо просто рахувати кількість підготовлених 

студентів. Національні академії наук вважають, що досвід інших заходів зі 

Спільного зменшення загрози (CTR), у США визначені як «жорсткі оціночних 

відомостей, часто дуже кількісного характеру, не завжди здатні адекватно 

оцінювати успіх програми».
3
 Це, звичайно, як раз стосується освіти з біозахисту 

та подвійного використання, де демонстрації ефекту в довгостроковій 

перспективі деякою мірою потрібує доведення негативу без заплутаної 

каузальності. 

Отримані уроки 

Аналіз досвіду авторів що до освіти з біозахисту та подвійного використання 

розкриває низку ключових практичних уроків. Вони не є обов'язковими для 

інших регіонів, і майбутні заходи, швидше за все, потребуватимуть 

пристосування до вимог на конкретних місцях. Тим не менш, вони можуть 

виявитися корисними у сприянні майбутній діяльності. 

Одним з основних уроків, засвоєних під час побудови мережі та проведення 

імплементаційних випробувань є необхідність ретельного формування як 

участі, так і презентаційного матеріалу. Сприйняття науковою спільнотою 

освіти з біозахисту як неактуальної або менш актуальної аніж багато (якщо не 

всіх) інших предметів, вимагає чіткої і об'єктивної артикуляції необхідності її 

                                                                 

3 National Academies of Science 2009, Global security engagement: A new model for Cooperative Threat Reduction, 
available: http://www.nap.edu/catalog/12583.html 

http://www.nap.edu/catalog/12583.html
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включення до освітньої програми. Це відноситься як до університетського 

рівня, на якому важливо забезпечити присутність науки і науковців не в 

якості частини проблеми, а в якості частини рішення, так і до будь-якої іншої 

діяльності, пов'язаної з можливими точками доступу. Дійсно, необхідність у 

ретельному визначенні проблеми, ймовірно, є ще більш гострою стосовно 

національних академій і авторів. 

У практичному плані, дискусія з викладачами та координаторами курсів в 

європейському контексті підтвердила наявність дуже обмеженого простору в 

розкладах навчальних закладів. Таким чином, ймовірно, буде важко знайти 

простір для розлогого історичного матеріалу і детальної інформації про 

конвенції і законодавства у часто невеликому вікні можливостей залучення 

студентів – біомедиків. Як вважає один з респондентів, «будь-які знання є 

корисними. Це питання пріоритетів та обмеженого числа наявних 

кредитів/програмного простору». Відповідно, якщо мета полягає у створенні 

більш широкої аудиторії з використанням висхідного підходу, описаного 

вище, часто буде необхідним компроміс. 

Об'єктивність також є дуже важливою для студентів такого напряму як 

біологія, яка ґрунтуються на позитивістській логіці. Таким чином часто 

вигідно уникати суб'єктивних підходів або, що більш важливо, «проповідей» 

перед студентами-біомедиками. Це питання постає особливо гостро по 

відношенню до більш етично-орієнтованих питань, таких як мораль 

використання захворюваь у військових цілях, і наш досвід збігається з 

настроями Рапперта, вираженими у Частині 1 про те, що «опір може бути 

більш інтенсивним, коли деякі намагаються розповідати іншим, як вони 

повинні думати». І нарешті, не існує «єдиного розміру, що підходить для 

всіх» у підході до запровадження освіти з біозахисту за висхідним 

принципом. Ступінь гнучкості в поданні матеріалів і змісту, ймовірно, також 

буде важливою у майбутньому і модель, що використовується в 

європейському контексті, навряд чи буде безпосередньо застосовна до інших 

умов. 

Звертання до інших точок  

Хоча значна частина нинішньої уваги до освіти зосереджена на 

університетському рівні, він не є єдино можливою точкою, через яку може 

прогресувати освіта з біозахисту, і було б упущенням не розглядати діапазон 

інших можливостей. В цій главі Уітбі і Дандо обговорюють роль спонсорів 

наукових досліджень у заохоченні розгляду так званого питання подвійного 
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використання. Якщо освіта вважається важливим елементом того, що ми 

назвали «системою запобігання»,
4
 існують інші додаткові взаємодоповнюючі 

точки доступу, на які можна і необхідно впливати, приклади яких наведені на 

малюнку 14. Дійсно, спираючись на тематичне дослідження Ревілла, можна 

припустити, що для перетворення закликів до освіти з біозахисту на 

ефективні дії необхідно залучати ряд додаткових точок впливу. Вони 

включають академії наук, авторів наукових підручників, біотехнологічну 

промисловість, і, можливо, школи.
5
 Кожен з цих пунктів розглядається, в 

свою чергу, в наступних розділах. 

 

Мал. 14: Роль освіти і додаткових освітніх заходів у системі запобігання 

Академії наук 

Академії наук і «лідери»
6

 в рамках наукової спільноти, безумовно, є 

ключовими інструментами сприяння освіті з біозахисту всередині самої 
                                                                 
4 Rappert, B. and McLeish, C. (eds), A Web of prevention: Biological weapons, life sciences and the future governance of 
research, London: Earthscan: 51-65, available: http://people.exeter.ac.uk/br201/Research/ Publications/Chapter%203.pdf [viewed 1 
November 2009]. 
5 Revill, J. 2009, 'Biosecurity and bioethics education: A case study of the UK context', Research Report for the Wellcome 
Trust Project on 'Building a Sustainable Capacity in Dual-use Bioethics', December 2009, available: 
http://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc/dube/publications/BioseBioethicsUK.pdf. 
6 Certainly the idea of 'champions' was voiced at the National Academies of Science [US] meeting on 'Education on Dual Use 
Issues in the Life Sciences', held on 16—18 November 2009, Warsaw, Poland. 

http://people.exeter.ac.uk/br201/Research/
http://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc/dube/publications/BioseBioethicsUK.pdf
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спільноти вчених-біомедиків. Цей процес, ймовірно, буде значно більш 

впливовим, аніж спроби окремих осіб поза межами цієї спільноти. Вже 

існують приклади того, як окремі лідери можуть сприяти обізнаності щодо 

певних питань; так, наприклад, колишній генеральний секретар ООН Кофі 

Аннан констатував: «Пан Ротблат пройшов шлях від конструктора атомної 

бомби до засновника Пагуошської конференції, і продовжував до кінця своїх 

днів пропагувати принцип відповідальності вчених за власні винаходи».
7
 Тим 

не менш, здається, що за нинішніх умов, медико-біологічній галузі не 

вистачає таких лідерів, і, хоча деякі національні академії наук виказали свій 

інтерес до цього аспекту, даному питанню приділяється недостатня увага, 

щоб спричинити суттєвий прорив у практичній діяльності. 

Наукова література і автори 

Очевидно також, що принаймні у Великобританії багато чого (не все) з 

наукової біомедичної літературі тяжіє до ігнорування дискусій щодо 

біозахисту. Це зрозуміло, враховуючи відносно новий характер цих термінів у 

рамках міжнародних дискусій з безпеки, і уявне неприйняття цієї теми 

наукою і науковцями. Аналогічно, хоча концепція часто експлуатує матеріали 

щодо біологічної зброї, вони знаходяться в контексті характеристик агентів і 

сприймається з наукової перспективи як такі, що позбавлені аспектів щодо 

незаконності застосування біології в якості зброї. Це також логічно, 

враховуючи цільову аудиторію і цільове використання медико-біологічних 

підручників. Тим не менш, незначне розширення кола проблем могло б 

сприяти подальшим дискусіям про заборони та правила, які могли б 

покращити обізнаність. Є підстави для оптимізму щодо цього і дискусії з 

авторами підручників показують, що деякі з них можуть бути готові 

включити посилання на ці проблеми до майбутніх примірників. Зокрема, 

професор Роберт Бауман, автор Мікробіології і систематики хвороб, заявив у 

бесіді з Ревіллом, що він планує «розширити зміст розділу біологічної зброї, 

щоб вказати на незаконність цих озброєнь», вважаючи, що «доцільно 

покращувати розуміння цього важливого питання». 

Біотехнологічна промисловість 

Роль промисловості у освіті також може виявитися цінним важелем впливу 

для освіти з біозахисту. Як і академії наук, біотехнологічна промисловість, 

здається, має більший вплив на студентів, ніж соціологи чи політики, які, в 

                                                                 

7 Annan, K. 2005, Annan regrets death of Nobel Peace Laureate and disarmament advocate Joseph Rotblat', Pugwash Collection 
of Tributes to Joseph Rotblat, available: http://www.pugwash.org/publication/obits/obit- rotblat-tributes.htm. 

http://www.pugwash.org/publication/obits/obit-rotblat-tributes.htm
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деяких випадках, вже сприймаються як надмірно обтяжливі і такі, що 

обмежують наукові дослідження. Крім того, такий процес може бути 

корисним для корпорацій з точку зору демонстрації їхньої прихильності до 

соціальної та етичної відповідальності. 

Висновки: єдиний підхід до імплементації освіти 

У передмові до своєї книги Рапперт поставив ряд питань, які необхідно 

розглянути в процесі переходу освіти з біозахисту від прагнень до конкретної 

діяльності. Одним з таких питань є: Як набути увагу практикуючих вчених 

або інших практиків і як забезпечити їх активну участь? Хоча було б 

недоречно претендувати на володіння будь-якою остаточною відповіддю, 

очевидно, що процес, який здійснюється на основі дослідження LNCV-BDRC 

забезпечує контроль масштабів освіти, а також розуміння ставлення 

викладачів медико-біологічної галузі і набір контактів, необхідних для 

побудови мережі співпраці. Це може мати практичне значення як засобу 

проведення імплементаційних тестів та передачі керівництва процесом освіти 

з біозахисту вченим-біомедикам. Хоча ефективність цього підходу в 

контексті інших культур залишається спірною, і можуть знадобитися 

подальші дослідження та адаптація освіти до місцевих умов, в Європі та в 

інших західних академічних середовищах цей мережевий процес є однією з 

конструктивних висхідних моделей, за рахунок яких можна забезпечувати 

увагу та активну участь аудиторії. Дійсно, мережа виявилася корисною при 

проведенні імплементаційних тестів в наукових підрозділах по всій Європі, 

адаптації навчального матеріалу і забезпеченні ЕМR. 

Було чітко продемонстрована відсутність одноманітного підходу до освіти, 

навіть в рамках європейських університетів; і хоча основний ресурсний 

модуль є корисною основою для імплементації, необхідно брати до уваги 

контекст. Так, на основі досвіду, отриманого протягом цього проекту, 

важливо визначити пріоритети різних практикуючих спільнот і забезпечити 

об'єктивне надання матеріалу таким чином, щоб уникнути проповідей і 

врівноважити потенційно шкідливі результати медико-біологічних наукових 

досліджень з величезним масивом позитивних переваг, генерованим 

протягом наукових досліджень. 

Це, ймовірно, буде складним завданням у випадках більш широкого 

застосування моделі в інших контекстах, зокрема, таких, які передбачають 

набагато вищий пріоритет наукових досліджень у порівнянні з безпекою. 
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І нарешті, реалізація біозахисту на університетському рівні є лише одним з 

елементів у ряді заходів, яких можна було б вжити для розбудови «культури 

відповідальності». Інші точки впливу, такі як академії наук і «лідери», 

біотехнологічна промисловість та наукові автори, грають важливу роль у 

просуванні освіти з біозахисту. Оскільки наукова спільнота врешті решт дасть 

відповіді на багато питань на кшталт «хто, що і як у освіті», значна взаємодія з 

цими точками впливу матиме важливе значення в довгостроковій 

перспективі.
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Глава 10: Підвищення обізнаності з 

біозахисту і освіта науковців 

медико-біологічної галузі: що необхідно 

робити зараз? 

САЙМОН УІТБІ І МАЛКОЛЬМ ДАНДО 

Введення: обізнаність 

Конвенція із заборони біологічного і токсинної зброї 1975 року додала до 

заборони застосування біологічної зброї, закріпленої в Женевському протоколі 

1925 року те, що було названо у Статті 1 «критерієм спільної мети»:
1
 

Кожна Держава-учасниця цієї Конвенції зобов'язується за жодних 

обставинах не розробляти, не виробляти, не накопичувати, не набувати 

прав власності не зберігати: 

1. Мікробіологічні або інші біологічні агенти, або токсини, незалежно від 

їх походження або методу виробництва, таких видів і у таких кількостях, 

які не можуть бути виправдані профілактичними, захисними, або іншими 

мирними цілями…  

Таким чином, мирне використання сучасних медико-біологічних наук повністю 

захищене, але існує всеохоплююча заборона немирної розробки, виробництва, 

накопичення, придбання або збереження мікроорганизмів або інших біологічних 

агентів чи токсинів (тут розуміється, що токсини охоплюють всі агенти середині 

спектра, такі як біорегулятори). 

Вже на другій п'ятирічній Оглядовій конференції КБТЗ 1986 року, 

Держави-учасниці
2

 визнали важливість обізнаності та освіти вчених 

                                                                 

1 For the text of the Convention, see: www.opbw.org. 
2 The term 'States Parties' refers to the membership of the Convention. The Biological Weapons Convention currently has 163 States 
Parties and 13 signatories. There are 19 states which have neither signed nor ratified the Convention. 

http://www.opbw.org/
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медико-біологічної галузі в контексті Конвенції. У Заключній декларації 

Конференції, Держави-учасниці
3

 відзначили, у зв'язку зі Статтею IV щодо 

національних імплементаційних заходів, що:
 4

 «Конференція відзначає 

важливість включення у ... підручники і медичні, наукові і військові освітні 

програми інформації, що стосується заборони мікроб- або інших біологічних 

агентів чи токсинів з положень Женевського протоколу». 

Подібні заяви були згодом погоджені на наступних оглядових конференціях. Але, 

протягом 1990-х років, коли побоювання щодо біологічної зброї повернулися, 

увага дипломатів була зосереджена на проблемі покращення довіри щодо 

дотримання Конвенції, в якій дуже мало місця відводилося цивільній 

медико-біологічній спільноті.
5
 Після провалу цих зусиль, коли держави вирішили 

обговорювати і просувати спільні домовленості щодо більш контрольованих 

питань, Австралія повідомила на міжсесійних зборах 2005 року присвячених 

кодексам поведінки, що:
6
 

1. В австралійській науковій спільноті панує низький рівень обізнаності 

щодо ризиків зловмисного використання результатів біологічних 

досліджень для розробки біологічної або хімічної зброї. Багато вчених, 

які працюють у сфері «подвійного використання» просто не 

розглядають можливості того, що їх робота може ненавмисно сприяти 

програмам створення біологічної або хімічної зброї ... 

На тому ж засіданні ми повідомили про роботу, виконану спільно з редактором 

цієї книги, Браяном Раппертом, яка включала інтерактивні дискусії з 

вченими-біомедиками з 15 університетів Великобританії. Аналізуючи 

магнітофонні записи цих семінарів ми прийшли до висновку, що: «Існує мало 

свідчень з наших семінарів про те, що учасники: а. розглядають біотероризм або 

біологічну зброю як серйозну загрозу; b. вважають що розвиток 

медико-біологічних досліджень сприяє біозагрозам; с. були обізнані щодо 

поточних дебатів і стурбованості з приводу досліджень подвійного використання; 

або d. були знайомі з КБТЗ».
7
 

Наступного року ми звітували шостій оглядовій Конференції про подальші 

семінари у ряді інших країн. Відносно семінарів у Великобританії ми прийшли до 

                                                                 

3 States Parties refers to States that have both signed and ratified the Biological and Toxin Weapons Convention. (BTWC). The BTWC 
currently has 163 States Parties and 13 signatories. There are 19 states which have neither signed nor ratified the Convention. 
4 Again, for the text of the Final Declaration, see: www.opbw.org. 
5 Dando, M. R. 1994, Biological warfare in the 21st century: Biotechnology and the proliferation of biological weapons, London: 
Brasseys; Dando, M. R. 2002, Preventing biological warfare: The failure of American leadership, Basingstoke: Palgrave. 
6 Australia 2005, Raising Awareness: Approaches and Opportunities for Outreach, BWC/MSP/2005? MX/ WP.29, available: 
www.opbw.org. 
7 Dando, M. R. and Rappert, B. 2005, Codes of Conduct for the Life Sciences: Some Insights from UK Academia, Briefing Paper no. 
16 (2nd series), University of Bradford, May, available: www.brad.ac.uk/acad/sbtwc. 

http://www.opbw.org/
http://www.opbw.org/
http://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc
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висновку, що: «Результати решти семінарів відповідали усім пунктам 

[переліченим вище]. Зокрема не сюрпризом було те, що дуже мало учасників 

(менше 10 відсотків у більшості груп) чули про експеримент з мишачою віспою, 

який значною мірою був присутній у літературі з безпеки».
8
 

Звичайно, були певні відмінності у взаємодій, про які ми повідомляли на 

семінарах в Нідерландах, Фінляндії, США і Південній Африці, але констатували, 

що «[D] незважаючи на такі відмінності між семінарами, що проводилися в 

різних країнах, ступінь подібності між відповідями на семінарах мала чітке 

вираження». Наш наступний досвід проведення семінарів у 16 різних країнах з 

кількома тисячами вчених-біомедиків з більш ніж 110 різних установ зміцнив ці 

висновки.
9
 Але ж, ми використовували семінари більш як механізм підвищення 

обізнаності, а не в якості інструменту розслідування настроїв вчених біомедичної 

галузі. 

Недоліки освіти 

Ці дані вимагають серйозних пояснень. Багато фізиків чітко усвідомлюють 

небезпеку зловживання результатами своїх досліджень і відіграють важливу 

роль, наприклад, у Пагуошському русі. У 1980-х і 1990-х років хіміки також 

здійснювали свій вплив для успішного завершення переговорів щодо заборони 

хімічної зброї (КЗХЗ), а Міжнародний союз теоретичної і прикладної хімії 

(IUPAC) проводив основні перевірки відповідних галузей науки і техніки для 

перших двох конференції в рамках Конвенції із заборони хімічної зброї. Таким 

чином, є доцільним запитати, чому практикуючі науковці-біомедики так 

необізнані з питань КБТЗ та проблеми подвійного використання, незважаючи на 

підвищену увагу до цих питань з боку, наприклад, національних академій наук. 

Одне з можливих пояснень того, що вчені медико-біологічної галузі не 

поінформовані щодо питань біозахисту полягає в тому, що вони не мали 

відповідного розділу у своїй університетській освіті. Для дослідження цієї 

можливості ми, у співпраці з італійською Мережею Landau Centro Volta, провели 

Інтернет опитування. Як докладно описано в главі Манчіні і Ревілла, результати 

були дуже вражаючими: «Це дослідження показало, що лише три з 57 

університетів пропонували якісь форми спеціалізованого модуля з біозахисту і у 

                                                                 

8 Rappert, B., Chevrier, M. I. and Dando, M. R. 2006, In-depth Implementation of the BTWC: Education and Outreach, Review 
Conference Paper no. 18, University of Bradford, available: www.brad.ac.uk/acad/sbtwc. 
9 Rappert, B. 2007, Biotechnology, security and the search for limits: an inquiry into research and methods, Basingstoke: Palgrave; 
Rappert, B. 2009, Experimental secrets: International security, codes, and the future of research, University Press of America. 

http://www.brad.ac.uk/acad/sbtwc
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всіх випадках курси не були обов'язковими для студентів».
10

 З іншого боку, 

опитування визначило: 

Існують свідчення наявності значної кількості модулів з біоетики, і 

майже половина розглянутих освітніх програм містила певні форми 

модулів орієнтованих на біоетику. Що стосується модуля з біобезпеки ... 

приблизно одна п'ята частина навчального розкладу містила окремі 

модулі з біобезпеки хоча деякі з цих спеціалізованих модулів були 

додатковими. 

Таким чином, ми знайшли прийнятну кількість модулів з біобезпеки, велику, і ми 

припускаємо, зростаючу кількість модулів з біоетики, і майже не виявили модулів 

з біозахисту. 

Ми спробували дослідити тему більш детально, розглядаючи будь-які посилання 

на питання біозахисту в матеріалах курсів. Знову картина була невтішною: 

Варіюється саме зміст посилань; однак, на основі аналізу кількісних 

даних, в цілому ми визначили 37 біомедичних курсів зі 142, які містили 

безпосередні посилання на біозахист. Лише меншість досліджуваних 

курсів, 22 зі 142, мала посилання на КБТЗ, біологічну зброю та/або 

контроль над озброєннями, і схожа кількість, 29 курсів, містили деякі 

посилання на проблему подвійного використання. 

Аналіз результатів аналогічного опитування в Японії, представлений Мінехата і 

Шиномія, виявив аналогічну картину. З 197 медико-біологічних курсів у 62 

університетах ми знайшли лише три конкретних модулі з біозахисту.
11

 

У Японії ми перейшли до наступного етапу дослідження, розсилаючи викладачам 

анкети з питаннями, чому не викладаються біозахист та подвійне використання. 

Було очевидним, що деякі викладачі не бачили цих предметів у своїх курсах, але 

були й інші, які погоджувались з необхідністю викладання цих дисциплін. У 

випадках коли люди погоджувалися з актуальністю тем, але не викладали їх, 

причинами цього були відсутність досвіду і доступу до необхідних ресурсів, а 

також брак часу у дуже переповненому розкладі сучасних студентів 

медико-біологічного спрямування. 

  

                                                                 

10 Mancini, G. and Revill, J. 2008, Fostering the biosecurity norm: Biosecurity education for the next generation of life scientists, 
London Network, Centro Volta and University of Bradford, available: www. Dual-use bioethics.net. 
11 Minehata, M. and Shinomiya, N. 2009, Dual-use education in life science degree courses at universities in Japan, National 
Defence Medical College of Japan and Bradford University, available: www.dual-use bioethics. net. 

http://www.dual-use/
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Виправлення недоліків 

Виправлення цього недоліку освіти і підвищення рівня обізнаності 

вчених-біомедиків є важливим завданням, що потребуватиме дій від цілої низки 

гравців, які беруть участь у формуванні медико-біологічної освіти, включаючи, 

зокрема, уряди, органи, відповідальні за управління стандартами у сфері вищої 

освіти, спонсорів біомедичної освіти, групи громадянського суспільства та 

неурядові організації, що беруть участь у розробці навчального матеріалу, 

викладачів і тренерів.
12

 

Розгляд моральних дилем не є новиною у біомедичних дослідженнях
13

. Але 

існуюча стурбованість з питань подвійного використання,
14

 за умови можливого  

використання плодів науки як у зловмисних, так і у корисних цілях, виникає через 

появу нового спектру загроз для безпеки. Вони включають зміну характеру війни, 

можливість нових форм тероризму із залученням зброї масового знищення, 

відверті зобов'язання держав-учасниць КБТЗ щодо боротьби з цими загрозами за 

рахунок підвищення рівня обізнаності та освіти вчених-біомедиків, звіти про 

нагляд за дослідженнями подвійного використання, що здійснюється 

національними академіями наук
15

 (зокрема, США), і геномну та біотехнологічну 

революцію в медико-біологічних науках зі швидким і всесвітнім поширенням 

передової науки і техніки. Таким чином, побоювання з приводу можливостей 

подвійного икористання обговорюються в контексті чіткого нового явища, а саме 

– конвергенції проблем безпеки та практики вчених-біомедиків в тому, що можна 

назвати новітньою проблемою біозахисту. 

Термін «біозахіст» використовується по-різному в різних контекстах. Отже, ми 

повинні, бути чітко визначеними щодо використання цього терміну в цій роботі. 

На наш погляд спектр загроз варіюється від природних хвороб до ненавмисно 

викликаних хвороб. Ми маємо справу з природними хворобами через заходи 

охорони громадського здоров'я, а ненавмисно викликані хвороби ізолюються 

заходами «біобезпеки» - належної лабораторної практики. Концепція 

лабораторного біозахисту також виникла для того, щоб забезпечити безпечне 

зберігання небезпечних матеріалів подалі від осіб зі зловмисними намірами. Ми 

розглядаємо лабораторний біозахист як частину біозахисту, але для нас термін 

має ширше значення, пов'язане з поняттям системи профілактичних дій, 

                                                                 

12 Dando, M. R. 2009, Dual-use Education for Life Scientists, Disarmament Forum, vol. 1, pp. 41—4. 
13 Jonsen, A. R. 1998, The birth of bioethics, 1st edition, USA: Oxford University Press. 
14 Atlas, R. and Dando, M. 2006, 'The dual-use dilemma for the life sciences: Perspectives, conundrums, and global solutions', 
Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science, vol. 4, pp. 276—86. 
15 The US National Academy of Sciences' (Fink Committee) classification of seven classes of experiment sought to illustrate the types of 
endeavour that would require careful review by informed experts. 
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зосереджених на забороні зловживання результатами медико-біологічних 

досліджень, втілених у вигляді Критерій головної мети КБТЗ. Таким чином 

біозахист є завданням цілого ряду стратегій, таких як експортний контроль, 

біобезпека та імплементація Конвенції на національному рівні, що зводять до 

мінімуму можливість використання результатів медико-біологічних досліджень у 

зловмисних цілях. У такому діапазоні дій, на наш погляд, існує місце і для 

практикуючих вчених-біомедиків, роль яких полягає у підтриманні обізнаності 

щодо можливого зловмисного застосування матеріалів, технологій і знань, які є 

продуктами їх досліджень і у використанні власного досвіду для розвитку та 

забезпечення реалізації профілактичних політик. 

Для того, щоб почати нарощування потенціалу освіти з біозахисту, необхідний 

новий діапазон творчих та інноваційних заходів. Як зазначено у наступному 

аргументі, ми бачимо, що освіта з біозахисту може бути легко прийнята 

сучасними стандартами в галузі вищої освіти Великобританії. А в США вже 

видані рекомендації щодо адаптації освіти з біозахисту до програм установ, що 

фінансуються з федерального бюджету. 

Об’єм викладання біозахисту у Великобританії і США 

Тоді як етичні міркування щодо результатів розвитку науки і техніки подвійного 

використання є виразно відсутніми у переважній більшості навчальних програм 

вищої освіти у Великобританії, у США і, звичайно, в усьому світі, є очевидним, 

що систематизований відгук у вигляді розробки нових принципів і політик, які 

відображають стурбованість щодо біозахисту, не обов'язково буде затребуваний 

у вищій освіті Великобританії. Для задоволення свого статутного обов'язку 

гарантувати високі стандарти фінансованого державою навчання, Рада з 

фінансування вищої освіти Великобританії (HEFCE)
16

 уклала угоду з Агентством 

із забезпечення якості (QAA)
17

 щодо «розробки і впровадження методів 

забезпечення якості» і проведення аудитів та аналізу якості викладання у 

закладах вищої та додаткової освіти. Хоча це і не національний навчальний план, 

який встановлює стандарти у вищій та додатковій освіті Великобританії, 

Роз’яснення щодо предметних стандартів, розроблені Агентством із забезпечення 

якості
18

 вимагають включення етичного виміру до усіх університетських 

біологічних програм. Це є дуже очікуваною вимогою. Однак, вони 

«встановлюють очікування щодо стандартів наукових ступенів в діапазоні 

                                                                 

16 http://www.hefce.ac.uk/Learning/qual/qaa.asp. 
17 http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp. 
18 UK Quality Assurance Agency (QAA) 2002 & 2007, Honours Degree Subject Benchmark Statements, Bioscience, available: 
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/Biosciences07. pdf. 

http://www.hefce.ac.uk/Learning/qual/qaa.asp
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/Biosciences07


Глава  

192 

 

предметних областей. Вони описують те, що забезпечує узгодженість та 

ідентичність дисципліни, і визначають, чого слід очікувати від випускника з 

точки зору вмінь і навичок, необхідних для розвитку розуміння, або 

компетентності щодо теми».
19

 

У 2002 році Роз’яснення щодо стандартів біомедичних предметів QAA містили 

ряд посилань на «етичні» аспекти цієї предметної області, в тому числі, наступні 

вимоги: 

Студенти повинні очікувати конфронтації з деякими науковими, 

моральними і етичними питаннями, що виникають в їх навчанні при 

розгляді інших точок зору, що відрізняються від їх власних, і брати участь 

у критичній оцінці та інтелектуальній аргументації.
20

 

Визнання моральних та етичних аспектів досліджень і сприйняття 

необхідності етичних норм і професійних кодексів поведінки.
 21

 

Всі студенти повинні: мати уявлення про етичні питання і вплив на 

суспільство досягнень в галузі біологічних наук.
22

 

Хороші студенти повинні: вміти будувати обґрунтовані аргументи на 

підтримку своєї позиції щодо етичних та соціальних наслідків досягнень 

біологічних наук.
23

 

Роз’яснення щодо предметних стандартів були повторно видані QAA у 2007 році, 

вони містили заяву про важливість включення етичного аспекту до програм 

бакалаврату медико-біологічної підготовки. Оскільки викладання етики є 

важливим компонентом багатьох курсів біології і ці курси звертаються до цілого 

ряду питань, пов'язаних з етичною точки зору, етика в біологічних науках або 

біотична освіта може бути легко розширені з тим, щоб пристосувати і включати 

етичні аспекти освіти з біозахисту. Інституційні аудити якості викладання QAA 

посилюють стимули для розширення викладання етики в області біозахисту. 

Крім цього, у звіті
24

, опублікованому у грудні 2008 року Національною 

консультативною радою з біозахисту США (NSABB) міститься Стратегічний 

план інформаційно-просвітницької діяльності та освіти з питань досліджень 

подвійного використання. Як зазначено у цьому документі, ця стратегія 

передбачає реалізацію низки рекомендацій щодо «розробки програм для 

                                                                 

19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 National Science Advisory Board for Biosecurity 2008, Strategic plan for outreach and education on dual use research issues, 
December, Washington, DC. 
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пропаганди, освіти та професійної підготовки з питань досліджень подвійного 

використання для всіх вчених і лабораторних працівників бюджетних установ 

Сполучених Штатів». 

Донори наукових досліджень 

Одержувачі фінансування наукових досліджень повинні бути готові все більше і 

більше відповідати вимогам наукових спонсорів із забезпечення повної 

відповідності науково-дослідної діяльність у біологічній галузі етичним 

принципам. Дійсно, посилання на дослідження подвійного використання у 

деяких спонсорів біологічної галузі зараз є досить відвертими.  

Як зазначено в заяві
25

 щодо позиції етики у наукових дослідженнях, Рада 

біотехнологічних та біологічних досліджень Великобританії (BBSRC) констатує, 

що вона має: 

Зобов’язання перевіряти етичне і відповідальне освоєння коштів. 

Потенційні кандидати повинні зважати на можливу соціальну 

стурбованість щодо мети дослідження, або забезпечити включення 

соціальних та етичних міркувань, що торкається проведення або 

результатів дослідження (наприклад, відношення до розробки 

біологічної зброї; продуктів та процесів, що можуть бути використані у 

соціальній дискримінації), або інших аспектів, що викликають 

потенційний суспільний інтерес. 

Як зазначено в Умовах
26

 отримання науково-дослідних грантів Ради, відповідно 

до вимог Науково-дослідних рад Великобританії (RCUK), одержувачі несуть 

відповідальність за забезпечення того, щоб: 

... етичні питання, пов'язані з науково-дослідним проектом, були 

виявлені і доведені до відома відповідного регулюючого органу. 

Затвердження формату дослідження повинне бути надане до початку 

робіт, що потребують затвердження. Етичні питання слід 

інтерпретувати в широкому сенсі і вони можуть охоплювати, серед 

іншого, відповідні практичні кодекси, участь у дослідженнях людей, 

тканини або дані, отримані під час дослідження, використання тварин у 

дослідах, що можуть призвести до збитків для навколишнього 

середовища та використання чутливих економічних, соціальних чи 

особистих даних. 

                                                                 

25 http://www.bbsrc.ac.uk/funding/apply/grants_guide.pdf. 
26 http://www.rcuk.ac.uk/cmsweb/downloads/rcuk/documents/tcfec.pdf. 

http://www.bbsrc.ac.uk/funding/apply/grants_guide.pdf
http://www.rcuk.ac.uk/cmsweb/downloads/rcuk/documents/tcfec.pdf
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Рада з медичних досліджень Великобританії (MRC)
27

 визначає докладні 

інструкції з етики, що стосуються широкого спектру областей, включаючи 

«управління клінічними дослідженнями», «глобальну біоетику» і «належну 

дослідницьку практику». Крім того, Заява MRC щодо біотероризму та 

медико-біологічних досліджень визнає «подвійну природу медико-біологічних 

науки і важливість фінансуванні досліджень з урахуванням етичних дилем». 

Приймаючи подібний підхід, фонд Велком Траст визначає важливість 

відповідних процесів перевірки та нагляду за дослідженнями подвійного 

використання, що тривають на інституційному, національному та міжнародному 

рівнях. У своїй Офіційній заяві щодо біотероризму та медико-біологічних 

досліджень, Велком Траст
28

 цитує класифікацію Національної академії наук 

США (Комітету Фінка), яка розподіляє експерименти по семи класах, щоб 

проілюструвати типи діяльності, які потребують ретельної перевірки фаховими 

експертами. Комітет визначив наступні експерименти, що: 

• демонструють, як зробити вакцину неефективною 

• підвищують стійкість до терапевтично корисних антибіотиків або 

противірусних агентів 

• підвищують вірулентність збудника, або створюють вірулентність 

непатогенних агентів  

• збільшують трансмісивність патогенів 

• змінюють коло господарів патогену 

• уможливлюють ухилення від діагностики і виявлення властивостей 

• уможливлюють військове використання біологічного агента або токсину. 

Покращені процедури надання грантів, більш суворі вимоги до звітності та 

управління, нагляд за грантами з боку донорів допоможуть гарантувати 

відповідальність одержувачів грантів визначеним етичним зобов'язанням, а 

ефективне впровадження таких вимог сприятиме розвитку належної практики 

фінансуванні наукових досліджень в медико-біологічній галузі. Враховуючи 

низький рівень обізнаності серед учених-біомедиків щодо питань біозахисту, не 

дивно, що прогрес у реалізації заходів, таких як ефективні програми підготовки 

кадрів, був повільним. Тим не менш, можна очікувати, що ці заходи будуть 

реалізовані в найближчі роки: питання в тому, як швидко і наскільки добре? 

  

                                                                 

27 http://www.mrc.ac.uk/Ourresearch/Ethicsresearchguidance/index.htm. 
28 http://www.wellcome.ac.uk/About-us/Policy/Policy-and-position-statements/WTD002767.htm. 

http://www.mrc.ac.uk/Ourresearch/Ethicsresearchguidance/index.htm
http://www.wellcome.ac.uk/About-us/Policy/Policy-and-position-statements/WTD002767.htm
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Громадянські суспільні групи та неурядові організації 

На сьогодні потенційна роль громадянського суспільства у напрацюванні 

моделей роботи для ліквідації прогалин у найкоротші терміни здається найбільш 

ефективною. Це те, що ми намагаємося зробити протягом останніх кількох років 

у напряму розробки Ресурсу модулів для освіти з біозахисту та подвійного 

використання (ЕМR). У звіті NSABB «Стратегічний план 

інформаційно-просвітницької роботи та освіти з подвійного використання»
29

 

розглядаються деякі деталі того, що необхідно зробити. Згідно з ним, для 

розробки стратегічного плану необхідно: «У першу чергу, визначити і оцінити 

цільову аудиторію з точки зору рівня розуміння проблем, оскільки від цього 

зрештою залежить спрямування освітніх стратегій ... [Тоді] ... необхідно створити 

меседжі під конкретні цільові аудиторії. Мають бути визначені і спеціально 

пристосовані ключові моменти». Та через існування різних можливих способів 

комунікації, «важливо вибрати ті методи, які найбільш ефективно охоплюють 

цільову аудиторію». 

Тому, коли ми застосували аналогічний метод аналізу в нашій роботі, стало 

зрозуміло, що наша цільова аудиторія, викладачі та студенти університетського 

рівня, не мають високого рівня обізнаності щодо біозахисту та питань подвійного 

використання. Крім того, враховуючи широке використання Інтернету в ВНЗах, 

стало ясно, що надання інформації через Інтернет є найбільш дієвим і 

ефективним способом просування вперед. Однак, враховуючи часові обмеження, 

ми з’ясували, що нерозумно створювати освітній модуль за принципом «один 

розмір підходить всім» і вирішили розробити EMR, який може 

використовуватися різними викладачами для вбудовування відповідних 

елементів до своїх курсів. 

На наше розуміння також сильно вплинув процес досягнення консенсусу щодо 

освіти вчених-біомедиків, який тривав протягом Міжсесійних нарад у рамках 

КБТЗ 2008 року. У підсумковому звіті цих зустрічей говориться:
30

 

26. Держави-учасниці визнали важливість забезпечення того, щоб ті, хто 

працює у сфері біологічних наук, знали свої зобов'язання відповідно до 

національного законодавства і керівних принципів Конвенції, мали чітке 

розуміння змісту, цілей і передбачуваних ... наслідків для безпеки їх 

діяльності, і брали активну участь у зменшенні загроз, що походять з 

                                                                 

29 National Science Advisory Board for Biosecurity 2008, op. cit. 
30 Meeting of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the Development, Protection and stockpiling of Bacteriological 
[Biological] and Toxins Weapons and on their Destruction (2008) Report of the meeting of States Parties, BWC/MSP/2008/5, United 
Nations, Geneva, 10 December. 
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можливого застосування біологічних агентів і токсинів у якості зброї, 

включно біотероризм. 

Цей пункт звіту продовжується так: «Держави-учасниці відзначили, що 

формальні вимоги для проведення семінарів, модулів або курсів, включаючи 

можливі обов'язкові компоненти, у відповідних програмах науково-інженерної 

підготовки і безперервної професійної освіти можуть допомогти у підвищенні 

обізнаності та імплементації Конвенції». 

У наступному пункті держави-учасниці зазначили, що те, що вони погодили. має 

знайти своє відображення в наступних програмах: 

(i) Роз’яснення ризиків, пов'язаних з потенційним використанням результатів 

біологічних наук та біотехнологій не за призначенням 

(ii) Моральні та етичні зобов'язання посадових осіб, які відповідають за 

використання результатів біологічних досліджень 

(iii) Надання керівних вказівок щодо видів діяльності, які могли б йти врозріз з 

цілями національних законів і правил Конвенції та відповідного 

міжнародного права 

(iv) Забезпечення доступними навчальними матеріалами, типу «тренуй тренера», 

семінарами, практикумами, публікаціями та аудіовізуальними матеріалами 

(v) Звернення до провідних учених і тих, хто відповідає за нагляд за 

дослідженнями, за оцінку проектів/публікацій на високому рівні, а також до 

майбутніх поколінь учених, з закликом до формування культури 

відповідальності 

(vi) Інтеграція до поточних зусиль на міжнародному, регіональному та 

національному рівнях. 

Нашою ідеєю стосовно ЕМR було охопити якомога більше цих ідей, що 

ґрунтуються на концепції мережі комплексних профілактичних стратегій, які 

разом переконували б усіх, хто думає про порушення заборон, у тому, що вартість 

набагато переважатиме здобутки.
31

 Тим не менш, співпрацюючи з колегами з 

Японського медичного коледжу національної оборони щодо проектування і 

тестування EMR (фінансованих Британською Радою), ми зрозуміли, що нам 

потрібно починати серію лекцій з матеріалу, який може легко привернути увагу 

вчених-біомедиків. 

                                                                 

31 Rappert, B. and McLeish, C. 2007, A Web of prevention: Biological weapons, life sciences and the governance of research, 
London: Earthscan. 
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Таким чином, ЕМR складається з 21 лекції, по 20 PowerPoint слайдів кожна і 

приміток для викладача з прямими посиланнями на документи, що розміщені в 

Інтернеті. Кожна лекція має кілька спрямовуючих питань та ЕМR складається з 

введення до всього матеріалу для викладачів і невеликої кількості довідкових 

документів, що охоплюють матеріал, який є менш знайомим для 

вчених-біомедиків. Кілька лекцій також дублюються, причому матеріали з 

другого набору є більш науково-спрямованими. 

Таким чином, EMR складається з наступних п’яти частин: 

Короткий опис ЕМR 

А. Введення і огляд  

Лекція 1 

B. Загроза застосування біологічної зброї (BW) та біологічного тероризму 

та режим міжнародної заборони  

Лекції 2-10 

C. Дилема подвійного використання та обов'язки вчених  

Лекції 11-18 

D. Імплементація КБТЗ на національному рівні  

Лекції 19-20 

E. Створення ефективної системи профілактики 

Лекція 21 

Таким чином, перша лекція дає короткий огляд цілого ресурсу модулів для 

орієнтації користувачів. 

Другий розділ присвячений розповіді про випадки зловживання досягненнями 

сучасної біології після відкриття причин інфекційних хвороб наприкінці 

дев'ятнадцятого століття такими вченими, як Пастер і Кох. Ця тема значною 

мірою невідома вченим-біомедикам і формує основу для розгляду можливих 

зловживань майбутніми досягненнями. У цьому розділі ми також надаємо 

перелік сучасних традиційних агентів, таких, як збудники сибірської виразки, 

віспи і ботулотоксинів для кращого зосередження уваги аудиторії. 

Лекції Розділу В складен наступним чином: 

Розділ В ЕМR 

2.BW від античності до Другої світової війни 
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3.BW від Першої світової війни до Другої світової війни 

4. БХ часів холодної війни 

5. Дія агентів БЗ 

6. Асиміляція BW до державних програмам 

7. Міжнародно-правові угоди 

8. Зміцнення КБТЗ у 1980-2008 рр.. 

9. Міжсесійний процес 2003-2005 рр.. 

10. Міжсесійний процес 2007-2010 рр.. 

Розділ B закінчується коротким оглядом того, як міжнародне співтовариство 

намагається боротися із загрозою поширення біологічної зброї через Женевський 

протокол 1925 року, КБТЗ 1975 року та КЗХЗ 1997 року (враховуючи перекриття 

між КБТЗ та КЗХЗ у сфері агентів середнього спектру, таких як токсини і 

біорегулятори). 

Ми бачимо, що ці лекції починаються з розгляду історії біологічної зброї і 

закінчуються останніми щорічними нарадами КБТЗ, у яких учені стали брати 

більш активну участь – принаймні на рівні національних академій і передових 

промисловців. Це формує основу для третьої частини нашого модуля. 

Лекції Розділу С впорядковані наступним чином: 

Розділ С ЕМR 

11. Методологія біоетики 

12. Зобов'язання, що походять від КБТЗ 

13. Розвиток біоетики подвійного використання  

14. Подвійне використання: Звіт Фінка 

15. Подвійне використання: Приклади 

16. Звіт Лімона-Релмана 

17. Зброя, спрямована на нервову систему 

18. Регулювання медико-біологічних досліджень  

Хоча наявні докази свідчать про незначний контент питань біозахисту або 

подвійного використання в університетських біомедичних модулях, ми 

вважаємо, що вони є, ймовірно, кращим місцем для зосередження на цих 

питаннях. Учені медико-біологічної галузі знайомляться з етичними проблемами, 
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що несуть нові дослідження, і рівень викладання біоетики в університетах 

зростає. На наш погляд, питання біозахисту та подвійного використання 

найкращим чином представлені вченим-біомедикам у контексті моральних і 

етичних наслідків досліджень (див. пункт (ii) звіту про нараду КБТЗ 2008 року, 

присвячену освіті).
32

 Таким чином, ця частина модулів починається з розгляду 

стандартного біоетичного аналізу, з яким студенти, швидше за все, стикалися 

раніше в літературі з біоетики подвійного використання. Після цього розділ 

переходить до розгляду ключових звітів Національних академій США (Фінка і 

Лімона-Релмана), з яких почалося більш уважне вивчення проблем подвійного 

використання всередині наукової спільноти. В деяких лекціях досліджуються 

класичні експерименти подвійного використання, такі, як експеримент з мишачої 

віспою в лекції 15 і твердження Лімона-Релмана про те, що проблема подвійного 

використання є набагато ширшою, ніж просто дослідження в галузі мікробіології, 

що продемонстровано в лекції 17, присвяченій стурбованості з приводу 

зловживання досягненнями в неврології. Розділ закінчується лекцією, яка 

розглядає різні документи, в яких нещодавно обговорювалися питання 

регулювання безпекових наслідків в галузі медико-біологічних наук. 

Фінальні дві частини ЕМR продовжують тему регулювання на національному та 

міжнародному рівнях і побудовані таким чином: 

Розділ D ЕМR 

19. Регулювання аспектів біотехнології на міжнародному рівні  

20. Імплементація законодавства на національному рівні  

Розділ Е ЕМR 

21. Система запобігання 

Озираючись на перелік конкретних пропозицій, узгоджених 

державами-учасницями КБТЗ 2008 року, ми можемо стверджувати, що згадали 

майже все. Лекції охоплюють ризики зловмисного використання, моральні та 

етичні зобов'язання вчених-біомедиків, надають рекомендації щодо видів 

діяльності, які могли б йти врозріз з цілями Конвенції, і забезпечують доступні 

навчальні матеріали. Тому, що ще має бути зроблено? 

  

                                                                 

32 Revill, J. 2009, Biosecurity and bioethics education: A case study of the UK context, Wellcome trust Dual-Use Bioethics Group, 
University of Bradford, available: www.dual-usebioetics.net. 

http://www.dual-usebioetics.net/
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Підвищення ефективності шляхом створення мереж 

Одним із способів закріплення цієї роботи є проведення досліджень освіти в 

університетському секторі різних країн. Ці дослідження, зокрема, якщо вони 

супроводжуються наступним ретельним анкетуванням, за телефоним або 

електронним опитуваннями, неминуче призведуть до складання переліку 

викладачів з медико-біологічній галузі, які зацікавлені в залученні питань 

біозахисту та дилеми подвійного використання до власних курсів. Допомагаючи 

розвитку національних і регіональних мереж на основі цих контактів, стає 

можливим генерувати набагато більш швидкий розвиток і впровадження 

матеріалу, придатного для різних країн і регіонів. Такий підхід також відповідає 

угоді держав-учасниць щодо цінності зусиль з інтегрування освіти до існуючих 

міжнародних, регіональних і національних заходів. 

Як показано в нещодавньому звіті Національних академій США «Етична освіта і 

наукові дослідження і розробки: Що визначено? Що необхідно робити?», 

розробки у галузі біоетики подвійного використання будуть вписуватися до 

більш широких зусиль щодо розвитку освіти з питань етики.
33

 

Очевидним є те, що ці широкі зміни, хоча і вказують на деякі успіхи в розумінні 

того, як краще залучати студентів, ще не створили адекватних засобів оцінки 

впливу навчання на подальшу етичну поведінку. У доповіді наголошується, що: 

Спроби оцінити і покращити освіту з етики для науково-технічних 

досліджень і практики тільки починаються. Тим не менш, вони вказують 

те, що, хоча навіть безпосередні результати деяких програм є 

позитивними, обставини і тиск можуть взяти верх над аспірантами, 

пост-докторантами та молодими викладачами і дослідниками і звести 

нанівець досягнуті результати. 

У довгостроковій перспективі, увага до оцінки впливу освіти з біоетики 

подвійного використання стане центральною у підтримці заборони, втіленої у 

КБТЗ. 

Що стосується більш близької перспективи, ще один шанс підвищення 

ефективності буде надано в 2011 році на сьомий Оглядовій конференції з КБТЗ, 

тому що одразу після конкретних пропозицій щодо освіти (і кодексів поведінки), 

розглянутих вище, пункт 31 свідчить про те, що: «Державам-учасницям 

пропонується інформувати Сьому Оглядову конференцію, зокрема, щодо 

                                                                 

33 National Academies 2009, Ethics Education and Scientific and Engineering Research: What's Been Learned? What Should Be 
Done? Summary of a workshop, Washington, DC: National Academies Press. 
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будь-яких дій, заходів або інших кроків, які вони могли б вжити на основі 

дискусій ... для того, щоб сприяти прийняттю .... рішень щодо подальших дій». 

Таким чином, якщо в різних країнах і регіонах створити мережі з біомедиків, які 

займаються впровадженням освіти з біоетики подвійного використання, і якщо 

вони ретельно оцінюватимуть свої зусилля, результати такої роботи можуть бути 

швидко застосовані в інших місцях з тим, щоб допомогти подолати розрив у 

освіті. 

Що має бути зроблено? 

Навіть якщо виконати все, що обговорювалось у цьому розділі, все одно 

залишиться багато чого, що необхідно зробити. Один конкретний пункт у 

договорі 2008 року держав-учасниць КБТЗ здається нам особливо важливим – це 

програми типу «тренуй тренера», які є важливою ініціативою щодо розвитку 

культури відповідальності вчених-біомедиків у всесвітньому масштабі. Ми 

вважаємо, швидкий прогрес у цьому питанні може бути досягнутий за допомогою 

сучасних технологій. 

Принцип «тренуй тренера» 

Для того, щоб сприяти ефективному і дієвому залученню всього діапазону 

зацікавлених гравців медико-біологічної галузі по всьому світу, ми розробили 

он-лайн програму дистанційного навчання типу «тренуй тренера» з біоетики 

(біозахисту) подвійного використання експертного рівня. Оригінальна ітерація 

цього модуля складається з двох основних елементів: 1. Вищезгадана ЕМR разом 

з 20 сценаріями експертного рівня, яка пропонує користувачам приклади 

складних біоетичних дилем, з якими стикаються дослідники-біомедики; і 2. 

Низка інноваційних електронних технологій дистанційного он-лайн-навчання, 

що сприяють розповсюдженню знань на світовому рівні. 

Мета модуля цє ознайомлення викладачів з концепціями освіти з біоетики і 

біозахисту шляхом розвинення обізнаності і розуміння етичних питань 

подвійного використання, що виникають через вплив науки і технології на 

суспільство. Модуль надає можливість розвивати знання підходів для прийняття 

етичних рішень та рекомендацій, що стосуються технологій подвійного 

використання. Викладачі прослуховували курс лекцій за допомогою 

тренера/наставника. Учасників ознайомлювали зі сценаріями, за яких результати 

благих намірів наукових досліджень могли використовуватися як у корисних, так 

і у зловмисних цілях, і створювати, або можливо створювати у майбутньому те, 
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що на даний час широко відомо як «дилема подвійного використання», 

забезпечуючи можливість аналізувати всю глибину цих етичних дилем. 

Головними тут є важливість і роль етики у інформаційній підтримці дебатів. 

Програма призначалася для створення прикладного, практичного аспекту цієї 

підготовки для сприяння більшому зануренню біоетичних досліджень у 

проблеми подвійного використання з метою розробки методик та практик, які 

могли б запобігти зловмисному використанню знань, отриманих у біомедичних 

дослідженнях. 

Методологічний підхід, що відноситься до запровадження і реалізації даного 

модуля був розроблений відповідно до британських академічних стандартів 

таким чином, щоб модуль забезпечував учасників знаннями та розумінням, 

необхідними для розгляду і оцінки етичні теорій та методів, що відносяться до 

біоетики подвійного використання, визначення і обговорення способів, якими 

застосування етичної методики вирішує, або залишає невирішеними питання 

подвійного використання. Що стосується конкретних навичок, модуль сприятиме 

організації викладачів і синтезу ідей та питань, що відносяться до оцінки етичних 

дилем у конкретних аспектах подвійного використання, які стосуються людей, 

тварин і рослин в цілому і в обраному діапазоні біомедичних під-дисциплін, 

включаючи біологію людини, зоонозні хвороби, фітопатологію, біотехнологію, 

синтез ДНК, контроль над наркотиками, геноміку, генну інженерію і 

модифікацію генів, імунологію, нанотехнології, неврологію, наукову свободу, 

синтетичну біологію, оповіщення про проблеми, і процеси етичної експертизи. 

Що стосується особистих навичок, викладачі повинні вміти оцінювати і 

інтегрувати дані з різних джерел і чітко висловлювати свої ідеї, як вербально, так 

і у письмовій формі, і ефективно спілкуватися в он-лайн-середовищі, 

використовуючи широкий спектр засобів масової інформації. 

Технології 

Модуль був розроблений для полегшення участі у лекціях, семінарах і 

дискусійних групах он-лайн. Був прийнятий новий підхід до дистанційного 

навчання. Він використовує технології он-лайн дистанційного навчання, які 

передбачають запровадження, перегляд і участь в лекціях шляхом передачі відео 

в реальному часі. За такого підходу учасники можуть бачити пряму трансляцію 

відео викладача, і він може спрямовувати учасників через відповідні 

Інтернет-сесії за підтримки цілого ряду Інтернет-технологій викладання та 

наочних посібників. Їх можна транслюватися одночасно з лекціями, в тому числі 

презентації PowerPoint, текстові файли, графічні зображення, а також аудіо і відео 

додатки. Викладачі за допомогою відеокамер можуть запрошуватися учасників 
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до персональної участі у дискусії в прямому ефірі і їх можуть бачити всі члени 

групи. Вони, маючи змогу передавати аудіо-сигнал, можуть (віртуально) 

піднімати руку та після запрошення викладачів приєднуватися до дискусії в 

прямому ефірі і спілкуватися таким чином з усіма учасниками заходу незалежно 

від свого географічного розташування. Учасники, які не мають доступу до відео і 

аудіо можуть спостерігати за аудиторією он-лайн і спілкуватися з викладачем, 

друкуючи питання на клавіатурі власних комп’ютерів. Заняття можуть 

записуватися і згодом переглядатися в Інтернеті. 

Працюючи в он-лайн середовищі, члени навчальної групи можуть спілкуватися і 

взаємодіяти з колегами, розвиваючи їх практичні навички на основі сталої 

рефлексії та участі в різних заходах і сценаріях. Учасникам пропонується 

привносити власні ідеї і досвід у процес навчання, ділячись з колегами для 

структуризації їх знань і розуміння у спосіб, який допоможе їм, як професіоналам 

у задоволенні їх етичних проблем задля вирішення питань подвійного 

використання. Крім участі у жвавій академічній (соціальній) Інтернет-мережі, де 

відбувається групова веб-взаємодія на навчальні теми між викладачами, 

модератором та студентами, члени навчальної групи можуть також читати 

будь-яку літературу і проводити незалежні дослідження. Учасники отримують 

користь від спілкування зі сприятливою і інтерактивною он-лайн-спільнотою і 

працюють незалежно один від одного виконуючи курсові завдання, а також в 

Інтернет-групах вирішуючи спільні групові завдання. 

Висновки: рекомендації КБТЗ  

Як очевидно, основних зусиль потребуватиме підвищення рівня обізнаності 

вчених-біомедиків і розвиток культури відповідальності за наслідки досліджень 

подвійного використання. Як зазначили Метьюз і Уебб,
34

 є дві практичні пропозиції, 

що допомагатимуть підтримувати інтерес до цієї області. По-перше, 

держави-учасниці могли б звітувати Сьомій Оглядовій конференції з КБТЗ у 2011 

році щодо прогресу у реалізації та нарощуванні потенціалу освіти з подвійного 

використання/біозахисту. По-друге, механізм зміцнення довіри (CBM) можна було б 

розширити шляхом додавання звітів про хід реалізації та нарощування потенціалу в 

галузі освіти вчених-біомедиків щодо до щорічних CBM звітів. 

                                                                 

34  Mathews, R. J. and Webb, J. M. 2009, Awareness-raising, Education and Codes of Conduct within the Framework of the BWC', 
Chapter 9, BWPP Biological Weapons Reader, McLaughlin, K. and Nixdorff, K. (eds). 
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Глава 11: Викладання етики 

студентам-науковцям: проблеми і 

стратегія 

ДЖЕЙН ДЖОНСОН 

Щоб бути ефективними, вчені у двадцять першому столітті потрібують не 

лише спеціалізованих наукових знань, але й розуміння етичних аспектів 

науки. Вчені мають бути здатні розпізнавати етичні дилеми і формулювати 

узгоджені відповіді на них. Але вчені не є філософами або фахівцями з 

етики, і тому, їх освіта з етики має відрізнятися від такої, що часто 

пропонується в якості частини етичних курсів, особливо тих, що 

відносяться до теорії моралі. В цій главі стверджується, що дилеми 

подвійного використання і рольова гра із залученням реальних наукових 

тематичних досліджень є ідеальним інструментом ефективної участі 

майбутніх учених в освіти з питань етики, що також допомагає набути 

навичок, необхідних для їх професійного розвитку. 

Роль освіти з етики для науковців 

Два питання, які повинні передувати будь-якому належним чином 

обґрунтованому обговоренню викладання етики для вчених «Чому ми 

повинні вчити етиці цю групу?» і «Що ми сподіваємося досягти через 

етичне виховання?» Викладачі етики, які є новачками в цієї галузі, цілком 

можуть бути доведені до розпачу задаючи ці питання, коли вони 

протистоять опору з боку частини студентів і їх колег серед викладацького 

складу. Проте, саме, як ми відповідаємо на ці питання, і є серйозною 

справою та має вирішальне значення для визначення форми курсів з етики. 

Недавня нарада експертів з питань етичної освіти в галузі науки і техніки 

почалася з питання про те, чому учасники вважають етичне виховання 



 

205 

 

важливим для них. Респонденти говорили про відомі випадки зловмисного 

використання результатів досліджень (імовірно сподіваючись, що їм можна 

було б запобігти в майбутньому за рахунок етичної освіти), і як суспільна 

довіра до цілісності науки і досліджень може бути підірвана проблемними 

практиками. Вони також зазначали, що деякі студенти оцінили цінність їх 

навчання з етики в ретроспективі, після практичної роботи в своїх галузях і 

змушеного протистояння в реальному житті щодо етичних питань. Було 

цікаве припущення про те, що талановиті студенти з високими ідеалами 

можуть бути втрачені у випадку ігнорування етичного виховання.
1 
Хоча всі 

ці фактори можуть відігравати роль у мотивації етичної освіти у вчених, 

головною проблемою яка, безумовно, зачіпляє їх усіх є те, що етичні 

питання постійно постають у науці, і вчені повинні навчитися справлятися з 

ними. Як помітили дослідники, що вивчали етичне виховання в 

медико-біологічній галузі, «чим більш впливовою стає наука, тим більш 

етичні питання стають безпосередньо пов'язаними з науковою практикою, і 

вчені все частіше зобов'язані брати участь у відповіді на ціннісні питання, 

які постають з нових знань і нових технологій».
2
 

Існує ряд способів, як наукова практика породжує етичні питання. Що 

стосується методів, що застосовуються в дослідженнях (наприклад, ми 

можемо запитати: «Чи повинні ми проводити плацебо-контроль препарату, 

або використовувати тварин в експериментах?»), вони відносяться до 

використовування знань (наприклад, як нам реагувати на використання 

знань щодо аерозолізаціі для підвищення ефективності біологічної зброї?), 

а також всіх питань, які спонукають до наукових досліджень в першу чергу, 

(наприклад, чи повинні ми проводити дослідження з репродуктивного 

клонування людини, або зброї масового знищення?). Насправді, сутність 

етичного аспекту природи науки дуже добре пояснюється дилемою 

подвійного використання, оскільки сценарії подвійного використання 

свідчать про те, що навіть найкращі прагнення при проведенні наукових 

досліджень можуть створювати труднощі. Хоча вчений може переслідувати 

чудові цілі, зокрема, набуття розуміння механізму поширення хвороби з 

метою стримування майбутніх спалахів, це не виключає використання 

цього ж дослідження у шкідливих цілях, таких як застосовування 

захворювання в якості біологічної зброї. 

                                                                 

1 Hollander, R. (ed.) and Arenberg, R. A. (co-ed.) 2009, Ethics education and scientific and engineering research: What's 
been learned? What should be done?, Washington, DC: The National Academies Press, p. 6. 
2 Clarkeburn, H., Downie, J. R. and Matthew, B. 2002, 'Impact of an ethics programme in a life sciences curriculum', 
Teaching in Higher Education, vol. 7(1), pp. 65—79. 
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Після Другої світової війни ми спостерігали принаймні зростання 

усвідомлення необхідності вирішення етичних проблем, що породжуються 

наукою. В цьому контексті випробовували різні стратегії, в тому числі 

кодекси поведінки та етики, такі як Гельсінська декларація всесвітньої 

медичної асоціації і Міжнародні керівні принципи етики для біомедичних 

досліджень за участю людини; закони і правила, що забороняли 

дослідження репродуктивного клонування людини в Австралії; ради та 

комітети в університетах, лікарнях та інших установах, зобов’язані 

займатися оцінкою етичності запропонованих наукових досліджень. 

Хоча й мотивовані правильними цілями, ці заходи носять обмежений 

характер і з цілої низки причин позбавлені того, що потрібно для вирішення 

етичних проблем, породжених наукою. Наприклад, одним з питань 

стосовно деяких кодексів поведінки та етики є те, що хоча вони й можуть 

бути джерелом натхнення і навіть відповідних правил поведінки, окремі 

особи можуть не володіти практичними навичками та ноу-хау щоб 

застосовувати їх.
3
 Таким чином, навіть самий добре продуманий, добре 

написаний і повний кодекс може не сприяти формуванню етичної 

поведінки, якщо особи, які мають його застосувати, не розуміють, як їх 

дотримуватися, або не була задіяна шкода в процесі їх роботи.
4
 Коли справа 

доходить до законів і правил, вони часто є зверненими у минуле і, таким 

чином, можуть бути погано пристосовані для того, щоб впоратися з новими 

викликами, обумовленими розвитком науки. Що стосується комітетів з 

етики, їх компетенція є дуже обмеженою. Як правило, вона зведена 

здебільшого до моніторингу експериментів із залученням людей і тварин, а 

не досліджень в таких областях, як фізика, хімія і техніка, і їх завданням є 

визначення сумісності запланованих експериментів з політикою установи. 

Зрештою, жоден з цих заходів справді не вирішує організаційні та культурні 

проблеми, які можуть перешкоджати етичній поведінці у науці.
5
 Таким 

чином, здається, що якщо ми, як суспільство, приймаємо етику в науці 

серйозно, ми робимо нашим майбутнім ученим ведмежу послугу, якщо ми 

не готуємо їх належним чином до етичних проблем, з якими вони будуть 

                                                                 

3 In the Critique of Pure Reason Immanuel Kant famously drew attention to an important distinction between knowing a rule 
and knowing how to apply it. A134/B174. For instance a judge might have a good knowledge of the law but yet not know what 
law a particular case falls under, or a physician might be familiar with the descriptions of a disease but be unsure of the correct 
diagnosis when presented with a diseased patient. 
4 For a good discussion of codes of conduct with respect to biological weapons, see Rappert, B. 2007, 'Codes of conduct and 
biological weapons: An in-process assessment' Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science, vol. 
5(2), pp. 145—54. 
5 For a discussion of these factors, see Martin, B. 1992, 'Scientific fraud and the power structure of science', Prometheus, vol. 
10(1), pp. 83—98; Hollander and Arenberg 2009, op. cit. 
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стикатися, оскільки ми не можемо залежати лише від зовнішніх чинників та 

існуючих механізмів у забезпеченні «належної» науки.
6 

Приймаючи те, що вчені потребують етичного виховання, виникає 

наступне питання: якої форми має набути така етична освіта?
7
 Нижче я 

пропоную, що виходячи з окремих потреб студентів і завдань навчання, які 

мають формуватися під них, викладацька діяльність повинна включати в 

себе рольові ігри із залученням реальних випадків або ймовірних 

гіпотетичних ситуацій з акцентом на ситуації з наслідками подвійного 

використання. Окремо ці заходи не можуть задовольнити всі потреби цієї 

когорти студентів. Однак, як буде згодом роз’яснено у цій главі, вони 

можуть зробити істотний внесок у досягнення цієї мети, особливо 

використані в поєднанні з іншими стратегіями, такими, як ті, що спрямовані 

на покращення грамотності студентів. 

Потреби студентів-науковців 

Багато студентів природничих факультетів відчувають особливі труднощі 

при навчанні на філософських курсах, навіть якщо ці курси відповідають їх 

фаховому науковому інтересу (наприклад, заняття з науки і етики, чи 

філософії науки). Ці труднощі викликають занепокоєння не лише через те, 

що вони обмежують задоволення від досліджуваного предмета, але й через 

те, що студенти, які мають негативне ставлення до предмету, матимуть 

погані результати навчання;
 8
 тобто, вони не досягнуть бажаного від свого 

навчання. Тому, якщо досягнення загальних і конкретних результатів 

навчання, встановлених для етичного напряму має певну цінність, ці 

труднощі репрезентують справжню стурбованість, яка має бути врахована. 

Аналіз дуже обмеженої літератури щодо викладання філософії студентам 

природничих наукових напрямків показує, що найбільша кількість 

труднощів у студентів походить від відмінності культури і норм 

гуманітарних і природничих наук. Це часто проявляється у студентів 

медико-біологічних напрямів через відсутність необхідних навичок письма, 

читання, тощо, а також загальній низькій успішності з філософських 

предметів (у яких етика є невід’ємною частиною); через їх незнання, 

                                                                 

6 Good is being used here in the ethical sense, though it also has connotations related to validity, and there is frequently a 
connection between ethically and epistemologically good science, though not the space here to expand on this link. 
7 The discussion here focuses especially on ethics education for undergraduate students, though some of the points made might 
be incorporated into training for practising scientists. 
8 Murtonen, M. 2005, 'University students' research orientations: Do negative attitudes exist toward quantitative methods?', 
Scandinavian Journal of Educational Research, vol. 49(3), pp. 263—80. 
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нерозуміння або відчуття незручності при знайомстві з культурою та 

положеннями філософії; а також, можливо, через вороже ставлення до 

дисциплін, які вони можуть сприймати як або складні, або такі, що 

принижують обрану ними кар'єру в науці. Ці три конкретні питання 

потребують особливої уваги при викладанні етики студентам 

медико-біологічної підготовки. 

Розвиваючи тему дефіциту навичок у студентів природничої спрямування, 

я хочу почати з приєднання до спостереження Джефрі Кантора стосовно 

того, що труднощі, з якими стикаються багато студентів вивчаючи 

філософію, співпадають з тим, що він описує як «сирий стереотип», у 

рамках якого ці студенти розглядаються як «безграмотні і культурно 

недолугі».
9
 Дефіцит навичок не є результатом інтелектуального провалу 

або морального розкладання; він, швидше, є продуктом необізнаності 

студентів щодо певних видів діяльності, а іноді й нездатності її цінувати. 

Іноді може бути, що студенти обирають ступінь з природничих наук, бо 

вони відчувають, що не мають природних навичок, необхідних для 

гуманітаріїв.
10 

За результатами опитувань, найбільший дефіцит навичок, що 

спостерігається при засвоєнні матеріалу і вивченні літератури з цих питань, 

проявляється у написанні есе. Есе дійсно є ворожим жанром для багатьох 

студентів природничої галузі, позаяк вони зазвичай не потрібні в 

природничих науках і математиці, хоча вони можуть бути частиною 

оцінювання в групах біології і так званих м'яких наук, таких як психологія. 

За Кантором, враховуючи те, що освіта за природничим напрямом не 

спрямована на написання есе, «перспектива написання есе може викликати 

страх і невпевненість, так як багато студентів-науковців не має ані 

найменшого уявлення про те, що необхідно робити і з чого починати процес 

написання есе».
11  

Проблеми розділені на дві основні категорії – ті, що 

походять з неможливості займатися аналізом та мисленням, якого вимагає 

написання есе, і ті, що пов'язані з письмовим вираженням думок. У першій 

групі трапляються труднощі, з якими стикаються студенти з самого початку 

розвитку і захисту власних оригінальних точок зору; з оцінки критичного 

підходу до літератури (в тому числі, знання того, як аналізувати ключові 

поняття в письмовій формі); і знання того, що буде являти собою належна 

відповідь на поставлене питання. Останнє може проявлятися у студентів, 

                                                                 

9 Cantor, G. 2001, 'Teaching philosophy and HPS to science students', PRS-LTSN Journal, vol. 1(1), pp. 14-24, p. 15. 
10 Cantor, for instance, makes this suggestion. Ibid., p. 20. 
11 Ibid. 



 

209 

 

які не впевнені чи надає їх есе прийнятну відповідь на питання.
12

 Часто такі 

студенти здають роботи, які просто і не рефлективно відтворюють зміст 

курсу на межі плагіату, оскільки не наводяться джерела різних аргументів і 

концепцій.
13

 Друга категорія передбачає більш загальну боротьбу 

студентів-науковців за право писати ясно і вільно. Такі студенти також 

мають проблеми з письмом від першої особи і активними конструкціями в 

есе, швидше за все, через заборону робити це при написанні робіт з 

природничих дисциплін.
14 

Якщо студенти природничої галузі ще не володіють навичками з написання 

есе або не розвили їх, вони навряд чи розквітнуть у філософських 

предметах, які вимагаються їх як складову їхньої оцінки. Це означає, що 

вони не лише отримають погані оцінки з цих предметів, але й перейдуть на 

більш низький загальний рівень свого навчання. Селларс, наприклад, 

висуває аргумент, що есе не просто певним чином пов'язані з філософією, а 

«відображають саму природу філософії».
15

 Якщо студенти не можуть 

писати есе, вони не можуть «займатися філософію», вони недостатньо 

залучені до критичного мислення, аналізу та оцінювання, і можуть бути не 

здатні формулювати власні аргументи. З цієї точки зору, викладання 

філософії повинно включати письмові навички, які мають вирішальне 

значення для здійснення критичного аналізу – самої суті філософії. 

Викладачі та вихователі не повинні вважати своїх студентів 

некомпетентними через те, що вони ще не набули навичок письма, а 

викладання і вивчення письма не слід вважати виключно виправною і 

відволікаючою діяльністю, якою змушені займатися викладачі через 

неповноцінність студентів.
16

 Як зауважує Селларас, її слід розглядати як 

«істотну частину будь-якого навчального процесу, спрямованого на 

навчання студентів чітко і ефективно формулювати власну думку. Якщо 

нашою метою є навчання студентів думати, ми повинні визнати, що нашим 

завданням також є навчити їх писати».
17

 

                                                                 

12 Gooday, G. 'The Challenges of teaching history and philosophy of science, technology & medicine to “science” students', 
available: http://prs.heacademy.ac.uk/view.html/prsdocuments/66 
13 Ibid. As Gooday notes, to many science students it would seem irrelevant or arrogant to attribute authorship to facts and 
theories in science. 
14 Ibid. 
15 This is Crome and Garfield's way of expressing Sellar's point in Crome, K. and Garfield, M. 2004, 'Text- based teaching and 
learning in philosophy', Discourse: Learning and Teaching in Philosophical and Religious Studies, vol. 3(2), pp. 114—30, p. 
124. 
16 There is a strange belief that teachers (including myself) sometimes have that students ought to already possess at least some 
of the skills and knowledge that we are charged with teaching them in a course. It is salutary to remind ourselves that our role as 
teachers is to teach, not complain when our students lack such knowledge. 
17 Sellars, J. 2002, 'Some reflections on recent philosophy teaching scholarship', PRS-LTSN Journal, vol. 2(1), pp. 110-27, 
pp. 126-7. 

http://prs.heacademy.ac.uk/view.html/prsdocuments/66
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Ще однією особливістю недостатньої грамотності серед значної кількості 

студентів університетів є проблеми з критичним читанням.
18

 Що стосується 

студентів природничого спрямування, проблеми можуть посилюватися, 

оскільки багато кому з них не подобається читати, вони повільно читають, і 

мають труднощі в оцінюванні текстів.
19

 Незважаючи на існуючі проблеми, 

небагато досліджень було проведено для того, щоб виправити цю 

ситуацію.
20

 Проте, як і у випадку з есе, нездатність ефективно читати є 

значною перешкодою у вивченні філософії, не тільки через те, що навряд чи 

студенти отримають великі бали у своїх дисциплінах, але також через те, 

що критичне читання є частиною «філософської поведінки», тобто, 

відображення і аналізу аргументів та ідей. Таким чином, Келтон описує це 

як «шлюзову інтелектуальну діяльність»,
21

 що є важливим інструментом 

початку власної філософської освіти. Кром і Гарфілд йдуть далі, коли 

стверджують, що «існує інтимний і унікальний зв'язок між належним 

навчанням або активним читанням філософського тексту і актом заняття 

філософією як такою».
22

 Як і у випадку написання есе, ці автори 

дотримуються думки, що розвиток прихильності до читання у студентів не 

слід розглядати в якості діяльності що корегує, а саме як частину більш 

широкої «мети всього викладання філософії і залучення студентів до 

філософського мислення».
23

 

Існують ще дві навички, які є важливими, але їх часто не вистачає 

студентам природничого спрямування (знову головним чином через 

відсутність впливу і досвіду); а саме: вербальні здібності і вміння 

конспектування. Студенти не можуть почувати себе комфортно 

висловлюючись на громадських усних форумах, лекціях і усних 

практичних заняттях, на яких їм може бути важко розуміти, що є важливим 

і не дуже, позаяк вони звикли до матеріалу для роздавання і 

чітко-визначених ключових формул.
24

 

Невміння цінувати і втілювати у практику різні норми, які регулюють 

викладання гуманітарних наук і дещо відрізняються від норм природничих 

наук, також вносить свою лепту у важкість засвоєння навичок, яку 

відчувають студенти природничої галузі, зокрема, при написанні есе. Гудей 

                                                                 

18 Crome and Garfield 2004, op. cit. p. 115. 
19 Ibid., pp. 119-20. 
20 Ibid., p. 117. 
21 Kelton, S. 1997, On assessing philosophical literacy, available: http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ 
ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/16/c7/0d.pdf [viewed December 2009] p. 4. 
22 Crome and Garfield 2004, op. cit. p. 122. 
23 Ibid., p. 123. 
24 Gooday, op. cit. 

http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/
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добре описав проблему, коли зауважив, що «коли учні вступають до 

невідомої галузі знань, це ніколи не буває просто одно направленим 

процесом отримання знань ... новачки потребують відповідних практик, 

стратегій і очікувань для того, щоб бути в змозі формулювати і 

використовувати ці знання відповідно до ціннісних орієнтирів напряму, в 

якому вони спеціалізуються».
25

 У випадку природничих і гуманітарних 

наук, за Гудеєм, відмінності відображаються у «зіткненні культур», яке 

залишає студентів природничого спрямування у незрозумілому і плутаному 

становищі стосовно очікувань від вивчення філософії. Вони можуть 

відчувати невпевненість у правилах гри, не обов'язково розуміти 

очікування викладачів, і можуть з’ясувати, що тактика, яку вони обрали для 

вивчення своїх наукових дисциплін, не зовсім підходить для досягнення 

успіху у філософії. Знову ж таки, Гудвей коментує, що «з точки зору 

студентів природничої галузі, академічне значення викладання HPS [історії 

та філософії науки] може здаватися їм дуже розпливчастим, безмірно 

суб'єктивним і таким, що потурає власним забаганкам, а застосовувані 

педагогічні методи такими, яким не вистачає належної уваги до "отримання 

правильної відповіді"».
26

 

Цей останній пункт є значним і відображає значне розмежування між 

гуманітарними і природничими культурами. Починаючи з базових занять, 

студенти природничої галузі укріплюються у вірі (поширеною в цілому у 

суспільстві), що існує лише одна матеріальна правда і справою науки є її 

виявлення. У цьому контексті викладач і посібники часто розглядаються як 

авторитети, а відповіді на питання характеризуються лише як правильні і 

неправильні.
27

 Таким чином, колеги з природничого напрямку сприймають 

етичні курси як дуже заплутані. Там не існує єдиних правильних відповідей 

на етичні дилеми, тому ані підручники, ані викладачі не сприймаються як 

авторитети. Дискусії ніколи не закінчуються і, здається, загрузли у 

суб'єктивізмі і окремих думках. Для успіху в природничих науках студенти 

повинні продемонструвати, що вони знають і розуміють домінуючу теорію, 

в той час як в гуманітарних науках потрібне в першу чергу тлумачення і 

здатність зрозуміти і критично оцінити різноманітні думки, у тому числі 

свою власну. Також вітається здатність побудувати оригінальну лінію 

аргументації. 

                                                                 

25 Gooday, G. 2002, 'How do different student constituencies (not) learn the history and philosophy of their subject?' 
PRS-LTSN Journal, vol. 1(2), pp. 141—55, p. 147. 
26 Gooday, op. cit. 
27 Most philosophy of science since the influential work of Thomas Kuhn challenges the idea that science itself is actually like 
this. Nonetheless, these kinds of assumptions still appear prevalent in the teaching of science in higher education. 
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До відмінностей у культурі і нормах гуманітарних і природничих наук (і 

знову ж таки, з потенціалом перешкоджання навчанню) відноситься і 

неадекватна концепція, якої дотримуються деякі студенти природничої 

галузі, щодо незрозумілості предмету дисципліни етики. 

Наприклад, вони можуть вважати етику як таку, що складається з 

нав'язаних ззовні норм і правил; вони можуть поєднувати етику і 

юриспруденцію; або вважати, що дисципліна дослідницької етики вичерпує 

етичні питання, підняті наукою, тому ефективні комітети з етики може бути 

всім, що потрібно для забезпечення етичної практики в науці. 

Остання перешкода для навчання студентів природничого спрямування, що 

розглядається тут, пов'язана з ворожістю по відношенню до всієї науки 

філософії (в тому числі етики), знайденою серед багатьох таких студентів, 

їхніх викладачів
28

 і наукових практиків у більш широкому сенсі. На жаль, у 

цій групі, відомий тезис про «Дві культури» К.П. Сноу й досі знаходить 

широке визнання, а саме про те, що природничі і гуманітарні науки є двома 

абсолютно окремими культурами, які не мають навіть спільної мови для 

спілкування між ними. Відповідно до цього поділу інтелектуального 

простору, природничі науки переважають гуманітарні науки, які часто 

розглядаються як недоречні, або такі, яким бракує практичного змісту. Як 

колишні «інсайдери» з природничих наук, які перейшли до роботи у 

філософській галузі, Кантор і Гудей визнають правдивість такого стану 

речей. Як описує Кантор: «Колись в університеті я поділився з багатьма з 

моїх колег думкою (яка абсолютно пригнічує) про те, що природничі 

студенти за своєю суттю перевершують тих, хто вивчає гуманітарні 

предмети, і про те, що ключі від майбутнього належать природничим 

наукам».
29

 Він переходить до обговорення власного вибору і взаємно 

підсилюючого характеру спільноти студентів природничого спрямування, 

які «часто сприймають себе як таких, що обрали науку і тим самим 

повністю відхилили гуманітарні предмети».
30

 Вони можуть сприймати 

гуманітарні предмети взагалі як «дрібницю»
31

 і філософію, зокрема, як 

пусту балаканину і самокопирсання.
32

 

                                                                 

28 Part of the issue for this group may also be that they do not believe time in the curriculum should be devoted to a subject 
which is not strictly speaking science, or that such an ethical education is not needed because it is irrelevant or just common sense. 
29 Cantor 2001, op. cit. pp. 15—6. 
30 Ibid., p. 17. 
31 Ibid., p. 18. 
32 These observations are drawn from my own experience. I find such perceptions of philosophy particularly intriguing as they 
seem to me to be the antithesis of what philosophy is actually about; namely, rigorous argument well supported by evidence. 
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Якщо студенти природничої галузі припускають інтелектуальну перевагу 

над гуманітаріями, будь-які труднощі, що вони відчувають через 

філософію, обумовлені, наприклад, дефіцитом навичок, описаним раніше, 

безумовно, є особливо тривожними. Вони також можуть задаватися 

питанням, як будучі озброєними їх природними академічними здібностями 

вони автоматично не процвітають у філософських дослідженнях. Таким 

чином, видається ймовірним, що вони будуть приписувати ці труднощі 

деяким викладачам, або самому предмету, ще більш посилюючи своє 

розчарування і антипатію до гуманітарних наук. 

Навіть якщо студенти не мають відвертої ворожості до філософії, будь-хто з 

них може не сприймати викладання прикладної етики. Джоан Каллаган 

коментує у зв’язку з цим: «курси практичної етики тиснуть на студентів 

розвінчанням власних упереджень і перевіркою достовірності своїх 

способів прийняття моральних рішень, і це, неминуче, змушує студентів 

відчувати себе вразливими».
33

 Етичні позиції часто глибоко вкорінені, 

залежать від культурного і релігійного фону, і можуть залишатися без 

відповіді в повсякденному житті, тому формулювання чітких причин і 

обґрунтувань для власних переконань може бути важким і лякаючим 

завданням для студентів. Багато студентів природничої галузі також 

можуть сприймати філософію науки та етику як пряму загрозу професії, 

якій вони присвятили себе як студенти та потенційні фахівці. Вони можуть 

інтерпретувати будь-яке незвичне для їх наукового спрямування залучення 

до філософських роздумів і виправдань, або дослідження способів 

вирішення етичних проблем суспільства законодавчими шляхами у більш 

широкому сенсі як виклик їх особистій моральній недоторканності. Думка 

про те, що саме існування деяких філософських дисциплін є атакою на 

наукову діяльність та на фізичних осіб, як учасників цього процесу, є 

напрочуд широко поширеною і продовжується в професійному житті. 

Часто, вчені і працівники медичної галузі розглядають етичні дискусії в 

контексті необґрунтованого нападу на свої добрі наміри і ставлення під 

сумнів їхньої мотивації в дисципліні, яку вони вважають присвяченою 

суспільному благу. Заклики філософів до пояснення етичної позиції можуть 

тлумачитися як несправедливий наклеп на власну особистість, почасти 

через сприйняття філософів і фахівців з етики як аутсайдерів, які не мають 

жодного законного статусу або досвіду для того, щоб критикувати 

авторитетів і статус природничих наук і вчених. 

                                                                 

33 Callahan, J. 1998, 'From the “applied” to the practical: teaching ethics for use', in Kasachkoff, T. (ed.), In the Socratic 
tradition essays on teaching philosophy, Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, Inc. pp. 57-69, p. 65. 
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Хоча я вважаю, що вчені, лікарі та інші можуть подекуди занадто емоційно 

сприймати залякування з боку філософів, в той же час є сенс у тому, що 

освіта є і повинна бути трансформативною, тобто каталізатором змін. 

Серйозне і критичне сприйняття єдино-можливої світової точку зору може 

привести до небажаних наслідків. Ще одним побічним наслідком такої 

трансформації може бути відставання в наукових дисциплінах, в яких 

певний скептицизм і критичне мислення, які заохочуються на уроках етики 

та філософії науки, можуть підірвати досягнення безпосередньо в 

природничих дисциплінах.
34

 

Таким чином, після критичного аналізу літератури здається, що проблема 

для викладання (і навчання) студентів природничого напрямку з етики 

полягає у вивченні підходів, за рахунок яких вони могли б розвити свої 

навички і мінімізувати власний досвід, який може знаходиться під загрозою 

при реалізації результатів навчання етики. 

Хоча труднощі, з якими стикаються студенти природничої спрямованості 

визнані в як літературі так і викладачами, існує недостатньо систематичних 

і добре вивчених варіантів подолання цих перешкод. Найджел Тейлор 

розробляє цю тему, коли ставить питання про можливі принципи 

спрямовування викладання філософії негуманітарним студентам і засоби 

оцінки належної практики у цій галузі: «Я не буду спиратися на будь-яку 

суттєву літературу з цієї темаики і ще менше на сформоване тіло "теорії", 

тому що немає жодної».
35

 Таким чином, він вдається до тієї ж стратегії, що 

й інші автори, які стикаються з цією проблемою, а саме, він спирається на 

критичне відображення в його власному досвіді, або самовідображення в 

тандемі з відображенням досвіду колег. Брак досліджень у цій галузі не є 

унікальним для викладання і навчання негуманітарних студентів, але є 

частиною більш загального дефіциту філософської літератури. Селларс 

скаржиться з приводу поширення текстових, особистих, 

експериментальних звітів з викладання філософії і сподівається на більш 

теоретичний підхід у майбутньому.
36

 Частиною підґрунтя цієї статті є вихід 

за рамки такого роду спроб, систематичне обмірковування проблем і їх 

повторна концептуалізація і вирішення шляхом апелювання до більш 

широкої літературі для викладання та вивчення матеріалів вищої освіти. 

                                                                 

34 Gooday, op. cit. 
35 Taylor, N. 2003, 'Teaching philosophy to non-philosophy students: The example of architecture and town planning', 
Discourse: Learning and Teaching in Philosophical and Religious Studies, vol. 3(1), pp. 41—52, p. 41. 
36 Sellars 2002, op. cit. 
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Формування порядку денного з етичних питань 

Встановивши, що студенти природничого напряму, потребують етичної 

освіти (пам’ятаючи про те, що вони є групою з особливими потребами при 

вивченні гуманітарних дисциплін), які цілі мають бути встановлені для їх 

моральної освіти? Іншими словами, які результати навчання – знання, 

навички, тощо, мають отримати студенти від занять з етики? 

«Дихотомія доброчесність/майстерність» представляє фундаментальну 

нерівність у підходах до освіти з етики студентів-медиків, що також 

актуально в цьому контексті.
37 

Ті, хто робить наголос на доброчинному 

підході, заявляють, що етичні інструкції повинні навчати чеснот, студенти 

повинні закінчувати курс кращими людьми, і курс повинен перетворювати 

їх на громадян з гарним характером. По традиції, що походить від давніх 

греків, фундаментальне обґрунтування просте – добрі люди приймають 

добрі рішення.
38

 І навпаки, ті, хто лобіює зосередження на навичках, 

стверджують, що акцент у освіті з етики має полягати у сприянні розвитку 

навичок та ресурсів, необхідних для участі у вирішенні етичних проблем. 

Якщо доброчинна позиція уособлює шляхетну і похвальну мету, яка може 

випливати з етичної освіти, я погоджуюсь з Еклесом та ін.
39

 в тому, що вона, 

безумовно, має лежати за межами основної діяльності викладачів етики. 

Такий результат навчання також представляв би значні труднощі для 

оцінки. Як може викладач визначити, чи досягли студенти результату 

навчання? Які засоби можна використати, щоб з’ясувати, що вони мали 

належний результат? Тому, враховуючи проблеми, властиві доброчинному 

підходу, здається більш виправданим прийняти дещо менш піднесений 

навичковий підхід до етичної освіти студентів природничого спрямування. 

Таким чином, на самому широкому рівні, метою має бути навчання 

студентів навичок, які озброять їх для етичного провадження наукової 

практики. Для досягнення цієї мети я виділив би дві групи результатів 

навчання – ті, що стосуються розуміння природи і складнощів етики, й інші, 

пов'язані з тим, як використовувати етику або прикладну філософія у більш 

широкому контексті. 

                                                                 

37 The literature on teaching medical students ethics is more developed than that for science students. 
38 Justin Oakley has argued for the virtue approach to be adopted in teaching science students, citing the experience with 
medical students to support his case. Oakley, J. 2009, 'Teaching scientists the value of virtue', Australasian Science, vol. 30(2), p. 
39. 
39 Eckles, R. E., Meslin, E. M., Gaffney, M. and Helft, P. R. 2005, 'Medical ethics education: Where are we? Where should we 
be going? A Review', Academic Medicine, vol. 80(12), pp. 1143—52. 
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Студенти потребують розвивати розуміння деяких ключових особливостей 

етики з тим, щоб «етично» працювати в науці. У першу чергу, вони мають 

отримати те, що я називаю «етичним радаром», тобто, чутливість, яка 

дозволяє їм розпізнавати моральні проблеми, а також ситуації, коли 

цінності перебувають у конфлікті. Таке розуміння може виявитися 

загальним підходом і такі конфлікти можуть здаватися очевидними, але з 

мого досвіду, це не обов'язково так. Наприклад, деякі студенти-медики 

послідовно об'єднують етичний і клінічний вибір, і ми припускаємо, що 

вони приймають медичні рішення, які ґрунтуються виключно на наукових 

показниках, а їх висновки залежать від власних особистих цінностей 

(наприклад, щодо того, з чого складається висока якість життя). Так само, 

студентам медико-біологічної галузі може бути складно розгледіти 

будь-яке етичне питання, породжене дослідженнями смертельного вірусу, 

тому що вони можуть несвідомо переоцінювати наукові знання, досягнення 

і прогрес у порівнянні з такими питаннями як загроза для здоров'я 

населення і безпека. Таким чином, вони можуть не відчувати занепокоєння 

з приводу досліджень трансміссивності вірусу Ебола, наприклад, 

розглядаючи науку як нейтральну, або спрямовану на благі цілі, яких такі 

дослідження можуть досягати, а не її потенціал, спрямований на 

розгортання пандемії або біологічних атак. 

Розвинення чутливості до присутності етичних питань для оцінки 

складного і спірного характеру етичного ландшафту є метою навчання. 

Студенти повинні розуміти, що між людьми існують реальні і обґрунтовані 

точки протиріч з цих питань і що, хоча повний консенсус щодо природи і 

вирішення проблем може бути рідкісним, це ані підриває значення 

обговорення і аргументацій, ані означає необхідності слідування етичному 

релятивізму. 

На додаток до цього уявлення про характер етики, студенти повинні 

надбати набір навичок, що стосуються критики, аналізу та аргументації. 

Дискутуючи щодо філософської педагогіки в більш широкому сенсі, 

Селларс передбачає її застосування в практичної етиці. Він пише: 

Якщо визначати філософію як критичний аналіз власних існуючих 

думок і намагання замінити ці думки раціональними 

переконаннями, викладання філософія повинне включати 

навчання навичкам, необхідним для досягнення цієї мети. 

Успішна філософська освіта, таким чином, буде такою, наприкінці 
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якої студенти будуть здатні ставити під сумнів свої власні 

недосліджені передумови і раціонально мислити про себе.
40

 

Студенти мають бути здатні допитувати і критикувати етичні погляди, 

виражені в літературі, засобах масової інформації та від їхніх колег, а також 

систематично відображати свої власні погляди. Студенти повинні вміти 

спорити і формулювати когерентні, рефлективні і добре обґрунтовані 

відповіді на етичні ситуації як в усній, так і в письмовій формі. Таким 

чином, недостатньо прийняти вимогу Агентства із забезпечення якості 

вищої освіти Великобританії щодо того, що в біологічних науках ми маємо 

очікувати, що всі студенти розвиватимуть «певне розуміння етичних 

питань і вплив на суспільство досягнень в галузі біологічних наук», але 

лише добрі студенти мають бути «спроможні будувати обґрунтовані 

аргументи на підтримку власної позиції щодо етичних та соціальних 

наслідків досягнень у біологічній галузі».
41

 Добрі студенти, імовірно, 

приводитимуть кращі аргументи, ніж гірші, але не мати жодних очікувань 

щодо того, що гірші студенти розвиватимуть навички аргументації, значить 

встановити планку занадто низько. Якщо студенти не отримують 

компетенцію у таких фундаментальних результатах навчання, вони не 

повинні успішно проходити курс, до якого вони зараховані. 

В літературі пропонуються додаткові оцінки результатів навчання, 

наприклад такі, що освіта з етики повинна надавати змогу оцінювати 

«розвиток компетенції при аналізі взаємодії соціальних та технічних 

факторів».
42

 Проте, я б сказав, це виходить за межі компетенції традиційної 

філософської етики, а традиційним викладачам етики напевно б не 

вистачало відповідного досвіду, щоб виносити судження щодо цього, хоча, 

якщо такі результати вважаються бажаними деякими установами, мають 

бути відібрані відповідні викладачі та внесені зміни до цілей курсу. 

Приймаючи виклики 

Педагогіка є важливою. Існують кращі і гірші способи викладення окремих 

предметів і дисциплін. Одним фактором, що продемонстрував свої переваги 

в навчанні студентів в усіх областях вищої освіти є конструктивне 

узгодження навчальної діяльності (тобто, діяльності, якою займаються 

                                                                 

40 Sellars 2002, op. cit., p. 126. 
41  As reported in Willmott, C. J. R., Bond, A. N., Bryant, J. A., Maw, S. J., Sears, H. J. and Wilson, J. M. 2004, 'Teaching ethics 
to bioscience students — A Survey of undergraduate provision', BEE-j, vol. 3. 
42 Hollander and Arenberg 2009, op. cit. p. 11. 
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студенти під час навчання) з результатами та оцінками.
43

 По суті, 

конструктивне узгодження означає, що те, що робиться в аудиторії, 

підтримує все те, чого студенти повинні навчитися. Це включає визначення 

відповідних результатів навчання після того як студенти виконають 

завдання і заходи, що створюють таки результати (часто особливих навичок 

або здібностей) і нагородження за успішне досягнення цілей з 

присудженням певних відзнак. Наприклад, якщо метою є навчання 

медичних працівників робити уколи, а не читання лекції про те, як це 

робити, і оцінка їх кваліфікації в письмовому документі, студенти повинні 

виконати на практиці цю вправу(спочатку в будь-якому модельованому 

середовищі), а викладачі мають оцінити її відповідно до інших результатів 

навчання присвоєнням конкретного ступеня. Така стратегія може здаватися 

очевидною, проте, з різних причин, включаючи історичні та прагматичні, 

ця очевидна стратегія не завжди може сприйматися. Наприклад, Келтон 

обговорює те, як він використовував кілька варіантів з комп'ютерних 

іспитів як засіб впоратися з величезним обсягом оцінювання через великі 

кількість студентів у группі. Тим не менш, він зрештою дійшов до висновку 

про неефективність такого методу оцінки студентів за критерієм чи досягли 

вони результатів навчання.
44

 Курси і цілі дисципліни також мають певні 

стратегії оцінки, історично пов'язані з ними. 

Тепер я хочу з’ясувати, чому рольова гра (якій приділяється особлива увага 

при засвоєнні дилеми подвійного використання) може допомогти досягнути 

деяких важливих результатів навчання, визначених для студентів 

природничої галузі, що вивчають етику. Спочатку треба визначити пару 

ключових термінів. Під «рольовою грою» я розумію структуровану вправу, 

в якій учасникам призначаються певні ролі і існує певна форма сценарію, 

відповідно до якого граються ці ролі.
 45

 У цілях цієї гри дилема подвійного 

використання є ситуацією, яка виникає, коли одна і та сама технологія, 

науково-дослідний проект, або результат науково-дослідного проекту є 

таким, що може бути використаний в якості основи для завдання серйозної 

шкоди, а також слугувати іншій, корисній меті. В такому випадку виникає 

                                                                 

43 Biggs, J. 1996, 'Enhancing teaching through constructive alignment', Higher Education, vol. 32, pp. 1—18; Biggs, J. 1999, 
Teaching for Quality Learning at University, Buckingham, UK: SRHE & Open University Press; Prosser, M. and Trigwell, K. 
1999, Understanding learning and teaching: the experience in higher education, Buckingham, UK: SRHE & Open University 
Press; Ramsden, P. 2003, Learning to Teach in Higher Education, 2nd edition, London: Routledge. 
44 Kelton 1997, op. cit. 
45 For a good example of a dual-use role-play, see Rappert, B. 'The Life sciences, biosecurity and dual use research', available: 
http://proejcts.exeter.ac.uk/codesofconduct/BiosecruitySeminar/Education/index.htm [viewed December 2008]. 

http://proejcts.exeter.ac.uk/codesofconduct/BiosecruitySeminar/Education/index.htm
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дилема, оскільки є причини за і проти розробки технології або проведення 

досліджень.
46

 

Досвід показує, що рольова гра зі сценаріями подвійного використання є 

досить ефективною викладацькою практикою для досягнення результатів 

навчання, описаних вище. У першу чергу, рольова гра допомагає студентам 

створювати власні етичні радари, дозволяючи їм формувати уявлення про 

питання, що генеруються в сценаріях.
 47

 Такі сценарії можуть також 

сприяти розумінню складної і спірної природи практичної етики в цілому. У 

прикладній етиці думки можуть відрізнятися залежно від цінностей, які 

поставлені на карту і того, якою має бути морально правильна відповідь. 

Оскільки рольова гра може змусити студентів приймати і захищати позиції, 

яких вони можуть насправді не дотримуватися, і взаємодіяти з іншими 

особами в аналогічному стані, вони вчаться розуміти те, що у будь-якій 

етичній дискусії може бути кілька законних позицій.
48

 Студенти 

повідомляють, що рольова гра може бути більш ефективною ніж інші 

стратегії викладання та навчання, коли справа доходить до формування 

почуття етичного рельєфу. Вони відзначають, що в рольовій грі вони 

можуть «створювати дискусії ... [які] змушують вас адаптуватися до ролі і 

ситуації ... і розглядати її під різними кутами і це змушує людей думати, 

приймати різні точки зору, і тому дозволяє отримати більш широке 

розуміння питання».
49 

Для допомоги студентам – психологам у розумінні складності 

дослідницької етики і демонстрації наявності кількох перспектив, які слід 

розглядати при оцінці досліджень, Росноу розробив рольову гру.
50

 

Строхметц і Скледар пізніше оцінили ефективність цієї рольовій грі в 

досягненні заявлених результатів навчання на підтвердження роботи 

Росноу.
51

 Інші автори також підтримують значення рольових ігор. Чеслер і 

Фокс, наприклад, стверджують «що студенти можуть набувати розуміння 

самих себе, інших, а також мотивацій для дій, які можуть допомогти ним у 

ствердженні власних цінностей і ефективному спрямуванні або зміні 
                                                                 

46 Definition adapted from unpublished research by Dr. John Forge, University of Sydney. 
47 For instance, Illingworth argues role-play can 'enrich students' perceptions of morally significant situations', Illingworth, S. 
2004, Approaches to ethics in higher education: Teaching ethics across the curriculum University of Leeds: Philosophical 
and Religious Studies Subject Centre, p. 52; Brummel, B. J., Gunsalus, C. K., Kristich, K. L. and Loui, M. C. 2008, 'Development 
of role-play scenarios for teaching responsible conduct of research', available: 
http://netfiles.uiuc.edu/loui/wwn/RCRRolePlays.pdf [viewed December 2009], p. 1. 
48 Brummel et al., Ibid. 
49 Ibid., p. 6. 
50 Rosnov, R. L. 1990, 'Teaching research ethics through role-play and discussion', Teaching of Psychology, vol. 17(3), pp. 
179-81, p. 179. 
51 Strohmetz, D. B. and Skleder, A. A. 1992, 'The Use of role-play in teaching research ethics: A validation study' Teaching of 
Psychology, vol. 19(2), pp. 106-8, p. 108. 

http://netfiles.uiuc.edu/loui/wwn/RCRRolePlays.pdf
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власної поведінки».
52

 Аналогічно, Дорон коментує, що рольова гра 

«ознайомлює студентів з різновидами поведінки і точками зору, з якими 

вони в іншому випадку ніколи б не зустрілися».
53

 

Крім допомоги у розробці етичного радара, рольові ігри можуть допомогти 

студентам отримувати аналітичні, критичні і аргументаційні навички. В 

першу чергу через їх застосування в модельованих умовах, студенти 

отримують навички, необхідні для навігації в режимі реальних етичних 

ситуацій. Завдання, які вони виконують у рольовій грі, не є 

абстрактно-теоретичними, а дуже практичними і безпосередніми. Будучі 

змушені розуміти, запитувати і атакувати своїх опонентів і захищати власну 

позицію в розрізі і спрямованості дискусії, вони можуть розвивати цілий 

комплекс навичок. 

Примітно, що використання рольової гри також може бути ефективним 

засобом задоволення окремих особливих потреб студентів природничого 

спрямування з етики. Участь у рольовій грі може зруйнувати можливу 

ворожість по відношенню до етики, забезпечуючи приємні і стимулюючі 

умови для навчання. Брумель, наприклад, повідомляє про високий рівень 

задоволення студентів, пов'язаних з цією формою навчальної діяльності,
54

 а 

Дорон коментує, що рольова гра «сприяє глибшому зануренню і 

зацікавленості у питанні, що вивчається».
55

 Як свідчить літератури вищої 

освіти це є важливим, тому що позитивний досвід навчання може 

транслюватися у більш високі результати навчання. 

Потенційно загрозливий характер етичного дискурсу для студентів 

біологічного напряму підготовки, також може бути згладжений шляхом 

рольової гри, оскільки, як зазначає Браун, такі сценарії «мають переваги 

створення умов з низьким рівнем ризику для вираження крайніх думок 

студентами».
56

 Він продовжує: «свобода, забезпечена через роль 

незнайомця, і наділення цього індивіда крайніми позиціями, надає гравцям 

величезні можливості занурення у нюанси і конфлікти, властиві будь-якій 

складній ситуації, не звертаючись при цьому до власних переконань 

гравців».
57

 Проте, відзначає Бруммель, можуть траплятися несприятливі 

реакції на рольову гру, коли студенти відчувають незручність або 

                                                                 

52 Quoted in Brown, K. M. 1994, 'Using role play to integrate ethics into the business curriculum a financial management 
example', Journal of Business Ethics, vol. 13(2), pp. 105—10, p. 105. 
53 Doron, I. 2007, 'Court of ethics: Teaching ethics and ageing by means of role-playing', Educational Gerontology, vol. 
33(9), pp. 737—58, p. 742. 
54 Brummel et al. 2008, op. cit., pp. 2 and 4. 
55 Doron 2007, op. cit., p. 742. 
56 Brown 1994, op. cit., p. 105. 
57 Ibid., p. 106. 
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несерйозно виконують вправу.
58

 У його дослідженні такі недоліки в цілому 

не переважують потенційні переваги для частині студентів і, на мій погляд, 

можуть потенційно контролюватися через задоволення викладачем певних 

потреб студентів, які не є такими соціально компетентними або фаховими 

як їх колеги.
59

 

Рольова гра дозволяє студентам зануритися в середовище, де працюють 

потенційно чужорідні гуманітарні норми, які можуть опосередковано 

закріплятися у свідомості. В таких сценаріях превалює дуже специфічна 

роль викладача. Наприклад, те, як вони досягають «уникнення ... 

поклоніння фігурі авторитета» учасниками рольових ігор.
60

 Дорон 

підтримує таку точку зору, стверджуючи, що в рольовій грі вчитель «не є 

всезнаючим фахівцем, який володіє правильною відповіддю чиє місце в 

ієрархії класу обумовлено перевагою, яка ґрунтується на нерівності між 

знаннями і досвідом викладачів і їх учнів».
61

 За Брауном, ще однією 

перевагою таких вправ є те, що «за своєю природою рольові ігри не мають 

остаточного рішення, що підкреслює невизначені елементи рішень».
62

 Не 

існує жодної вірної відповіді, якою володіють авторитети – викладачі або 

підручники. 

Справи подвійного використання додають ефективності рольовій грі 

допомагаючи отримати реалістичний і практичний контекст, якого жадають 

студенти біологічного напряму. Як показує нещодавнє дослідження 

викладачів етики на природничих факультетах, «коли доходить до аспектів 

етики, респонденти вважають, що студенти вважають найбільш цікавими 

або привабливим найбільш помітні теми реальних випадків, або етику в 

соціальних контекстах».
63

 Реальні сценарії подвійного використання не 

лише задають реалістичні параметри етичної дискусії, вони також 

створюють значний конфлікт в їх серцях, який, як стверджує Браун, має 

важливе значення для успіху рольових ігор.
64

 Ситуації подвійного 

використання характеризуються невід'ємною напругою між цінностями – 

прагненням до наукових знань і прогресу, і зловмисним потенціалом таких 

                                                                 

58 Brummel et al. 2008, op. cit., p.6. 
59 Illingworth gives some excellent and practical suggestions for teaching ethics generally which are particularly relevant in 
this context. She focuses specifically on creating a safe environment, ensuring mutual 
respect and protecting confidentiality. Illingworth 2004, op. cit., pp. 82—90. 
60 Brown 1994, op. cit., p. 105. 
61 Doron 2007, op. cit., p. 743. 
62 Brown 1994, op. cit., p. 106. 
63 van Leeuwen, B., Lamberts, R., Newitt, P. and Errington, S. 2007, 'Ethics, issues and consequences: conceptual challenges 
in science education', in UniServe Science Teaching and Learning Research Proceedings, available: 
http://science.uniserve.edu.au/pubs/procs/2007/23.pdf [viewed December 2009] pp. 112—9, p. 117. 
64 Brown 1994, op. cit., p. 106. 

http://science.uniserve.edu.au/pubs/procs/2007/23.pdf
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знань. Нарешті, сценарії подвійного використання яскраво демонструють 

студентам природничого спрямування, що навіть якщо вони мають лише 

добрі наміри та є здебільшого моральними людьми, їх дослідження можуть 

створюють значні етичні проблеми. У запалі рольової гри вони дізнаються, 

як вони повинні діяти стикаючись з етичними проблемами, якщо вони 

хочуть бути ефективними вченими двадцять першого століття. 

Висновок 

Хоча це може бути складною справою, студенти природничої галузі повинні 

вивчати етику. Вони мають бути озброєні навичками поведінки в їх 

професійному житті в умовах моральних викликів, з якими вони будуть 

стикатися. Рольові ігри, основані на дилемі подвійного використання, можуть 

мотивувати взаємодію з етикою, бути каталізатором для розвитку критичних, 

аналітичних, аргументативних і вербальних навичок, і робити це в приємний і 

не загрозливий спосіб, що сприяє отриманню найкращих нинішніх студентів і 

майбутніх вчених. 
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Заключення: Уроки, що необхідно 

засвоїти для просування вперед 

БРАЯН РАППЕРТ І ЛУІЗА БЕЗУЙДЕНХУТ 

Якщо ми хочемо уникнути того, щоб медико-біологічні науки стали 

науками смерті, як це сталося з багатьма галузями знань, нам необхідно 

узгоджувати наші думки і дії. Робота Освіта і етика в галузі 

медико-біологічних наук досліджує один аспект «павутини»
1

 заходів, 

необхідних для запобігання такій перспективи. Потреба у розвитку освіти і 

інформованості щодо зв'язку безпеки і науки була однією з причин, що 

спонукала до написання цієї роботи. Вона підтримала початковий поштовх 

і окреслила контури. Автори дослідили низку робіт, спрямованих на 

вивчення можливостей того, як медико-біологічні науки можуть сприяти 

поширенню хвороб; більшість з них спрямовані на питання, що виходять 

далеко за межі міцних лабораторних стін. Її мета полягає в тому, щоб 

поділитися досвідом, моделями та ресурсами з читачами. 

Досвід: Селгелід, Стуре, Джонсон, і Барр і Занг запитують, як етика, та 

особливо підготовка з етики, була і могла бути задіяна у вирішенні проблем 

так званого подвійного використання. Кожен з цих, а також інших авторів, 

застерігає проти думки, що руйнівного використання науки можна 

запобігти просто вимагаючи від дослідників-початківців просиджувати 

штани на загальних модулях з етики під час навчання в університеті. Чи то 

через приховану програму, яка часто зриває викладання, що веде до 

отримання принципових результатів, чи то через перекоси в основних 

пріоритетах біоетики, необхідність поточних і робочих інструкцій, чи то 

опір, якого зазнає формальне етичне інструктування, багато з авторів 

деталізують життєву важливість вимірюваних і контекстно-залежних 

інтервенцій. Як стверджують Барр і Занг зокрема, незважаючи на 

                                                                 

1 See Rappert, B. and McLeish, C. (eds) 2007, A Web of prevention: Biological weapons, life sciences and the governance 
of research, London: Earthscan. 
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міжнародний характер більшої частини медико-біологічних наук, 

національні структури, що займаються дослідженнями і біоетикою мають 

важливе значення. Відрізняються не лише культури досліджень, адже тиск 

на окремого вченого також може різко змінюватися залежно від країн і 

наукових спільнот. Тому надзвичайно важно, щоб освіта з подвійного 

використання була спрямована не лише на етичну освіту науковців, але й на 

соціально-культурний контекст, в якому вони працюють. У країнах, що 

розвиваються, наприклад, певні міркування, такі як обмеженість ресурсів, 

державні і суспільні очікування, а також культурні норми, можуть впливати 

на інтернаціоналізацію та застосування етичної освіти (див. нижче). 

Моделі: Глави, особливо в Частині 2, окреслюють ряд можливих 

обґрунтувань, стратегій і методів для проведення освітніх заходів. У 

взаємопов'язаних главах Мінехати і Шиномії, Манчіні і Ревілла показано, 

як процес «дослідження-контакт-мережа-допомога-повторне дослідження» 

слугує основою для розуміння та формування інтересу на національному 

рівні. Енемарк описує серію регіональних семінарів, проведених в 

Австралії членами Національного центру з біозахисту. Спираючись на 

минулий досвід в інших країнах, працівники центру змогли акцентувати 

стурбованість з приводу контролю чутливих агентів і розробити порядок 

денний, необхідний для майбутньої діяльності. Ґрунтуючись на своєму 

довгостроковому досвіді роботи в галузі біозахисту, Коннелл і МакКласкі 

запропонували декілька шляхів зосередження уваги на зловживанні 

науковими результатами в умовах університетів: «підготовка з 

відповідального проведення досліджень, місцеві комітети з біобезпеки, 

підготовка з лабораторної безпеки, сертифікат біозахисту, та система 

«тренуй тренера» на інституційній основі». Як вони стверджують 

наприкінці глави, потужності, обмеження та перспективи кожного з цих 

підходів слід розглядати в контексті витрат часу на питання, пов'язані з 

медико-біологічними науками. На рівні національних урядів, Гарро дав 

поточну оцінку реалізації проекту з підвищення обізнаності в Швейцарії, 

який показує, як діючи особи в уряді і поза ним можуть спрацювати у 

взаємовигідний спосіб. Його уроки намітити шляхи забезпечення сталої 

інформованості з цих питань академічних кіл та екстрених служб. І нарешті, 

Фрідман деталізував найбільш «спадний» приклад розвитку освіти, 

наведений в цій книзі. Ізраїльський випадок ілюструє, як наука і безпекові 

організації можуть працювати разом задля створення національної 

структури розвитку освіти. Незважаючи на зосередження на конкретних 

ініціативах, пов'язаних з власною роботою, кожен з авторів припускає, що 
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для вирішення питань освіти з біозахисту необхідний багаторівневий 

підхід. 

Ресурси: Ресурс освітніх модулів (ЕМR) описаний Дандо і Уітбі є легко 

доступним електронним матеріалом, який може використовуватися для 

підвищення рівня поінформованості. Уникаючи підходу «один розмір 

підходить всім», цей ресурс доступний для викладачів і може бути 

вбудований в існуючі освітні програми (надалі обговорюється Ревіллом і 

Манчіні). Дандо і Уітбі також просувають програму дистанційного 

навчання експертного рівня, в якій використовуються інноваційні он-лайн 

технології, що полегшують охоплення аудиторії у всесвітньому масштабі. 

У своєму есе щодо викладання етики студентам природничих 

спеціальностей, Джонсон не лише підкреслила важливість педагогіки та 

спеціального викладання етики для таких студентів, а й представила 

перелік інноваційних методів, таких, як рольові ігри, що роблять етику 

більш доступною для студентів.
2
 

Таким чином, в цілому, робота Освіта і етика в галузі медико-біологічних 

наук вказує на можливість керування філософією, стратегією, 

стимулюючими механізмами, навчальними методами і матеріалами. Але 

так само, як учасники процесу деталізували важливість 

контекстно-чутливого навчання, необхідно визнати, що досягнення, 

представлені в цієї роботі не можуть бути відтворені в інших місцях за 

допомогою простого механічного дублювання. Аргументи пропонуються в 

дусі забезпечення плацдарму для творчого мислення і дії. Згодом всі 

погодилися, що їх актуальність слід інтерпретувати по-різному у різних 

ситуаціях. 

Необхідність активного анкетування щодо значення винесених з цієї та 

інших робіт уроків підкреслюється думкою, висловленою Дандо і Уітбі: в 

той час як цілком можливо продемонструвати, як деякі форми освіти та 

підготовки з питань етики допомагають у досягненні конкретних 

навчальних цілей, досі існує мало узгоджених стандартів для оцінки 

значущості викладання етики для майбутньої поведінки.
3  

Крім того, як 

зазначають Коннелл і МакКласкі, дослідження, проведені стосовно 

основних вимог, пов'язаних з навчальною етикою - таких, як ті, що пов'язані 

з ініціативою дослідження відповідальної поведінки Національного 

                                                                 

2 As considered as well in Rappert, B., Chevrier, M. and Dando, M. 2006, In-depth implementation of the BTWC: Education 
and outreach, Bradford Review Conference Paper No. 18, available: http://www.brad.ac.uk/ acad/sbtwc/ [viewed 1 April 2010]; 
and see: http://projects.exeter.ac.uk/codesofconduct/BiosecuritySeminar/ Education/index.htm. 
3 Derived from a reading of National Academies 2009, Ethics education and scientific and engineering research: What's 
been learned? What should be done? Washington, DC: National Academies Press. 

http://www.brad.ac.uk/
http://projects.exeter.ac.uk/codesofconduct/BiosecuritySeminar/
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інституту охорони здоров'я США (NIH), вказують лише на скромні 

досягнення з розробки критеріїв для їх вимірювання. Тому слід дуже 

розсудливо підходити до оцінки того, що і як працює. 

Можливо, ці аргументи також підводять нас до фундаментального питання, 

яке постійно повторюється в цій книзі: «Що має бути зроблено і ким»? Як 

зазначено у Введенні, те, що вважається належною освітою в таких 

областях як біозахист, часто піддається сумніву, тому що все те, що 

вважається достатнім в освіті в цілому часто є предметом дискусій. 

Наприклад, у своїй главі, Джонсон написала про базовий розподіл між 

ціннісною і прикладною етикою, а також про труднощі філософів, які 

викладають студентам природничого напрямку. В цілому, уявлення про 

належну освіту нерозривно пов'язані із здійсненням повноважень і 

компетенції. Таким чином, різні види освіти мають не лише різні способи 

досягнення тієї ж мети, але самі по собі пов'язані з альтернативними 

відповідями на вищезгадані питання. 

Обсяг розбіжностей збільшується з наближенням до питань, що є 

головними для Освіти і етика в галузі медико-біологічних наук. Як і в інших 

аспектах безпеки, поняття «біозахист» та можливість його забезпечення 

залишаються питаннями, які розділяють людей. Захист кого і від чого, є 

однією з тем, по якій проходить розподіл. Сьогодні велика частина інтересу 

до біологічної зброї на урядовому рівні відноситься до недержавних 

терористичних груп. У той час як деякі з персоналії цієї роботи 

висловлюють стурбованість у зв'язку з цим, інші зовсім не переймаються з 

цього. І справді, багато зі старших науковців працювали над біологічною 

зброєю задовго до нещодавнього підйому уваги до них. Велика частина 

скептицизму щодо терористичної загрози походить від сумнівів стосовно 

легкості завдання масового ураження за рахунок поширення хвороб. 

Замість підтримки стійкості існуючої стигми і заборони навмисного 

поширення хвороб у майбутньому, увага спрямовується на все, що принесе 

нам майбутнє за рахунок нових технологічних можливостей і умов безпеки. 

Тут, як і в інших питаннях державної політики, «процеси постановки 

проблеми і знаходження рішення (або повторного рішення) є ідентичними, 

тому що кожне визначення проблеми є визначенням напряму, в якому слід 

шукати її вирішення».
4

 У зв'язку з цим, варто відзначити, що на 

сьогоднішній день дискусія про те, що має бути зроблено, щоб запобігти 

руйнівного застосування медико-біологічних наук, здебільшого триває в 

                                                                 

4 Rittel, H. and Webber, M. 1973, 'Dilemmas in a general theory of planning', Policy Sciences, Vol. 4, pp.155-69. 
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рамках традиційних національних систем безпеки. В цьому контексті 

очевидною є важливість обмеження доступу до матеріалів, агентів, 

відкриттів, обладнання та методів.
5
 Тим не менш, у світлі дискусійного 

питання про те, як сучасній науці в цілому можна доручити покращення 

суспільного благополуччя і безпеки, а не контролювати її, увагу слід 

приділити релевантності науки і потреб суспільства. Вирішення цієї 

проблеми потребує вивчення того, як народжується соціальна довіра до 

науки та її інститутів. Це, в свою чергу, є справою не лише технічних або 

політичних експертів. Тут не обійтися без залучення суспільної дискусії. 

Коли автори цієї книги пишуть про необхідність заново обміркувати свої 

зобов'язання і практики фахівцям з етики, соціологам та урядовцям, 

більшість уваги тут спрямовується на медико-біологічні науки. У свою 

чергу, в рамках цієї різноманітної групи «вчені природничої галузі» були в 

центрі обговорення потреб освіти. Це пояснюється в основному поточною 

відсутністю професійної уваги до зловмисного використання результатів 

медико-біологічних наук, необхідністю залучення практиків до пошуку 

розумних відповідей, і потенційним внеском у підтримання поточного 

режиму заборон. Тим не менш, зрозуміло, що занепокоєння, яке було 

приводом для написання Освіти і етики в галузі медико-біологічних наук 

стосується не лише науковців. 

Таким чином, з попередніх трьох пунктів випливає, що стандарти оцінки 

значущості викладання можуть бути предметом незгоди людей. Навіть у 

випадку досягнення відносної угоди щодо того, що прийняти в якості 

головної мети цієї книги, а саме – запобігання зловмисного використання 

результатів медико-біологічних наук – вимірювання внесків будь-яких 

освітніх заходів до цієї мети буде проблематичним. Хоча певні метричні 

показники можна використовувати для оцінки результатів освіти 

(наприклад, покращення знань і розуміння осіб, і ступінь задоволення 

учасників підготовкою), вони є дуже вторинними, допоміжними заходами 

по відношенню до цієї мети. Ці відправні точки разом з іншими з цієї глави 

вказують на необхідність пильності щодо аргументів ефективності 

навчання.
6
 

                                                                 

5 For further elaboration of the limits of current framing of biosecurity, see McLeish, C. 2007, 'Reflecting on the Problem of 
Dual Use', in Rappert and McLeish (eds), op. cit.; Vogel, K. 2008, 'Framing biosecurity', Science and Public Policy, vol. 35(1), 
pp. 45-54. 
6 For a consideration of this theme, see Argyris, C. 2003, A life full of learning', Organizational Studies, vol. 24(7), pp. 
1178-92. 
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Тому, пропонуючи моделі і ресурси для подальших зусиль з вдосконалення 

освіти, автори цієї монографії підкреслюють багато аспектів роботи, що 

залишаються. На закінчення, можна згадати три з них. 

1. Розширення участі: У своєму дослідженні освіти з біоетики в Китаї, 

Барр і Занг згадують те, що вони називають проблемою «програмного 

забезпечення», яка означає, що в той час як проект об'єкта відповідає 

необхідним керівним принципам, людський фактор біозахисту нехтується. 

Розглядаючи розширення залучення питань освіти, важливо визнати 

сценарії, за яких більше ресурсів витрачається на розвиток об'єкта безпеки, 

а не на підготовку його співробітників. Ця ситуація особливо актуальна для 

країн з обмеженими ресурсами, які потребують максимізації фінансових 

результатів. Включення таких країн у дебати з наукової безпеки потребує 

чутливості до потенційного тиску обмежених фізичних і людських 

ресурсів, а також різних соціальних пріоритетів.
7
 

Незважаючи на те, що наукові кола США і Європи значною мірою 

впливають на наукові медико-біологічні дослідження в усьому світі, кожна 

країна дотримується власних унікальних етичних традицій. Освіта не може 

бути просто засобом проштовхування іноземних рішень у 

медико-біологічну галузь, а має дослуховуватися до тиску і переконань 

місцевих науковців. Науковці, студенти та інші учасники 

медико-біологічних досліджень не є групою однорідної етичної та 

культурної приналежності. Це факт, який має бути відображений у он-лайн 

базах даних. Оскільки відсутність попередньої участі є міжнародною 

проблемою, вона має потенціал ще більшого загострення через нестачу 

культурно-обґрунтованих методів викладання і змісту. Подальше 

обговорення інноваційних методів викладання та контекстуально 

відповідних тематичних досліджень, безсумнівно, буде зміцнювати і 

підтримувати педагогіку в країнах, що розвиваються. 

Подальшого визнання потребує той факт, що доступ до різних ресурсів, 

таких як Інтернет (для он-лайн навчання і дискусійних груп) може впливати 

на легкість реалізації ініціатив. Важливо, що міжнародні освітні проекти 

розглядають можливі обмеження щодо вибору технології для конкретних 

країн. Оскільки країни, що розвиваються, частіше спираються на зусилля 

лідерів, ніж їхні колеги з розвинутих країн, значимість підтримки та 

підготовки зацікавлених вчителів не можна переоцінити. 

                                                                 

7 On the latter, see Gould, C. 2009, 'Conclusion', in Rappert, B. and Gould, C. (eds), Biosecurity, London: Palgrave. 
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Дандо і Уітбі також пропонують розвивати національні і регіональні 

мережі, що може дозволити більш швидко розробляти та впроваджувати 

матеріал, придатний для різних країн і регіонів. Така робота має потенціал, 

щоб стати дуже потужним ресурсом, позаяк місцеві мережі обговорювали б 

питання на більш подібному етичному тлі. Це також сприяло б розвитку та 

обміну навчальними ресурсами, здатними відображати актуальні питання і 

контекстно-доречні приклади. Мережева діяльність та спільні партнерські 

відносини настійно рекомендуються, наприклад, для розвитку науки і 

технологічних інновації в Африці на південь від Сахари, і цілком можливо, 

що підтримка та експлуатація існуючих і майбутніх дослідних мереж може 

стати цінним інструментом для розширення дискусії. 

Процес розвитку політики в окремих країнах відрізняється, як і коло осіб, 

які у ньому задіяні. Крім того, рівень участі громадськості в розробці 

політики значною мірою варіюється між країнами. Тим не менш, існує 

міжнародна тенденція у розробці планів з біозахисту, де наукові спільноти 

могли б відігравати основну роль. Як зазначив у своїй главі Крістіан 

Енемарк, «через більше ознайомлення з політичними процесами і 

процесами прийняття політичних рішень учені-біомедики, можливо, 

набудуть здатності пропонувати кращі способи управління безпековими 

ризиками, властивими для деяких досліджень, мінімізуючи таким чином 

видатки на науку». Це має життєво важливе значення для країн, де 

з’являються науково-дослідних спільноти. Крім того, із зростанням об’єму 

співпраці між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються, стає все 

більш важливим, щоб учені з останніх країн мали голос не лише в 

національних дебатах, а й у міжнародних наукових спільнотах. Це 

необхідно для визнання і розгляду конкретні ситуацій в їх країнах. 

2. Етика не як проблема: Як зазначено у Введенні, одним з курйозів 

сучасної дискусії про виміри безпеки в медико-біологічних науках є те, що 

одночасно з твердженням, що будь-яке знання може бути використане для 

руйнівних цілей, на практиці майже не було випадків визнання 

добропорядних цивільних досліджень такими, що становлять проблему.
8
 

Можливо це говорить про концептуальну плутанину у тлумаченні терміну 

«потенціал подвійного використання». В главах Освіти і етики в галузі 

медико-біологічних наук вказується на відсутність досвіду попередньої 

роботи з питаннями, пов'язаними з безпекою у практикуючих учених з 

різних національних контекстів. 

                                                                 

8 Rappert, B. 2008, 'The risks, benefits, and threats of biotechnology', Science and Public Policy, February, vol. 35(1), pp. 
37-44. 
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Така загальна ситуація породжує практичні та концептуальні питання щодо 

оцінки безпекового потенціалу науки. Рухаючись у майбутнє, здавалося б, є 

досить розумним краще зрозуміти як та для кого, ніж ким і за яких обставин 

наслідки досліджень стають питаннями, що викликають стурбованість. 

Одним з кроків на шляху вперед може бути дослідження того, чому 

практикуючі вчені не визначають потенціал руйнівного використання 

результатів досліджень.
9

 Іншими словами, які інституційні структури, 

професійні особливості, або інші фактори, зробили свій внесок до того, що 

питання руйнівного використання медико-біологічних наук «не є 

питанням» для такої великої кількості вчених? Такий підхід, імовірно, може 

бути корисним для дискусії про те, який тип освіти може бути доцільним 

для практикуючих учених. 

3. Міжнародне лідерство: З практичної точку зору зрозуміло, що «зелені» 

зусилля можна було б зміцнити шляхом міжнародної координації і 

лідерства. Для цього необхідно створити форум на високому рівні для 

обміну думками про те, що повинно бути зроблено і відповідним досвідом. 

В якості ключового наріжного каменя заборони та стигматизації біологічної 

зброї КБТЗ може допомогти виконати такі ролі в майбутньому. Як 

зазначалося в цій книзі, останніми роками освіта була визначена важливою 

темою міжурядових переговорів. Дійсно, Дандо і Уітбі визначають, що 

безпосереднє міжнародне визнання значущості обізнаності та освіти 

вчених-біомедиків бере початок з Другої конференції КБТЗ 1986 року. 

Проте, вони також зазначають, що це визнання сомо по собі не було 

достатнім, щоб започаткувати адекватні конкретні заходи. Таким чином, 

потрібен план спільних дій. Цей план може включати взаємні цілі, терміни 

та етапи; пошук міжнародних та/або регіональних координаторів; програму 

міжнародних семінарів; узгоджену двосторонню і багатосторонню 

допомогу. 

Можливо, найбільш важливим для майбутнього є колективне бачення 

держав, міжурядових організацій та членів громадянського суспільства. В 

рамках звернення до Зустрічі експертів КБТЗ 2008 року, один з авторів 

(Рапперт) запропонував такі елементи спільного бачення: 

...всі випускники закладів вищої освіти в областях, пов'язаних з 

медико-біологічними науками, повинні бути ознайомлені з 

міжнародною забороною біологічної зброї; 

                                                                 

9 Eliasoph, N. 1998, Avoiding politics, Cambridge: Cambridge University Press. 
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...всі, хто займається професійною науковою кар'єрою, повинні 

пройти ефективне навчання або інструктаж, щодо профілактики 

зловживань результатами досліджень; 

...кожний уряд має взяти на себе зобов'язання налагодити діалог з 

національними академіями наук (або іншими відповідними 

органами) задля, по можливості більш швидкого виправлення 

проточного низького рівня обізнаності. 

Незалежно від того, чи є ці елементи вірними, буде добре, якщо поточні 

дискусії і зусилля будуть організовані навколо позитивних спільних цілей. 

Як зазначено у Введенні, при правильному підході, узгоджена увага і дії 

щодо запровадження освіти з КБТЗ можуть сприяти тому, що угоди 

залишаться в подальшому значущими і надійними. Оглядова конференція 

КБТЗ 2011 року надала можливість сформувати і організувати такий план. 

Це можливість, яка не має бути втрачена. Формування такого спільного для 

урядів порядку денного може відкрити нову главу у роздумах про те, як 

гарантувати заборону біологічної зброї. 


