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Філологічні науки

ПРОБЛЕМИ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ
МЕДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Райська Л.В.,
студентка факультету лінгвістики
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
м. Київ, Україна
Наука і техніка розвивається досить активно у наш час, у
зв’язку з чим вдосконалюється та розвивається мова наукової та
технічної галузі. Контакт різних культур та країн задля обміну
знаннями й досвідом у різних галузях зумовлює зростаючу
необхідність у якісному та адекватному науково-технічному
перекладі.
Однією з найважливіших галузей у сучасному світі науки й
техніки є медична галузь, яка має свою складну та неоднорідну
систему мови, свою лексику, термінологію. Медична лексика
досить поширене явище у сучасному світі, з яким щодня
стикаються не лише спеціалісти у галузі, але й майже всі люди.
Назви самих хвороб та розладів, симптомів, ліків, медичного
обладнання тощо – все це відноситься до галузі медичної лексики. Сфера застосування такої лексики досить широка. Крім того,
медична лексика є однією з найдавніших фахових термінологій.
Основну частину медичної лексики складає медична
термінологія, яка, як і термінологія будь-якої іншої галузі змінюється та розвивається з плином часу, адаптуючись до потреб та
вимог сьогодення, а отже, постає питання адекватного перекладу
медичної лексики різними мовами (у т. ч. українською).
Медичні тексти вважаються одними з найскладніших для
перекладу. Це пов’язано з тим, що всі медичні тексти, такі як,
виписки з історії хвороби, опис хвороб, схеми лікування,
результати аналізів тощо відносяться до такої області, в якій
двозначність думки або неточність формулювання недопус6

тима [1, с. 109-110], адже може призвести до небажаних і
навіть страшних наслідків, безпосередньо впливаючи на життя
та здоров’я людини.
Об`єктом нашого дослідження виступає переклад англомовної медичної лексики українською мовою.
Актуальність роботи зумовлена тим, що світ знаходиться у
постійному розвитку, а разом з ним розвивається і наука, а
отже, виникає потреба у обміні знаннями (у т. ч. медичними).
Звідси, постає проблема адекватної передачі іншомовної
медичної лексики засобами рідної мови.
Велика кількість медичної лексики прийшла до нас з
латинської та давньо-грецької мов. З огляду на це, багато
медичних термінів мають одну й ту саму форму у багатьох
мовах тобто є інтернаціональними термінами. Крім запозичення, словотворення грає важливу роль для створення медичної
термінології певної мови.
Отже, говоримо про те, що для великої кількості медичних
термінів не існує словникових відповідників утворених зі слів та
за правилами рідної мови. У таких випадках часто вико ристовується транскодування (транслітерація або транскрибування),
як спосіб перекладу. Наприклад: сerebral neurology – церебральна
неврологія, agnosia – агнозія, catatonia – кататонія [2] тощо.
У деяких випадках існує одразу декілька способів передачі
терміну рідною мовою. Так, словосполучення bladder
carcinoma може перекладатися одразу двома способами: рак
сечового міхура та карцинома сечового міхура[2], щоправда, у
другому випадку значення буде трохи вужчим. Це означає, що
можна говорити про можливість синонімічного перекладу
медичної лексики.
Крім того, серед проблем медичного перекладу лінгвісти
виділяють окрім перекладу власне медичних термінів, також
переклад аббревіатур, епонімів тощо [3, с. 147].
У випадку з першими вирішенням проблеми є розшифрування, переклад та подальше шифрування. Наприклад, OCD, що
розшифровується як оbsessive–compulsive disorder – ОКР, що
7

розшифровується як обсесивно-компульсивний розлад[4]. У
другому випадку вирішенням проблеми перекладу буде
транскодування, повне або часткове. Наприклад, Alzheimer's
disease – хвороба Альцгеймера[4].
Отже, ми говоримо, як про пошук відповідника у рідній
мові, як засіб перекладу іншомовної термінологічної медичної
лексики, так і про можливість транслітерації або транскрибування терміну, особливо якщо він має давнє походження з
мов, які стали основами для всієї міжнародної медичної
термінології (латина та давньо-грецька).
Література:
1. Макушева Ж. Н., Ковалева М. Б. Специфика медицинского дискурса на материале аутентичных текстов по специальности
// Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2014. –
№5 (Ч.1).
2. http://lib.ru/NTL/MED/slowar_l-r.txt
3. Lee-Jahnke H. L`enseignement de la traduction medicale:
un double defi// Meta: Journal de tradecteur/ - vol. 46 - №1. – 2001
4. Л. Шевченко, О. Ника, Л. Шулинова, О. Хомяк Новий
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ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР: УКЛАДАТИ ЧИ НІ
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студентка 4 курсу
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к.ю.н., доцент кафедри
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Сім’я… Для більшості українців це є сокровенним. Саме
тому, коли чоловік та жінка закохуються, вирішують зареєструва8

ти шлюб, питання укладення шлюбного договору часто нівелюється та може оцінюватися як недовіра. Так склалося історично, в
силу менталітету більшість громадян не вважає за доцільне врегульовувати майнові права та інші питання договірним способом.
Незважаючи на те, що інститут шлюбного договору існує
в Україні ще з 1992 року, він досі не набув широкого
застосування. Лише нещодавно переймаючи досвід Західних
країн та в результаті економічних змін в суспільстві дане
питання стає все актуальнішим.
Проблематика шлюбного договору викликає значний
інтерес у багатьох науковців і практиків. Дане питання є
предметом дискусій та досліджень таких видатних правників,
як Б.Гонгала, О.Гопанчук, І.Жилінкова, О.Калітенко, О. Ульяненко, О. Явор.
Сучасні потреби врегулювання майнових прав та
обов’язків подружжя, можливість самостійно встановлювати їх
обсяг
обумовлюють
потребу
врегулювання
чинним
законодавством України питання шлюбного договору.
Досліджуючи правову природу шлюбного договору,
найперше необхідно визначити його сутність. Шлюбний
договір можна розуміти як домовленість двох сторін
(наречених або чоловіка та жінки, які уклали шлюб) щодо
встановлення їх майнових прав та обов’язків під час існування
шлюбу та після припинення.
Сімейний кодекс України (далі – СК України) закріплює
окремий розділ «Шлюбний договір». Проте, досі дане питання
є недостатньо врегульоване [4].
Оскільки договір, включаючи і шлюбний договір є
категорією цивільного права, тому відповідно до вимог ст. 8
СК України, застосовуються загальні положення цивільного
законодавства, а саме щодо свободи договору.
Звідси випливає, що цивільне законодавство застосовуються до сімейних правовідносин субсидіарно та врегульовує
ті відносини, які відповідно не врегульовані нормами
сімейного законодавства.
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У СК України визначено суб’єктний склад шлюбного
договору. Зокрема, його можуть укладати наречені (тобто
особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу до органу
ДРАЦС) та подружжя. Також передбачено те, якщо стороною
шлюбного договору може виступати неповнолітня особа, але в
такому випадку необхідна письмова згода батьків, яка
нотаріально засвідчена.
Не менш важливим є те, що укладення шлюбного
договору є правом, а не закріпленим обов’язком.
У випадку наявності іноземного елемента при укладенні
шлюбного договору сторони можуть самі вибрати право, яке
буде застосовуватися в їхньому випадку.
Зміст шлюбного договору може становити досить вузьке
коло питань. Відповідно до ст. 93 СК України, предметом
шлюбного договору є майнові відносини між подружжям та
майнові права та обов`язки подружжя як батьків.
Окрім того, крім майнових прав та обов’язків під час
укладення шлюбного договору подружжя задля додаткових
гарантій може встановити також умови майнової відповідальності
у випадку невиконання або неналежного виконання договору.
Варто звернути увагу на обмеження щодо предмета
шлюбного договору, відповідно до чинного сімейного
законодавства, а саме: шлюбний договір не може врегульовувати
особисті відносини подружжя та особисті відносини між ними та
дітьми (ч.3 ст. 93 СК України);. у шлюбному договорі не може
закріплюватися умова щодо зменшення обсягу прав дитини та
ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне
становище (ч.4 ст. 93 СК України);.нерухоме майно та інше
майно, право на яке підлягає державній реєстрації не може
передаватися у в власність одному з подружжя відповідно до
шлюбного договору (ч.5 ст.93 СК України).
Проте дана норма містить «підводний камінь», а саме те,
що з укладенням шлюбного договору не можна ставити одного з
подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище. І з
цього випливає наступне питання – а що ж розуміти під поняттям
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«надзвичайно невигідне матеріальне становище»? Це досить
оціночне поняття і саме тому можуть виникати суперечки з
приводу того, як це доказати. Окрім того, можуть виникати
випадки, коли один з подружжя буде зловживати цим і як
наслідок нівелюється сама ідея договірного способу регулювання
майнових відносин подружжя.
Якщо звертатися до судової практики, то Верховний Суд
визначає за надзвичайно невигідним матеріальним становищем
одного з подружжя передання всього майна, доходів, набутого
в шлюбі лише іншому з подружжя (Постанова Верховного
Суду № 755/19197/18) [2].
Вважаю, що норма щодо неможливості врегулювання
немайнових відносин між подружжям є дискусійною. Так як в
певних випадках майнові правовідносини між подружжям
можуть підпорядковуватися виникненню або ж ні умов
немайнового характеру. Тому доцільно було включити як
майнові, так і немайнові права та обов’язки подружжя з
умовою врегулювання відповідальності за їх невиконання.
СК України встановлює певні гарантії для подружжя - не
допускається одностороння зміна умов шлюбного договору та
одностороння відмова від договору. Змінити умови шлюбного
договору можна лише за згодою обох з подружжя і дану угоду
посвідчити нотаріально. Проте, у ч. 3 ст. 100 СК України
закріплена така норма: за рішенням суду на вимогу одного з
подружжя, якщо виникли обставини, які мають істотне значення і
як наслідок цього вимагають його інтереси або інтереси дітей, то
умови шлюбного договору можуть бути змінені.
Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору.
У такому разі, за вибором подружжя, права та обов'язки,
встановлені шлюбним договором, припиняються з моменту
його укладення або в день подання нотаріусу заяви про
відмову від нього.
Щодо недійсності шлюбного договору, то ст. 103 СК
України відсилає до норм цивільного законодавства. Шлюбний
договір визнається недійсним за недодержання таких вимог:
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зміст договору не відповідає вимогам чинного законодавства
та моральним засадам суспільства; бажання кожного із
подружжя при укладенні шлюбного договору має бути
вільним; шлюбний договір повинен бути спрямований на
реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним [5].
Слід зазначити, що у разі визнання недійсності даного
договору не впливає на сам шлюб. Проте, у випадку
недійсності шлюбу, шлюбний договір також визнається
недійсним. З аналізу наведеного вбачається підпорядкованість
шлюбного договору до шлюбу.
Шлюбний договір, на противагу іншим правочинам
майнового характеру, нерозривно пов`язаний з особою його
учасників. Тобто лише особисто такий договір може бути
підписаний. Така правова позиція міститься і в судовій
практиці. Верховний Суд визнав недійсним шлюбний договір,
який був складений і підписаний за дорученням подружжя, які
перебували закордоном (Постанова ВС № 757/10715/17-ц) [1].
Проте, на мою думку, укладення шлюбного договору
через представників було б досить прогресивним кроком. Так
як бувають різні ситуації, коли сторони не можуть самостійно
укласти даний договір. Це б набагато полегшало його
підписання, але важливо закріпити всі умови в довіреності.
Досі існують суперечки щодо переваг та недоліків
шлюбного договору [3, ст. 101]. Прихильники його наводять
такі аргументи:
- Це право подружжя визначити умови володіння
набутим майном;
- На даний момент це найдієвіший спосіб захисту
майнових прав подружжя;
- Можливість врегулювати питання щодо утримання та
виховання дітей у випадку розлучення;
- Захист сім’ї у разі боргів одного з подружжя; поділ
майна подружжя у випадку розлучення.
Проте, є ті, хто виступають проти шлюбного договору.
Вони апелюють тим, що:
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- Лише через недовіру один до одного люди вирішують
скласти шлюбний договір;
- У шлюбному договорі неможливо врегулювати
особисті немайнові права, тому і який сенс в ньому;
- Досить тривала процедура укладення шлюбного
договору;
- З укладенням шлюбним договором нівелюється
почуття кохання;
- Неможливо заставити виконувати умови шлюбного
договору, якщо особа цього не хоче.
Однією із причин того, що шлюбний договір не є широко
поширеним є нерозуміння сутності самого договору,
процедури укладення та необізнаність.
На мою думку, шлюбний договір є особливим сімейноправовим договором. Проте, частіше всього на практиці
шлюбний договір укладають не з метою регулювання
майнових відносин подружжя, а на випадок розірвання шлюбу.
У цьому разі під час розлучення можна уникнути тривалих
судових процесів, часу та є шанс зберегти добрі відносини.
З системного аналізу вищенаведеного вбачається те, що
шлюбний договір – це особливий спосіб регулювання майнових
правовідносин між подружжям, які існують на момент укладення або в майбутньому. Укладати чи ні – вирішувати
сторонам, але шлюбний договір – це захист в першу чергу майна
подружжя, а також засіб уникнення конфліктів на матеріальному підгрунті. Без сумніву, шлюбний договір в силу розвитку
суспільства, зміни акцентів правового регулювання сімейних
відносин набуває все більшої популярності. Зараз ж в Україні
даний інститут сімейного права лише на стадії становлення та
потребує ще вдосконалення.
Література:
1. Правова позиція Верховного Суду у справі
№757/10715/17-ц.
2. Правова позиція Верховного Суду у справі №
755/19197/18.
13

3. Римаренко І. В. Шлюбний договір в Україні: за і проти.
Сучасні питання економіки і права. 2013. № 1. С. 102-105.
4. Сімейний Кодекс України 10 січня 2002 року № 2947-III.
Редакція від 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2947-14.
5. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року № 435-IV.
Редакція від 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/435-15#Text.

______________________________________________________
УДК 34
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ПОЛІЦІЯ - ТЕЖ ЖЕРТВИ: ЯК ЗАХИСТИТИ СВІЙ
ДЕПАРТАМЕНТ ВІД КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ
Рубан І.Д.,
Курсант факультету підготовки фахівців для
підрозділів стратегічних розслідувань
Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ
м.Дніпро,Украіна
Кіберзлочинці стають зростаючою загрозою для уряду та
правоохоронних органів - тримають у заручниках для викупу
муніципальні та поліцейські відділи, крадуть цінну інформацію
та загрожують громадській безпеці.
Правоохоронні органи є мішенню для хакерів, особливо
зацікавлених у викраденні чи компрометації даних, а деякі
департаменти особливо вразливі через застарілі технології або
недостатню підготовку. Зупинити цих злочинців непросто, але
є способи підвищити безпеку та мінімізувати ризики[1].
На додаток до пошуку особи свідків та інших важливих
даних правоохоронних органів, кіберкруки можуть втручатися
в системи зберігання доказів та підробляти облікові записи
електронної пошти постачальників та державних установ,
надсилаючи шахрайські електронні листи з проханням про
перерахування коштів та інформацію про співробітників W14

2. Вони навіть можуть заблокувати всю систему відділу в
результаті атаки.
Проте переслідувати цих поганих хлопців практично
неможливо, оскільки вони самі є віртуальними - невидимими і
часто далекими від своїх жертв, можливо, на іншому кінці
світу, створюючи різні технологічні та юрисдикційні
виклики. Ці проблеми означають, що адекватна профілактика
важливіша за будь-яку відповідь.
Перший напрямок у галузі безпеки даних - це високоякісні
технології, антивірусне та шкідливе програмне забезпечення на
рівні підприємства з централізованою інформаційною панеллю
всіх пристроїв та можливостями сповіщення, яке регулярно
оновлюється. Але навіть з найкращим програмним забезпеченням
чи програмами хакери все одно можуть потрапити.
Як каже Марк Гоуен, співробітник служби безпеки
інформаційних систем Управління COPS у США, «Не існує
такого поняття, як 100-відсоткова безпека від кіберзлочинності. Ви завжди повинні стежити за погрозами. Найголовніше це сучасна система та культура кібербезпеки, яка гарантує, що всі
ваші люди добре усвідомлюють загрози та те, що вони повинні
робити, щоб захистити себе та відділ ». Гоуен стверджує, що
делегування відповідної особи, яка відповідає за це, є
критичним. "Кіберзлочинність є постійною загрозою, і відомство
не може продовжувати адекватно захищати себе без когось,
присвяченого виконанню цього завдання", - говорить він[3].
Електронні загрози найчастіше представляють собою
зловмисне програмне забезпечення або шкідливе програмне
забезпечення, яке може заразити комп’ютери та мережі. Його
можна виявити кількома способами. Операційна система
вашого комп’ютера може сповільнитися, так що для виконання
основних дій потрібно більше часу, ніж зазвичай. Або
поведінка вашого веб-браузера може змінитися. Ще однією
ознакою є спливаючі вікна, які постійно з’являються і не
можуть бути закриті[2].
Будьте особливо обережні зі спливаючими вікнами, які
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попереджають про загрози безпеці, оскільки це можуть бути
хитрощі, щоб змусити вас завантажити шкідливе програмне
забезпечення. Не натискайте, щоб закрити їх. Замість цього
закрийте їх із області системного трею або панелі завдань
Windows правою кнопкою миші.
Якщо хакер успішно заблокував або зламав вашу мережу,
система резервного копіювання та план відновлення можуть
забезпечити можливість швидкого відновлення операційної
системи відділу та всіх її даних. Якщо вже існує система відновлення та план, призначена ІТ-особа може швидко зреагувати[1].
Отже, можемо зробити висновок, що у теперішньому світі,
загрози численні та різноманітні, і ці злочинці є технічно
підкованими. Департаменти поліції повинні розраховувати на
напади в будь-який момент, але, як і у всіх ефективних
стратегіях боротьби зі злочинністю, підготовленість, пильність
і добре озброєння - в даному випадку, із суворими методами
безпеки - це ваш найкращий захист.
Література:
1. https://cyberpolice.gov.ua/declare/
2. https://www.radiosvoboda.org/a/details/29031166.html
3. https://issuu.com/irf_ua/docs/rol-2010-12-20
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДРУКОВАНИХ
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Руда О. І.
студентка юридичного факультету
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
м. Чернівці, Україна
Друковані засоби масової інформації (далі ДЗМІ) – особливі
суб’єкти інформаційно-правової реальності. Вже не одне
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десятиліття преса відіграє значну роль у інформуванні
суспільства та залишається одним з основних засобів поширення
ідей, думок і поглядів загальносуспільного значення. Формування
незалежного та демократичного суспільства напряму пов’язане із
прозорістю, відкритістю та доступністю інформації щодо
діяльності органів державної влади та потребує створення
об’єктивного інформаційного простору. Відповідно діяльність та
функціонування ДЗМІ тісно взаємопов’язані з розвитком
державності, гласності та плюралізму в Україні. Саме тому
питання правового статусу преси та її місце в сучасному
суспільстві є важливою та актуальною темою.
Питання інформаційної діяльності ДЗМІ досліджували
такі науковці як В. І. Шпак, Ю. П. Брусило, С. Є. Демський,
В. С. Цимбалюк, А. Н. Новіцький, К. І. Бєляков, О. В. Олійник,
О. Каплій, А. І. Марущак, Л. І. Біловус, Т. В. Шевченко,
О. В. Харенко та інші.
Українське законодавство щодо регулювання інформаційної діяльності преси на сьогодні є дещо застарілим та не
систематизованим внаслідок чого значно ускладнює правозастосування у цій сфері. Тому, метою цієї статті є аналіз
чинного законодавства та визначення конституційно-правового
статусу друкованих засобів масової інформації, їх функцій,
прав та обов’язків, а також правові обмеження діяльності.
Діяльність ДЗМІ на законодавчому рівні регулюється
Конституцією України, Законом України «Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні», Законом України
«Про інформацію» та іншими нормативно-правовими актами.
Згідно чинного законодавства, під друкованими засобами
масової інформації розуміють періодичні і такі, що
продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з
періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року
на підставі свідоцтва про державну реєстрацію[1]. Формами
прояву друкованих засобів масової інформації є: газети,
журнали, бюлетені, брошури, збірники, альманахи та інші
разові видання з визначеним тиражем.
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Конституційно-правовий статус друкованих засобів
масової інформації – це регламентоване нормами національного та міжнародного законодавства становище друкованих
засобів інформації в інформаційному просторі. Його зміст
становлять такі елементи:
1. Функції діяльності ДЗМІ.
2. Права та обов’язки при здійсненні діяльності ДЗМІ.
3. Правові обмеження діяльності при здійсненні
діяльності ДЗМІ.
Зазначимо, що свобода слова та вільне вираження думок,
поглядів і переконань гарантується Конституцією України.
Відповідно свобода діяльності друкованих засобів масової
інформації передбачена Законом України «Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні». Під діяльністю
друкованих засобів масової інформації розуміється збирання,
творення, редагування, підготовка інформації до друку та
видання друкованих засобів масової інформації з метою її
поширення серед читачів[1].
Виділяють такі функції – основні напрямки діяльності
ДЗМІ: 1) онтологічна (інформаційна), тобто це пряма функція
друкованих засобів масової інформації, яка полягає в
інформуванні населення щодо об'єктивної дійсності подій; 2)
освітню; 3) зворотного зв'язку; 4) евристична, тобто функція
пізнання та нарощування нових знань; 5) методологічна, тобто
створення ЗМІ понятійно-категоріального апарату; 6)
ідеологічна, тобто формування за допомогою ЗМІ певних
цінностей в суспільстві[2].
Варто зазначити, що можна здійснити поділ функцій на
загальні та спеціальні. До загальних можна віднести функції,
названі вище, а до спеціальних – пошук, збирання, обробка,
створення, формування, поширення, редагування, використання,
збереження, публікування, охорони масової інформації тощо.
Аналізуючи чинне законодавство, можна сказати, що
преса в Україні наділена широким спектром прав та обов’язків.
У своїй праці «Інформаційно-правовий статус друкованих
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засобів масової інформації» Харенко О. В. пропонує розподіл
прав друкованих засобів масової інформації на три групи:
1) загальні права – право на свободу слова, право на
економічну самостійність, право на оскарження в судовому
порядку дій чи бездіяльності органів державної влади, право на
самостійність їх суб’єкті в усіх видах відносин тощо;
2) організаційні права – право включати до свого складу
інші носії інформації, право самостійно визначати обсяг
реклами, право збирати, аналізувати та поширювати будь-яку
інформації про органи державної влади та органів місцевого
самоврядування тощо;
3) реєстраційні права – право на пільги щодо сплати
реєстраційного збору за видання свідоцтва про реєстрацію
друкованого засобу масової інформації, заснованих з благодійною
метою і призначені для безоплатного розповсюдження, право на
отримання дублікату свідоцтва про державну реєстрацію за
заявою засновника, у разі пошкодження або втрати свідоцтва про
державну реєстрацію[3].
До обов’язків ДЗМІ можна віднести: 1) обов’язок
дотримуватися законодавства України при здійсненні своєї
діяльності; 2) публікувати об’єктивну та достовірну
інформацію; 3) повідомляти орган, який реєструє, у місячний
термін про зміну видання, юридичної адреси засновника,
місцезнаходження редакції; 4) публікувати спростування
поширених відомостей про громадян, юридичні особи,
державні органи, що не відповідають дійсності або
принижують їх честь і гідність; 5) надавати пільги при
розміщенні соціальної реклами, замовником якої є заклад
освіти, культури, охорони здоров'я, що утримуються за
рахунок державного або місцевого бюджетів, а також
благодійні організації; 6) утримуватися від поширення в
комерційних цілях інформаційних матеріалів, які містять
рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи
послуг (його адресу, контактний телефон, банківський
рахунок), комерційні ознаки товару чи послуг тощо.
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Правові обмеження щодо діяльності ДЗМІ можливі лише у
виняткових ситуаціях і встановлюються виключно Конституцією
та законами України. Так, право на інформацію може бути
обмежено лише в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку, з метою запобігання
заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони
здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей,
для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету і не упередженості правосуддя[4]. Тобто, друковані засоби масової
інформації не можуть закликати до насильницької зміни
конституційного ладу або територіальної цілісності України,
пропагувати війну, насильство та жорстокість, містити відомості,
які можуть розпалити расову, національну, релігійну ворожнечу,
не можуть бути використані для розповсюдження порнографії або
завдання шкоди честі та гідності особи тощо.
Отже, друковані засоби масової інформації виступають
особливим об’єктом правових відносин. Їх місце у сфері
формування і поширення інформації визначається конституційноправовим статусом, який полягає в регламентованому
законодавством становищем в інформаційному просторі. До
елементів конституційно-правового статусу друкованих засобів
масової інформації можна віднести функції, права та обов’язки, а
також правові обмеження друкованих ЗМІ.
Аналіз національного законодавства дає змогу зробити
висновок про те, що воно є несистематизованим, що ускладнює
його застосування. Також вбачається недостатня правова
регламентація прав та обов’язків друкованих ЗМІ, а також
відсутність чітких механізмів їх реалізації.
Також недостатньо регламентовані та потребують
дослідження так звані спеціальні функції друкованих ЗМІ, які
здійснюються редакційною колегією, редакцією, журналістами,
видавцями, авторами тощо. Зокрема, це функції збирання,
обробки, поширення, редагування, створення, використання,
збереження, публікування, охорони інформації.
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КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
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Руденко А.О.,
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Шубіна С.В.,
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ННІ Каразінський банківський інститут
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
м. Харків, Україна
В кризових умовах господарювання особливо гострою для
сучасних підприємств постає проблема аналізу та оцінки
результатів діяльності, доцільності використання ресурсів,
визначення головних недоліків та пошук можливих резервів для
стабілізації і розширення бізнесу. Актуальність даного питання
поглиблюється високим ступенем зацікавленості та значною
21

кількістю наукових праць вчених, керуючих менеджерів. Тому
відсутність єдиної чітко сформованої структури проведення
аналізу фінансових результатів є суттєвим критерієм недостатнього рівня ефективності функціонування сучасних підприємств.
Фінансовий результат є узагальнюючим показником ефекту
для підприємства від операційної, фінансової, інвестиційної ті
іншої діяльності. Аналіз фінансових результатів доцільно
розглядати комплексно, враховуючи динаміку попередніх
періодів, оцінку показників фінансового стану, а також
використовуючи факторні моделі та беручи до уваги галузеву
специфіку підприємства. Головна інформація для проведення
такого аналізу міститься в даних обліку та фінансової звітності, а
саме Формі №1 «Баланс», Формі №2 «Звіт про фінансові
результати», а також Формі №5 «Примітки до річної фінансової
звітності» [1].
У ході проведення аналізу фінансових результатів в першу
чергу розглядають абсолютні та відносні показники, їх
відхилення у порівнянні з плановими завданнями та
попередніми періодами. У стані економічної кризи, отримані
дані слід корегувати відповідно до темпів інфляції методом
індексації цін. Це дасть змогу забезпечити об’єктивність та
уникнути викривлення даних.
Враховуючи той факт, що від оптимальності структури
ресурсів підприємства та джерел їх формування залежить в
кінцевому плані й фінансові результати його діяльності, значну
увагу в процесі їх аналізу слід приділити розрахунку таких
важливих груп показників фінансового стану як:
1. Ліквідності (коефіцієнти поточної, швидкої, абсолютної
ліквідності; частка оборотних коштів в активах, частка власних
оборотних коштів в оборотних активах).
2. Фінансової стійкості (коефіцієнти забезпеченості
власними оборотними коштами, маневреності власного
капіталу, автономії, фінансового ризику, співвідношення
оборотних та необоротних активів). Важливо звернути увагу на
тривимірний показник типу фінансової стабільності.
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3. Ділової активності (коефіцієнти оборотності загального
капіталу, необоротних активів, мобільних коштів, матеріальних оборотних коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості, власного капіталу).
4. Ефективності (рентабельність загального капіталу,
активів, власного капіталу; період окупності капіталу, стійкість
економічного зростання, прибутковість інвестицій тощо)
[2,3,4].
З метою належної оцінки результатів діяльності підприємства, отримані показників фінансового стану потрібно
розглядати з урахуванням галузевої специфіки.
Невід’ємною складовою комплексного аналізу результатів
діяльності сучасного підприємства є використання методу
«витрати-доходи-фінансові результати», який служить для
визначення обсягу продажу за якого покриваються усі витрати
і отримується певний рівень прибутку.
Крім зазначеного вище, комплексний аналіз фінансових
результатів сучасного підприємства неможливий без
використанням якісно сформованих факторних моделей
залежності таких результатів від системи зовнішніх та
внутрішніх чинників. Факторний аналіз забезпечує можливість
діагностування факторів, що привели до певних змін фінансові
результати, тому постає важливим джерелом інформації у
процесі прийняття управлінських рішень щодо формування
подальших тактичних і стратегічних завдань підприємства. На
основі факторного моделювання проводять пошук й оцінку
резервів зростання прибутку і рентабельності, а також
розробляють заходи щодо їх використання[5].
Доцільно відмітити, що достовірність показників аналізу
фінансових результатів за попередні періоди забезпечує на
підприємстві можливість складання проектних фінансових
звітів та кошторисів на майбутні періоди.
Отже, комплексний аналіз фінансових результатів є
важливим фактором ефективного функціонування підприємства.
Об’єктивність, повнота та актуальність інформації, отриманої на
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основі такого аналізу, забезпечує можливість визначити стан
фінансової незалежності, готовність погасити борги, знайти
резерви, вчасно прийняти належні управлінські рішення,
скоригувати або змінити стратегію розвитку підприємства на
майбутнє.
Література:
1. Шубіна С.В., Малахов В.А., Медведєва А.Т. Теоретикометодичні підходи до аналізу витрат, доходів і фінансових
результатів на основі звітності державного підприємства
«ХАРКІВСЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД»//Вісник
Університету банківської справи. 2018. № 3 (33)
2. Шубіна С. В. Теоретико-методичні підходи до аналізу
витрат, доходів i фінансових результатів / С. В. Шубіна, О. Ю.
Мірошник, К. С. Сулименко // Вісник УБС. — 2017. — № 3
(30). — С. 83—88.
3. Глушко А. Д. Методичні засади аналізу фінансових
результатів діяльності підприємства / А. Д. Глушко, А. О.
Грачова // Електронне фахове видання "Ефективна економіка".
– 2019. – URL: www.economy.nayka.com.ua.
4. Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Стратегічний аналіз:
[практикум]: навчальний посібник / С.В. Шубіна, О.Ю.
Мірошник. – Львів: «Новий Світ -2000», 2015.-218 с.
5. Троян Д. С. Необхідність проведення факторного
аналізу прибутку в системі управління підприємством / Д. С.
Троян, А. Р. Притико, С. В. Шубіна. // ІX Міжнародна науковопрактична конференція молодих учених та студентів “Наукові
дослідження молоді з проблем європейської інтеграції”. – 2020.

24

______________________________________________________
Філологічні науки
МІСЦЕ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ ЧАРЛЗА БУКОВСКІ У
СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ
Руденко О. В.
студент факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний
університет
м. Ізмаїл, Україна
Чарлз Буковскі – культова фігура американської літератури.
Його поезія − породження філософії бродяжництва, в якій
поєднуються пошук підстав власного буття, небажання слідувати
встановленим канонам американського суспільства, відмова від
життя «середнього американця» та його «американської мрії». Як
автор більше сорока книг, серед яких романи, вірші, есеїстка та
розповіді, Ч. Буковскі залишив глибокий слід в американській
культурі, що обумовлює необхідність у вивченні його творчого
доробку. У даній статті розглядається біографія Ч. Буковскі, її
безпосередній вплив на його творчість, а також особливості
творчого доробку та його місце в американській культурі.
Генрі Чарлз Буковскі (при народжені Генріх Карл
Буковскі) народився 16 серпня 1920 року в Андернасі у
Німеччині. Коли йому було два роки, сім'я переїхала в ЛосАнджелес. Дитинство письменника важко назвати щасливим.
Воно було затьмарене постійними побоями батька. «Я починав
відчувати відразу до свого батька. Його все і завжди дратувало.
Де б ми не з'являлися, він неодмінно знаходив причину, щоб
вступити з ким-небудь в суперечку. Але в більшості випадків
люди не звертали на ці випади ніякої уваги; вони просто
стояли і витріщалися на нього, як на ідіота» − так описує Ч.
Буковскі батька в одному зі своїх автобіографічних романів [0,
c. 24, 25]. У підліткові роки хлопчик захворів шкірним
захворюванням, внаслідок чого у нього з'явилися комплекси і,
як результат, проблеми у спілкуванні з однолітками. Образи,
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яким хлопчик піддавався з боку свого батька, поряд з ізоляцією
і крайньою самосвідомістю з приводу своєї зовнішності,
безпосередньо вплинули на Ч. Буковскі як на письменника.
Хоча він писав на мові, повної ненормативної лексики, його
роботи відображають чутливість і глибоке розуміння людської
природи. Сам Ч. Буковскі був відомий своїм життям, повним
скандалів, тому його головний герой − людина, що живе на
узбіччі суспільства, скептично відноситься до людей і в той же
час шукає близькості з ними.
Протягом усього життя читання залишалося дуже важливим
для письменника. У романі «Сендвіч із шинкою» Ч. Буковскі
розповідає про те, що в юності він проводив всі вільні вечори в
місцевій бібліотеці і «терзав книгу за книгою» в пошуках тієї, яка
найбільше вразить і торкнеться його. Незабаром він зрозумів, що
в літературі його найбільше приваблює прямота, відвертість,
простота і строгість стилю. Так Ч. Буковскі знайшов своїх
улюблених письменників, творчість яких в подальшому
допомогла сформувати його власний неповторний авторський
стиль. Д. Г. Лоуренс, О. Хакслі, Е. Хемінгуей, І. С. Тургенєв і
Ф. М. Достоєвський найбільш сильно подіяли на молодого
письменника. Пізніше він продовжив відкривати для себе нових
авторів, серед яких був Л. Ф. Селін, чию книгу «Подорож на край
ночі» письменник вважав найкращою з усіх коли-небудь
написаних [1, с. 18, 19].
Перебуваючи під сильним враженням від розповіді
«Відважний молодий чоловік на літаючій трапеції» (1934)
Вільяма Сарояна, Ч. Буковскі вперше відправив свою розповідь
для друку. Вона мала назву «Наслідки довгого відторгнення»
(Aftermath of a Lengthy Rejection Slip). Журнал «Сторі» (Story),
редактор якого займався випуском робіт В. Сарояна, прийняв
матеріал, і Ч. Буковскі отримав лист з редакції, в якому
говорилося, що розповідь буде надрукована в березневому
випуску 1944 року − молодий автор був дуже схвильований і
втішений цією подією, малюючи собі щасливий початок
письменницької кар'єри [2, с. 77]. Він відправився в Нью-Йорк,
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щоб побачити розповідь на власні очі, проте залишився дуже
розчарований, оскільки розповідь була опублікована на останніх
сторінках журналу, не увійшовши в основну частину видання.
Дана подія настільки сильно вплинула на автора, що він на
довгий час покинув письменство, остаточно в ньому
розчарувавшись [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 88].
Тільки через два роки наступна робота Ч. Буковскі була
опублікована: коротка розповідь «20 танків з Кассельдауна» (20
Tanks From Kasseldown) була надрукована у журналі
«Портфоліо» (Portfolio), а за нею кілька віршів у
філадельфійському журналі «Матриця» (Matrix), однак читачі
неохоче прийняли молодого автора. «Я кинув писати на десять
років − просто пив, жив і переміщався, і жив разом з поганими
жінками. Збирав матеріал, хоч і не усвідомлено. Взагалі забув про
письменство [3, с. 57-81]», − зазнавши невдачі в літературному
світі, Ч. Буковскі повернувся у Лос-Анджелес. «Почалося десь у
1945-му. Я здався. Чи не тому, що вважав себе поганим
письменником. Я просто подумав, що ніяк не проломитися.
Відклав письменство з огидою. Моїм мистецтвом стали пияцтво і
співжиття з жінками» [3, с. 111-113].
На фоні проблем з якими зіткнувся молодий Ч. Буковскі,
він рано почав експериментувати з алкоголем. В 50-ті роки це
призвело до виразки шлунку, що мало не стало причиною
смерті. Ч. Буковскі потрапив до благодійної палати Окружної
лікарні Лос-Анжелеса. Після виходу з лікарні він знайшов
роботу і квартиру, і знову почав писати. Вірші автора були
прийняті журналом «Арлекін». Доволі велика кількість
розповідей була надрукована у «Евергрін Рев’ю»; вийшли
книги віршів видавництва «Луджон Пресс». Ч. Буковскі почав
вести колонку «Записи старого козла», яку почала друкувати
підпільна газета «Оупен Сіті», а пізніше «Нола Експресс» та
«Фрі Пресс». Також почали виходити розповіді у форматі книг
видавництва «Блек Сперроу» та «Сіті Лайтс» [4, с. 12].
Майбутній письменник багато блукав по країні, в пошуках
заробітку. За цей час він працював більш ніж в ста місцях в
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різних штатах і містах. Цьому періоду свого життя письменник
присвятив роман «Фактотум» (Factotum, 1975).
З 1970 року, покинувши роботу на пошті, у віці 50 років Ч.
Буковскі став професійним письменником. У своїй
автобіографії для бібліографічного словника Джона Вейкмана
«Письменники Світу» (World Authors) він написав: «Я кинув
роботу у віці п'ятдесяти років (в сенсі, роботу на дядька) і
написав свій перший роман «Поштамт» − за двадцять ночей,
використавши двадцять пінт віскі, тридцять п'ять упаковок
пива і вісімдесят сигар. «Блек Сперроу» його опублікували. З
тих пір я пишу і живу цим. Джон Мартін із «Блек Сперроу»
допоміг мені. Він пообіцяв 100 доларів у місяць на весь
залишок життя, незалежно від того, буду я писати чи ні. Якому
ще письменнику так пощастило у житті?» [4, с. 12,13]. Роман
приніс письменникові величезну популярність в Європі і в
подальшому був переведений більш ніж на п'ятнадцять мов.
Саме в цьому першому романі остаточно склався авторський
стиль Ч. Буковскі. «Стиль його простий та прямолінійний: фрази
в основному короткі та цілеспрямовані, ніяких метафор, алюзій,
ніяких прийомів» [4, с. 9, 10] – пише перекладач та редактор
Максим Немцов. Він також зауважує, що нікому не вдалося
краще розповісти про життя письменника, ніж самому
Ч. Буковскі. Романи письменника («Поштамт», «Фактотум»,
«Жінки», «Сендвіч із шинкою», «Голлівуд») багато в чому
автобіографічні. Використовуючи своє альтер его − літературного
героя Генрі Чінаскі, Ч. Буковскі описує своє власне життя.
Натхнення письменник черпав в простих людях і повсякденних
подіях. І саме «одиноким, прибитим життям людям» він і
призначав свої твори. Серед основних тем письменника −
класична музика, самотність, пияцтво, юнацькі страждання,
натхнення, безумство, жінки, секс, кохання, перегони на іподромі.
Починаючи з 1988 року, письменник серйозно хворів, але
продовжував роботу. 9 березня 1994 року, у віці 73 років,
Чарлз Буковскі помер.
Творча спадщина Чарлза Буковскі є щедрою за своєю
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кількістю і нерівною за якістю, але в своїх кращих і найбільш
потужних віршах, як писав Дебні Стюарт, він «живе в світі,
який знижує поета до стану безсилої ізоляції. Іноді він майже
що пхикає... Американську мову, якою її чує Ч. Буковскі,
справді досить легко «прибити до паперу цвяхами». Але
надати їй форму або, що ще краще, виявити для неї форму, −
абсолютно інша справа» [4, с. 18].
Після першої книги віршів, «Квітка, кулак і звірячий вой»
(Flower , Fist and Bestial Wail, 1960) вийшло більше сорока
інших. Ч. Буковскі є автором понад двохста оповідань,
включених в шістнадцять збірок, шести романів і понад
тридцяти поетичних книг [5, с. 185-195].
Його перший роман «Поштамт» (Post Office, 1971), є злегка
переробленим звітом про роки праці на пошті Лос-Анджелеса.
Вже в «Поштамті» стає ясно, що Чінаскі / Буковскі − одиночка. У
письменника ця тема спливає постійно: людські відносини в силу
неминуче конфліктуючих прагнень, бажань і его ніколи не
спрацьовують. Чінаскі навіть не засмучується з приводу цієї
неминучості − він її приймає. Він − надзвичайний екзистенціаліст: «Ми сиділи і пили в темряві, курили сигарети, а коли
лягали спати, ні я на неї ноги не складав, ні вона на мене. Ми
спали, не торкаючись. Нас обох пограбували» [6, с. 18]. І ми
відчуваємо, що за цим невичерпним стоїцизмом − Хенк, якого
десь по шляху емоційно «пограбували» самого. Ця сага
«непростого людського щастя» триває й у «Фактотумі» (Factotum,
1975), де Генрі Чінаскі постає, за словами критика Річарда
Елмана, «з перших же фраз роману рішучим , але глибоко
пригніченим кар'єристом паршивих випадкових заробітків і
перепіхоном на одну ніч на задвірках наших великих
американських міст» [4, с. 20]. Роман «Сендвіч із шинкою» (Ham
On Rye, 1982) − автобіографічна суміш гіркоти, гумору і чесності.
Вперше Ч. Буковскі описав тут своє дитинство і отроцтво − і, в
кінцевому підсумку, неможливість існування по Американській
мрії. Як у романі Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» і
«Ловці у житі» Джерома Селінджера, точка зору дуже молодої
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людини, ймовірно, − найвигідніша позиція, з якої оголюються
лукавство, претензійність і марнославство «дорослого» світу.
«Шинка» набуває більш зворушливий і людський вимір, ніж
ранні роботи Ч. Буковскі, оскільки тут молодому і вразливому
Чінаскі доводиться мати справу зі злом і хворою збитковістю
дорослих. Третій роман «Жінки» (Women, 1978) оповідає про
численні сексуальні пригоди та інтриги Генрі Чінаскі на підйомі
письменницької кар’єри. «Голлівуд» (Hollywood, 1989) є останнім
романом, головним героєм якого є Генрі Чінаскі. В його основі
лежить реальна історія роботи Ч. Буковскі над сценарієм фільму
«П’янь», який був поставлений режисером Барбетом Шредером у
1987 році. Останній закінчений роман «Макулатура» −
детективний твір про цинічного приватного сищика, який
стикається під час своїх розслідувань з самими непередбачуваними, іноді фантастичними ситуаціями. Робота над
створенням книги була розпочата письменником у 1991 році, під
час важкої хвороби, і закінчена незадовго до його смерті.
Творчість Чарлза Буковскі справила значний вплив на
різні галузі мистецтва і сучасну літературу. Багато романів та
оповідань письменника послужили основою для кінофільмів.
Особливу популярність здобув фільм «П'янь» (Barfly), де Чарлз
Буковскі з'явився в епізодичній ролі. Також варто відзначити
фільми «Історія звичайного безумства» (Tales of Ordinary
Madness, 1981) італійського режисера Марка Феррері і
«Фактотум» (Factotum, 2005) Бента Гамера − екранізацію
однойменного роману.
Про життя письменника знято безліч документальних
фільмів, наприклад «Буковскі в Белв’ю» (Bukowski at Bellevue,
1970), колекція відео-інтерв'ю письменника «Плівки Чарлза
Буковскі» (The Charles Bukowski Tapes, 1987), яку скомпонував
Б. Шредер, і фільм ББС «Звичайне безумство Чарлза Буковскі»
(The Ordinary Madness of Charles Bukowski, 1995), який
увійшов в серію фільмів про сучасних авторів.
Ч. Буковскі своєю роботою справив враження на багатьох
митців в сфері сучасної музики. Боно, соліст відомої
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ірландської рок-групи «U2», приписує Ч. Буковскі роль в його
любові до американської літератури. «U2» віддають належне
письменнику у пісні «Dirty Day». Американський співак і автор
пісень Том Вейтс також вважає Ч. Буковскі автором, який
здійснив величезний вплив на його творчість. Британська поппанк група «Moose Blood» посилається на Ч. Буковскі в треку
під назвою «Bukowski» зі свого альбому «I'll Keep You in Mind,
from Time to Time». «The Arctic Monkeys» посилаються на
автора у своїй пісні «She Looks Like Fun».
Письменник залишив значний слід в сучасній літературі. У
нього безліч послідовників і наслідувачів як серед зарубіжних,
так і серед вітчизняних письменників. Особливо варто
виділити таких представників сучасної літератури, як Стів
Річмонд, Дуглас Блейзек, Генрі Роллінз, Едуард Лимонов та
Володимир Козлов. Особливо сильно творчість письменника і
його стиль життя вплинули на німецьких поетів 70-х років. У
своєму дослідженні Джонатан Вуллі розглядає дану проблему
на прикладі творчості німецького поета Йорга Фаузера. Автор
пише про те, що Й. Фаузер перейняв не тільки «розслаблений
повсякденний стиль» Ч. Буковскі, а й основні теми його
творчості, що зробило його «альтернативою надмірно
оптимістичній літературі, яка була популярна в Східній
Німеччині того часу» [1, с. 26].
Сьогодні продовжують виходити книги та збірники
інтерв’ю Ч. Буковскі. Посмертно видаються збірники віршів і
прози, підготовлені вдовою Ліндою Буковскі [4, с. 40, 41].
Доречним буде додати, що Ч. Буковскі набуває
популярності і в Україні. У 2008 році видавництво «Факт»
випустило роман «Поштамт» українською мовою у перекладі
Іллі Стронґовського. Переклад І. Стронґовського — перша
ґрунтовна публікація Ч. Буковскі в українському перекладі.
Український переклад «Поштамту» здобув перемогу на Х
Всеукраїнському рейтингу «Книжка року 2008» у номінації
«Красне письменство — сучасна зарубіжна проза». У вересні
2018 року у видавництві «Люта Справа» вийшла поетична
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збірка Ч. Буковскі «Грай на піаніно п'яно ніби на ударних поки
пальці ледь закровоточать» (Play the Piano Drunk Like a
Percussion Instrument Until the Fingers Begin to Bleed a Bit).
Таким чином, Ч. Буковскі залишив глибокий слід у
сучасній культурі. Популярність автора в усьому світі
продовжує зростати, а його життя і творчість досі надихають
митців. Створюються нові переклади творів письменника,
знімаються художні та автобіографічні кінофільми, музиканти
присвячують йому свої пісні, покоління нових письменників
пишуть літературні твори. Його вже існуючий доробок і по сей
день доповнюється раніше не опублікованими творами.
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ТВОРИ ЖАНРУ «МЮЗИКЛ» В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУЧАСНИХ
ВИКОНАВЦІВ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ
Рудницька Т. О., Тимощук К. В.,
магістранти
навчально-наукового інституту педагогіки
Житомирського державного університету
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Музичний театр завжди привертав увагу пересічного
глядача завдяки характерній особливості – прагненню до
демократичності та зрозумілості. Така ознака стимулює
жанрові модифікації як реакцію на соціокультурні зміни, що, у
свою чергу, спричиняють трансформацію смаків, поглядів,
уподобань глядацької аудиторії. Це стосується й мюзиклу –
жанру, зародження якого зумовлене специфікою американської
культури, і рок-опери, що особливо близька до нашого
менталітету своєю драматургічною насиченістю.
Останнім часом вчені Є. Андрущенко, А. Бахтін, М. Боброва,
Ф. Ігнатьєв, А. Сахарова, А. Сисоєва опікуються дослідженням
питань розвитку вітчизняних та американських мюзиклів.
Водночас функціонування означених жанрів майже не привертає
уваги українських науковців, хоча періодичні та інтернет-видання
містять не лише фактологічний, а й аналітичний матеріал,
авторами якого є композитори С. Бедусенко, А. Комлікова,
Г. Татарченко, поет і лібретист Ю. Рибчинський, музичний
критик І. Мамчур та ін. Їхня мета – визначення специфіки
становлення мюзиклу та рок-опери в українському
соціокультурному просторі.
Глибинне осягнення художнього образу творів жанру
«мюзикл» встановлює тісний зв’язок життєвого досвіду
індивіда з досвідом, який людство набуло в процесі створення
вказаного напряму мистецтва. Це визначає умови входження
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молодих людей у світ, де масова експансія субкультур
здійснює негативну перетворювальну функцію. У такому
контексті формування мистецького досвіду є необхідною
складовою виконавця-інструменталіста, а вдосконалення
виконавської майстерності піаніста в процесі інтерпретації
творів вказаного вище жанру сприятиме розвитку їх
мистецької індивідуальності [1, с. 198].
Актуальність обраної тематики підтверджується сучасною
живою творчою практикою, широтою наукової полеміки довкола
вище вказаного жанру. Виникнувши на початку попереднього
століття, в другій половині ХХ-початку XXI ст. мюзикл
переживає період розквіту в світовій і вітчизняній культурі. У
західноєвропейському й американському музикознавстві вони
вважаються провідними жанрами з потужними традиціями і
комерційними можливостями для розвитку.
Попри те, що жанр мюзиклу існує вже досить давно,
наукових розробок, присвячених його вивченню та
інструментальній
інтерпретації
різними
виконавцями,
небагато. Здебільшого дослідження стосуються жанру
мюзиклу загалом, зокрема, американського, а європейські
постановки лише згадуються в Україні в зв’язку з
народженням так званого «нового жанру». З найпопулярніших
робіт варто згадати такі, як «Про мюзикли» Е. Кампуса, «Від
водевілю до мюзиклу» Т. Кудінової, дослідження О. Бурцевої,
М. Гринберга, Н. Єнукідзе і М. Тараканова та ін.
Що до питань вдосконалення виконавської майстерності у
працях сучасних науковців широко досліджувались такі його
види, як герменевтичний – М. Мінаков, психологічний –
Л. Воробйова, індивідуальний – О. Лактіонов, професійний –
Ю. Стрєлков, Ю. Тукачов, ментальний – М. Холодная, досвід
творчої діяльності – О. Корсакова, В. Моляко, естетичний –
І. Зязюн, Г. Карась, Н. Пахальчук, Т. Скорик, художньоестетичний – О. Шевнюк, музично-естетичний – Т. Завадська,
морально-естетичний – С. Хлєбик, морально-етичний –
О. Олексюк, досвід музично-виконавської діяльності –
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О. Хлєбнікова, досвід художньо-педагогічного спілкування –
І. Сипченко, моральний досвід – Т. Гризоглазова, художньоепістемологічний – О. Довгань та ін.
При вище вказаних підходах поза увагою науковців
залишається питання вдосконалення виконавської майстерності піаніста у процесі інтерпретації творів жанру «мюзикл»,
тому його актуальність не викликає сумніву.
Слід зауважити, що традиційний погляд на мюзикл, як на
мистецтво розважальне, аж ніяк не виключає того об’єктивного
факту, що це мистецтво служить своєрідним дзеркалом
суспільного життя. Художні завоювання мюзиклу дозволили
йому стати надбанням не тільки американської аудиторії, але і
чинити серйозний вплив на світовий сучасний музичний театр.
Проведений аналіз творів вітчизняних авторів підтвердив, що в
умовах сучасної соціокультурної ситуації і мюзикл, і рок-опера, і
похідні від них поліжанрові явища мають великі перспективи для
подальшого розвитку. Обидві жанрові різновиди по-різному
поєднують риси драматичного театру, що піднімає складні
проблеми буття (театру переживання), і театру розважального,
комічного, що містить концепцію гри (театру подання).
Здатність до високохудожнього тлумачення і виконання
піаністом творів жанру «мюзикл» визначає успіх його естетиковиховної роботи – це сукупність технічних, художньоінтерпретаційних умінь, сформованих на основі особистісних
якостей,
умінь
здійснювати
музично-теоретичний
та
виконавський аналіз, психологічної готовності до публічного
виконання. На всіх етапах роботи суттєвого значення набуває
рефлексійна діяльність, вона носить творчий характер і орієнтує
на діяльнісний кінцевий результат – сформовану на високому
рівні готовність до виконавської діяльності.
Ми підкреслюємо, що музична інтерпретація творів жанру
«мюзикл» сучасними виконавцями – це специфічний творчий
акт, у триєдиній цілісності якого об’єднується сприйняття
музичного твору, ідейно-образна інтерпретація та реалізація
синтезу авторської і виконавської думки. Від яскравої творчої
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інтерпретації виконавця залежить вплив твору на слухача.
Вище висвітлений матеріал не вичерпує всіх аспектів
окресленої проблематики, подальшої наукової розробки
потребує, зокрема, питання розвитку творчих здібностей
сучасних виконавців у процесі вокальної підготовки, а також
формування елементів співацької майстерності під час
опанування творів жанру «мюзикл», рок-опери та
синтезованих видів композицій.
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Оновлення кримінального та кримінально-процесуального
законодавства в частині впровадження інституту “кримінальних
проступків” оживило дискусію науковців та правників. Зміни до
законодавства щодо кримінальних проступків, їх розслідування,
розмежування від злочинів та притягнення до відповідальності за
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їх вчинення зумовило дослідження такої тематики та визнанні її
актуальної у національному законодавстві. При цьому, правова
норма пов'язана з притягненням до кримінальної відповідальності
за кримінальні проступки знаходить своє відображення в
законодавстві Франції, Іспанії, Чехії, Польщі та ФРН.
01 липня 2020 року прийнято Закон України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
досудового розслідування окремих категорій кримінальних
правопорушень”, яким внесено зміни до Кримінального кодексу
України та Кримінально-процесуального кодексу України (далі КПК). Кримінальні правопорушення поділили на кримінальні
проступки та злочини, змінивши порядок притягнення до
відповідальності за кожний з цих видів суспільно-небезпечних
діянь. У зв'язку з новизною тематики особливої уваги заслуговують види доказів та порядок доказування у кримінальних
провадженнях про кримінальні проступки.
Дослідження тематики інституту “кримінальних проступків”
займались видатні науковці та дослідники, які розглядали окремі
правові аспекти, пов’язані з доказуванням у кримінальних проступках та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. У зв'язку з прийняттям 01.07.2020 Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” дискусія набула нового етапу обговорення.
Позиції науковців щодо кримінальних проступків
розділилась, одні вважають, що такі зміни є доцільними та
зменшать навантаження на органи досудового розслідування та
суди; деякі вважають, що поява інституту “кримінальних
проступків” є недоцільним. На думку Крайник Г.С., Ципищук
К.В., яку вони виклали у науковій статті “Щодо недоцільності
появи “кримінального проступку” в кримінальному законодавстві
України”, науковці вважають, що неможливо говорити про
перевагу поділу кримінальних правопорушень на злочини і
проступки
над
єдиним
визначенням
кримінального
протиправного діяння – злочином. В свою чергу, гуманізація
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кримінальної відповідальності та спрощення процедури
притягнення до кримінальної відповідальності цілком можлива
без введення кримінальних проступків [1, c. 218].
Ю.А. Турлова у науковій статті “Деякі питання визначення
кримінального проступку та його видів” зазначає, що органи
досудового розслідування, прокурор у своїй діяльності, з
урахуванням останніх законодавчих змін, повинні розуміти
поняття “кримінальний проступок”, види кримінальних
проступків, особливості розслідування кримінальних проступків
[2, c. 175]. Науковець вважає введення інституту “кримінальних
проступків” позитивною практикою.
Спрощений порядок при розслідуванні кримінальних
проступків дозволив новому суб'єкту кримінально-процесуальної
діяльності - дізнавачу, проводити ряд дій (огляд місця події,
медичне освідування, відібрання пояснень, вилучення знарядь та
засобів вчинення кримінального проступку, отримання висновку
спеціаліста) до початку внесення відомостей до Єдиного реєстру
досудових розслідувань. При цьому, порядок таких дій не
знаходить чіткого законодавчого закріплення, а тому потребує
додаткового процесуального регулювання.
Зазначимо, що у ст. 298-1 КПК закріплено процесуальні
джерела доказів, серед яких є пояснення осіб, результати
медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технікних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і
кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відео запису. Докази, передбачені у ст. 84 КПК також враховується під
час розслідування кримінальних проступків.
Використання такого різновиду доказів суперечить
принципу змагальності сторін, що передбачає самостійне
обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх
правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами (ч. 1
ст. 22 КПК). Сторони кримінального провадження мають рівні
права, в тому числі на збирання та подання доказів (ч. 2 ст. 22
КПК) [3]. Застосування спрощеного порядку розслідування
кримінальних проступків в певній мірі зумовило розвантаження
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органів слідства та судової системи під час їх розгляду. При
цьому, законодавство необхідно адаптувати під дотримання всіх
принципів кримінального процесу.
Основна мета застосування законодавства про кримінальні
проступки полягає в тому, що спрощений порядок кримінальних
проступків не потребує участі потерпілої особи та адвоката у
кримінальному провадженні, а визнання особою вини дозволяє
розглядати провадження без реалізації права на захист.
Невірна кваліфікація кримінальних правопорушень дозволяє
кваліфікувати діяння як кримінальні проступки, а тому дізнавач
може проводити ряд дій, які є різновидом доказів. Питання в тому
чи будуть потім, після перекваліфікації, такі докази прийняті до
уваги під час розслідування більш тяжкого злочину. Такі службові особи можуть зловживати своїми правами та штучно створювати умови для розгляду кримінального правопорушення за
спрощеним порядком як кримінальний проступок. Оскільки перекваліфікація кримінального правопорушення можлива на будьякій стадії розслідування кримінального провадження існує проблема затягування розслідування та невірної кваліфікації діяння.
Оскільки докази у кримінальних проступках можуть бути
використані лише на підставі ухвали слідчого судді існує необхідність більш детально роз'яснити порядок їх використання. При
цьому суд може не визнати проведені дізнавачами дії – доказами,
а ухвала слідчого судді не оскаржується, чим порушуються права
інших учасників кримінального провадження.
Необхідно зробити висновок, що особлива увага приділяється положенням кримінально-процесуального законодавства в
частині інституту “кримінальних проступків”, але останні зміни
потребують законодавчого врегулювання та приведення у
відповідність з діючими нормами.
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Економічні науки
ІНКЛЮЗИВНИЙ ПІДХІД ДО МІСЦЕВОГО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Світовий О.М.,
кандидат економічних наук, доцент
Уманський національний університет садівництва
Рибак О.Д.
здобувач
м.Умань,Україна
В останні роки більшість країн світу зіткнулися з
проблемами росту рівня безробіття та бідності, міграції й
скорочення тривалості життя населення. Зменшення державної
допомоги призводить до падіння рівня соціального забезпечення
населення,
зменшення
соціальних
стандартів,зниження
доступності товарів і послуг. Ці процеси є наслідками
економічних криз та диспропорцій економічного розвитку, що
стали ще більш актуальними під час всесвітньої пандемії
коронавірусу COVID-19. За даними Світового інституту
дослідження розвитку економіки Університету ООН [1] через
скорочення економік по всьому світу у зв’язку з пандемією
коронавірусу глобальний рівень бідності в деяких країнах може
повернутися до показників 30-річної давнини. А загалом за
межею бідності можуть опинитися ще пів мільярда людей.
У США на межі бідності опинилися майже вісім мільйонів осіб.
Світова економічна криза носить руйнівний характер для
української економіки, яка й без нових викликів має кризовий
характер. Ріст безробіття, скорочення рівня життя та його
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тривалості, зменшення доходів населення та рівня задоволення
соціальних потреб стали звичними для українського сьогодення.
За цих умов особливої актуальності набуває проблема
вибору оптимальної моделі розвитку, яка здатна забезпечити не
тільки високі темпи макроекономічного зростання, а й
справедливий розподіл створених благ, зменшення нерівності та
підвищення рівня життя громадян незалежно від місця
проживання та сфери діяльності всередині країни [2].
Найбільш повно зазначеній меті, за своїм змістом та
базовими принципами, відповідає концепція інклюзивного
зростання, яка останнім часом набуває все більшої популярності у
світі як серед учених-теоретиків, так і серед спеціалістівпрактиків [2].
Тривалий час в Україні ведеться пошук ефективних шляхів
виходу з кризи. Адміністративно-територіальна реформа,
розпочата у 2014 році, дала старт процесу децентралізації. Органи
публічної влади на місцях отримали значні повноваження та
бюджетне асигнування для вирішення питань місцевого
значення.Відповідно до положень Європейської хартії місцевого
самоврядування [3] процес децентралізації дозволив сформувати
дієвий та спроможний інститут місцевого самоврядування –
об’єднані територіальні громади. Згідно положень Концепції
метою реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні є визначення напрямів, механізмів і
строків формування ефективного місцевого самоврядування та
територіальної організації влади для створення і підтримки
повноцінного життєвого середовища для громадян, надання
високоякісних та доступних публічних послуг, становлення
інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян
в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території,
узгодження інтересів держави та територіальних громад [4].
Таким чином, у рамках адміністративно-територіальної
реформи в Україні місцевий економічний розвиток слід
розглядати як процес соціально-економічних змін у межах певної
території, що відбувається на основі підвищення соціальної
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активності місцевого населення з використанням місцевих
ресурсів для покращення якості життя [5]. Крім того, місцевий
економічний розвиток – це спільна діяльність влади, бізнесу та
громади, метою якої є формування економічного потенціалу
населеної місцевості для покращення економічного майбутнього і
підвищення якості життя населення [5].
Отже, основною метою місцевого розвитку є нарощування
економічного потенціалу певної території для покращення якості
життя населення, тобто скорочення бідності.
Скорочення бідності та нерівності є головною метою
інклюзивного розвитку. В його основі лежить також необхідність
забезпечення участі всіх верств населення країни у процесі
зростання як з точки зору прийняття рішень, так і у формуванні
факторів зростання[6].
Переваги інклюзивного підходу до місцевого економічного
розвитку полягають у тому, що при такому підході зростає
включення різних соціальних груп місцевого населення в процеси
виробництва і перерозподілу суспільних благ на принципах
широкої участі та недискримінації, із залученням місцевих
ресурсів. При цьому підвищується економічне зростання і
створюються нові “точки росту”, що дає змогу територіям
(містам, селищам, селам) нарощувати свої конкурентні переваги і
отримувати соціально-економічний ефект [7].
Таким чином, в Україні гострими залишаються питання
щодо вироблення ефективних шляхів та нових підходів до
місцевого економічного розвитку, спрямованих на розв’язання
соціально-економічних проблем та підвищення якості життя
населення. У зазначеному контексті заслуговує на увагу
інклюзивний підхід до місцевого економічному розвитку, який
широко застосовується в економіці зарубіжних країн і показує
свою ефективність.
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Журналістика
ПРОБЛЕМИ ТА ЦІЛІ СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ
ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ
Слончак К.В.,
студентка Інституту журналістики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна
Соціальні програми, як соціальна комунікація, дійсно мають
ціннісні орієнтири суб’єктів соціально прагматичного дискурсу
1, с.22. Але соціальне – це не просто про оцінювання
доцільності й практичності певних ідей та вчинків, особливо,
якщо брати до уваги, що основна ідея прагматизму полягає у
тому, що усі ідеї, які не несуть практичної цінності мають бути
відкинути2.
Адже, соціальне – це про життя, взаємодію людини та
людей, де важливо, щоб було почуто різноманіття думок, а не
одна точку зору. Соціальні програми мають на меті відображення
дійсного життя людей, а не замасковані під соціальні проекти
рейтингові розважальні програми, де втрачений зміст та
моральність.
Загалом, сьогодні в Україні теоретична база з питаннь
соціальних проектів розроблена недостатньо, тож ця галузь є
дуже перспективною в контексті виникнення нових
досліджень, інноваційних та наукових праць.
На сьогодні, через гонитву за рейтингами, телебачення
обминає висвітлення важливих соціальних питань, втрачається
змістовність передач, місце яких замінюється соціальнонедієвим контентом, де акцент зосереджений на окремих
подіях та новинах, що не відображають зальної ситуації,
тенденцій в країні та ін. Як, наприклад, передачі соціальноправового напрямку, де в кожному випуску можна споглядати
думки та ідеї експертів (юристів, лікарів та ін.) щодо шляхів
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вирішення одиничної, зазвичай негативної, події або історії
життя людинисім’ї. До того ж, щоразу відбувається вимушене
загострення ситуації в ефірі (додавання емоційності), перетворення події на проблему, для підтримання інтересу глядачів до
передачі. Але дуже важливо, щоб медіа ставилися із більшою
відповідальністю та критичністю до тих матеріалів, які вони
дають в ефір, а також не перетворювали звичайні складнощі на
соціальні проблеми.
На сьогодні, це особливо важливо, аби сенсаційність,
скандал, смерть, сміх, секс – поступилися місцем трьом Д
(добру, допомозі, довірі) 1, с.138, адже відповідно до останніх
опитувань, телебачення є головним фактором, який формує
світогляд українців різного віку 3, с.4.
Значна кількість телепередач та ток-шоу є виявом соціальнонедієвої медіадіяльності: «Засновані на негативному досвіді
споживачів і спрямовані на виправлення або профілактику його
наслідків». Також, якщо брати за основу те, що результативна
сутність соціальної журналістики полягає в тому, щоб
привернути увагу не до самих соціальних проблем, а до шляхів їх
вирішення, перспектив та ін., то даний уривок є повістю
протилежним до сутності соціальної журналістики 4. З іншого
боку, в Україні дійсно існує тенденція до висвітлення соціальних
питань на реальних прикладах, так звані програми «реаліті».
Так як телебачення має вагомий влив на світогляд
українців, то слід особливо прискіпливо звернути увагу на те,
які передачі сьогодні домінують в ефірі. Так, наприклад,
соціальний проект каналу 1+1 «Міняю жінку», який позиціонує
себе як програма, «яка ламає стереотипи та змінює звичне
життя багатьох родин» 5. Але більш детально обдумуючи
саму ідею проекту, тобто, обмін дружинами на два тижні,
виявляється зовсім інший сенс. Чи може дана програма стати
позитивним чинником у вирішені соціальних негараздів? Або
сформувати правильну модель поведінки у складних життєвих
ситуаціях? Відповідь – ні. Більшість таких програм можуть
навпаки, сформувати у глядачів неадекватну думку про самих
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героїв передачі, сформувати негативні емоції.
До таких же висновків можна дійти переглядаючи ще
багато соціальних програм, які широко представлені на
телебаченні: «Холостяк», « Я соромлюся свого тіла», «Міняю
жінку» та багато інших.
Сьогодні, на телебаченні дуже широко висвітлюються
конкретні соціальні питання, як, наприклад, проблеми, які
стосуються здорового способу життя. Слід погодитися, що
сформувався стійкий стереотип, яким чином має виглядати, а
також, які параметри має успішна людина – здоров’я, краса,
молодість, спортивна статура.
Тому, безліч програм дійсно присвячені правильному
харчуванню, заняттям спортом, процедурам краси та ін. З одного
боку, якщо брати до уваги, що медіа мають висвітлювати
соціальні проблеми аби утвердити певну норму, в даному
випадку норму здорового способу життя – «Збережемо здоров’я
нації», тоді висвітлення в соціальних передачах рішень (ідей та
порад) для підтримання здоров’я (фізичного та духовного) є дуже
актуальним та корисним для глядачів.
З іншого боку, глядачі намагаючись «переймати з екранів»
корисні звички, все ж не досягають занадто бездоганних
образів людей з картинок екрану. Це, в свою чергу, має
негативний вплив на їх психо-емоційний стан. Медіа
створюють ідеал, до якого потрібно прирівнювати себе, свою
фігуру та спосіб життя. Фактично, не враховуючи
індивідуальних потреб та можливостей кожної окремої
людини, намагаючись підлаштувати всіх «під одну мірку».
Отже, із вищеперерахованого, можна узагальнити, що
сьогодні, соціальні телевізійні програми, хоча і займають
значну частину медійного контенту, але в більшій мірі
створюються не для висвітлення основних соціальних питань
та проблем (аби сформувати адекватну думку про людину або
групу, щоб люди змінили модель поведінки, або утвердження
якоїсь норми в суспільстві), а мають розважальний характер,
заради підтримання рейтинговості передачі, маніпуляційно
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залучити емоційного глядача до переживання ситуацій,
життєвих несправедливостей та незгод героїв передач.
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КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ В КРАЇНАХ
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Інститут історії України НАН України
м. Київ, Україна
В умовах євроінтеграційного вектору зовнішньої політики
України, враховуючи географічне становище української
держави, особливої актуальності набуває аналіз основних
напрацювань з питань української євроінтеграції та відносин
Україна-країни Бенілюксу через призму ролі громадських
інституцій в збереженні національної ідентичності українців у
країнах Бенілюксу.
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Крім того, останнім часом активно почали залучати візуальні
джерела чи візуальні методи досліджень. Як справедливо зазначає
О.О. Ковалевська, передумови розвитку візуальних студій (Visual
Studies) склалися ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст [1]., тому
«візуальні студії (Visual Studies) на сьогодні вже мають кілька
десятків років власної історії…». Внаслідок розвитку інформаційних технологій, а також у контексті виходу нашої країни на
світову арену в якості незалежного і самостійного суб'єкта,
дослідження інформаційних можливостей цієї групи джерел у
висвітленні міжнародних зв'язків в сучасний період історії нашої
країни, накопиченого досвіду і традицій співпраці з зовнішнім
світом, залишаються постійно актуальними.
У теперішній час, соціальні медіа стали значною частиною
сучасної візуальної культури [2]. Ми щоденно стикаємося з
багатьма видами візуальних даних протягом більшої частини
нашого повсякденного життя, тому наша взаємодія зі світом
формується, здебільшого, візуально. Однією з причин цього є
швидке розповсюдження візуальних технологій (телебачення,
фотографія, кіно, інтернет тощо), які дозволяють створити нові
способи бачення світу [3].
Соціальні медіа, такі як Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, Snapchat, Vine та інші, набувають все більшої
актуальності в якості джерел, а також дозволяють дослідникам
сучасності пізнати нові форми інтерпретації. Соціальні медіа
дають нові способи організації соціуму, одночасно роблячи
доступними нові методи аналізу сучасної соціальної взаємодії.
Важливу роль у збереженні національної ідентичності
українців в країнах Бенілюксу відіграють українські громадські
інституції, які залучають громадян до співпраці шляхом
соціальних медіа, найпоширенішими з яких є: Facebook та
Instagram. Такі соціальні медіа дають можливість українцям,
що проживають у країнах Бенілюксу, здійснювати активну
соціальну діяльність, долучатися до існуючих громадських
інституцій та створювати нові. Формування міжкультурних
відносин у кіберпросторі безпосередньо впливає на укріплення
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соціальних зв’язків діаспори у реальному світі та дозволяють
громадянам України поступово пристосуватися до нової
культури на «ранніх етапах» міграції, та зберегти зв’язок з
українською культурою.
Пости, що опубліковані у різноманітних соціальних мережах,
зокрема, фотографії, відеоролики, картини тощо, становлять
самостійне історичне джерело, що дають можливість глибоко
дослідити діяльність українських громадських інституцій за
кордоном, зокрема, у країнах Бенілюксу.
Важливу роль для дослідника також відіграє тип сайту, на
якому розміщене візуальне джерело. Так, залежно від соціальної
мережі, візуальні джерела дослідження діяльності українських
громадських інституцій, можна поділити на такі види:
відеоролики (Youtube, Vine), брошури та інфографіка (Facebook,
Pininterest), фотографії (Instagram), короткі відеоматеріали –
stories (Instagram, Snapchat). Інтерпретація візуальних джерел з
огляду на контекст, аудиторію їх створення, а також пов’язані з
ними публікації, значно спрощена за рахунок наявності в
соціальних мережах хештегів (#). За своєю природою, будь-яка
сторінка в соціальній мережі, є своєрідним «каталогом»
візуальних джерел. Адже, відповідно до словника української
мови, «каталог – це перелік книжок, рукописів, картин і т. ін.,
складений у певному порядку, щоб полегшити їх розшук» [4].
Соціальні мережі надають доступ до цілої низки візуальних
джерел. Разом з тим, задачею дослідника, що залучає соціальні
медіа, в якості своєрідного «каталогу» візуальних джерел, є
встановлення контексту створення кожного окремого візуального
джерела, а також мети публікації його в соціальний мережі та
мети групи загалом. Зарубіжні дослідники, зокрема Мартін Хенд,
пропонують розглядати соціальні медіа в «реалістичному» та
«конструктивістському» планах. У реалістичному плані до
зображень у соціальних мережах (наприклад, до фотографій в
обліковому записі Instagram) дослідники підходять з точки зору
відповідності їх змісту та меті посту, що дозволяє їм
проаналізувати представлений соціальний світ з позиції
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саморепрезентації. З точки зору конструктивістів, до цих образів
слід підходити як до часткових конструкцій соціального світу.
Обидва
підходи
можуть трактувати
зображення
як
репрезентативні чи живописні форми, так званим «дзеркалом» чи
«узагальненим образом» [5].
Для окреслення ролі візуальних джерел у дослідженні
діяльності українських громадських інституцій у країнах
Бенілюксу, ми пропонуємо виокремити три основні функції таких
інституцій, а саме – практичну, що дозволяє отримати поради
щодо проживання за кордоном; об’єднувальну, що формує зв'язок
з певним культурним осередком та допомагає полегшити
культурний шок та адаптацію; культурно-просвітницьку, що
допомагає зберегти культурні традиції українців закордоном та
більш глибоко ознайомити нове покоління мігрантів з
українською культурою. Дослідження практичної функції
українських громадських інституцій, а також повсякденного
життя українців в країнах Бенілюксу потребує залучення
візуальних джерел, таких як, наприклад, фотографії зустрічей
різних осередків або фотореклама різних товарів та послуг. Такі
джерела допомагають поглибити уявлення про повсякденні
потреби українців за кордоном, а також дослідити чи наявна
пропозиція, що здатна задовольнити такі потреби.
Візуальні джерела, зокрема фотографії та відеоролики з
благодійних акцій та ярмарок, дозволяють проаналізувати
об’єднувальну роль українських громадських інституцій у
країнах Бенілюксу в об’єднанні українців. У Бельгії діє
неприбуткове товариство «Об’єднання українок Бельгії», яке
було створене ще у 1948 році для того, щоб об’єднати
українських жінок, які іммігрували до Бельгії для захисту їхніх
інтересів [6]. Організація надає гуманітарну допомогу
пораненим у війні на сході України та Організовує культурні
заходи, вечори, мистецькі виставки тощо. Так, у 2015 році
Об´єднанням Українок в Бельгії за підтримкою Посольства
України в Королівстві Бельгії та Місії України при НАТО було
організовано виставку художніх робіт бійців АТО виконаних
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на арт-терапії медико-психологічній реабілітації «Зігрій душу
солдату».
Нові медіа, особливо соціальні медіа, такі як Facebook,
блоги, MySpace, YouTube, та Twitter, дають можливість людям
з усіх куточків світу представляти себе певним чином та
залишатися на зв’язку в кіберпросторі. Очевидно, що гнучкість
інформації, що подається та розповсюджується в нових ЗМІ,
безпосередньо вплине, позитивно чи негативно, на розвиток
міжкультурних відносини у віртуальній спільноті через
створення мережі особистих зв’язків.
Візуальні джерела відіграють фундаментальну роль у
досліджені культурно-просвітницької функції діяльності
українських громадських інституцій в країнах Бенілюксу.
Цікавим історичним джерелом є відео-записи інтернетзустрічей, або інтернет-конференцій, що стали особливо
поширеними в період карантину 2020 року. Так, у інтернет
спільноті «Українці в Люксембурзі» був опублікований
відеозапис презентації українського перекладу еротичнокримінального роману Бориса Віана «І ми знищимо всіх
потворних», який був здійснений видавництвом Вавилонська
бібліотека за підтримки Програми сприяння видавничій справі
"Сковорода" Посольства Франції та Французького інституту в
Україні за участі акторки та авторки п'єси "Для наших диких
душ", створеної за романом, Мадлен Бонгард (Швейцарія),
перекладачки роману Дарії Бібікової, продюсерки радіо
"Культура" Ірини Славінської та письменника Андрія Куркова.
Отже, соціальні мережі, такі як Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, Snapchat, Vine виступають осередками візуальних
джерел для дослідження діяльності українських громадських
інституцій в країнах Бенілюксу в кінці 20 – початку 21 століття. У
епоху глобалізації соціальні медіа стають все більш популярними
у повсякденному житті завдяки своїм зручним та ефективним
функціям, зокрема, дозволяють робити пости з фото та відео
матеріалами, що, для дослідника, відіграє роль своєрідного
електронного «каталогу джерел», де зібрані фотографії, картини,
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відео, у тому числі інтернет-конференції тощо. Соціальні мережі
не тільки об’єднують людей з різних культур, а й дозволяють
представникам однієї культури розвивати та популяризувати свої
національні культурні традиції, проживаючи за кордоном.
Сучасні візуальні джерела, опубліковані в соціальних медіа
дозволяють дослідити ряд функцій, які виконують українські
громадські інституції, а саме: практичну, культурно-просвітницьку, адаптивну. Крім того, для комплексного дослідження
діяльності українських громадських інституцій в країнах
Бенілюксу в кінці 20 – початку 21 століття, необхідно
класифікувати візуальні джерела залежно від соціальної мережі
на такі види: відеоролики (Youtube, Vine),
брошури та
інфографіка (Facebook, Pininterest), фотографії (Instagram).
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У цьому дослідженні застосовуємо методику аналізу
емотивів-номінативів, яка ґрунтується на застосуванні методів та
засобів корпусної лінгвістики. Лінгвісти, які займаються
дослідженнями в межах дискурсу, все частіше звертаються до
застосування засобів корпусних технологій, оскільки за
допомогою цих методів можна автоматизувати багато процесів.
У дослідженні використовуємо англійськомовний корпус
NOW Corpus (News on the Web) (https://www.englishcorpora.org/now/), в якому зібрані інтернет-новини з газет та
журналів з 2010 року і до сьогодні (останні тексти від 10.11.2020)
загальний обсяг складає 11,1 мільярдів слів. Ключовими
емотивними словами, вважаємо емотиви-номінативи відповідно
до класифікації емоцій за К. Ізардом. [1] Тобто увагу зосереджено
лише на емотивах-номінативах (наприклад, interest, joy, sorrow,
neglect, anxiety, guilt, shame, surprise, aversion, hatred).
Першим етапом дослідження є створення віртуального
корпусу новин США із згадкою про президента Дональда Трампа
за 2020 рік та встановлення частотності номінативів емоції
відповідно до класифікації Ізарда. Наприклад, віртуальний корпус
новин США із згадками про президента Дональда Трампа (див.
Рис.1) містить 1000 текстів (524 ,056 слів), частотність
номінативів емоцій відповідно до класифікації Ізарда є interest
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(141), joy (6), sorrow (2), neglect (8), anxiety(12), guilt (6), shame
(10), surprise (35), aversion (1), hatred (19).

Рис. 1 Віртуальний корпус новин США 2020 року із згадкою про
президента Дональда Трампа

Наступним етапом є семантичний аналіз, визначення
семантичних груп емотивної лексики у корпусі, аналіз колокацій
та контекстуальний аналіз емотивів-номінативів. Для візуалізації
результатів дослідження використано засоби веб-додатку для
аналізу текстів Voyant Tools (https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/tools), зокрема для ілюстрації лінійних зв’язків емотивівномінативів класифікації Ізарда використовуємо Collocates
Graph. На Рис. 2 зображено найчастотніші контекстні зв’язки
емотива-номінатива interest у корпусі статей новин США 2020
року про президента Дональда Трампа.

Рис. 2 Граф колокатів interest у корпусі новин США 2020 року із
згадкою про президента Дональда Трампа
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Таким чином з опертям на кількісні дані новин корпусу,
далі встановлюємо специфіку емоційного забарвлення
досліджуваних статтей із згадкою про президента Дональда
Трампа в англійськомовному корпусі новин США.
Література:
1. Изард К. Психология эмоций / К.Изард. – СПб.: Питер,
2011. – 461 с.
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Modern learning, especially now, in the context of the global
pandemic COVID-19, is impossible without automated testing
systems. Computer control is becoming popular because of its
objectivity and efficiency and is the most universal form of
knowledge control. Such a test allows the teacher to identify
problems in students' knowledge and pay attention to insufficiently
studied topics. There are various methods for developing test tasks
and processing test results, as well as testing models. However,
most testing programs work only in test mode and do not allow you
to create your tests. Thus, the task was to develop a testing program
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that could work in two modes: testing and test creation. The
mathematical model of test tasks is based on an artificial neural
network_[1].
Most models of artificial neural networks in solving any
problem need to be taught, ie to adjust the weights in a certain way
[2]. In the general case, training is a choice of network parameters
in which the network best copes with the problem. Neural network
learning is a multidimensional optimization task, and there are
many algorithms to solve it. After training, the network can solve
problems, in terms of their compliance with the stated topic and
level of complexity. Thus, based on the examples, the neural
network can self-learn. At the same time generalizing learning
outcomes, she uses them as input. A two-layer neural network
serves as a mathematical model of testing. Each neuron of the first
layer corresponds to one test task. The neurons of this layer can be
both classical perceptrons and fuzzy neurons. In the second layer,
there is one neuron-perceptron. The weights of this neuron show the
complexity of the question. Each type of test task corresponds to a
separate type of neuron, interpretation of weights and type of input
data. The test task, which implements the selection of one or more
answers from the proposed list, compared perceptron. Positive
weights correspond to the correct answers. Negative coefficients
correspond to incorrect answers. The questions in which you want
to enter a number are answered by a fuzzy neuron. Depending on
the modulus of the difference between the correct and entered
answers at the output of the neuron, a number is formed indicating
the degree of correctness of the answer.
References:
1. Neural networks [Electronic resource] - URL:
http://neurocomp.ru/2009/07/01/nejronnye-seti/
2. Algorithm for learning a multilayer neural network by the
method of inverse error propagation (Backpropagation) [Electronic
resource] - URL: https://habr.com/ru/post/198268/
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За результатами досліджень, проведених Міжнародним
агентством з відновлюваних джерел енергії (IRENA) у січні
2017 року, Україна володіє найбільшим серед країн ПівденноСхідної Європи технічним потенціалом 3 впровадження
відновлюваних джерел енергії. За оцінками експертів,
загальний річний потенціал ВДЕ складає більше 1 млн.
ГВт⋅год. (без урахування великих гідроелектростанцій). На
відновлювані джерела енергії – вітер та сонячну радіацію –
припадає понад 90% цього потенціалу.
Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в Україні
закріплено на державному рівні в енергетичній стратегії
України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність», яка передбачає збільшення частки
ВДЕ в структурі генерації до 25% у 2035 р
Завдяки державній підтримці розвитку відновлюваних
джерел енергії встановлена потужність вітрових та сонячних
електростанцій у листопаді 2020 року досягла 6000 МВт .
Як показує практика, станції ВДЕ здійснюють значний вплив
на енергосистему, генерація електричної енергії вітровими (ВЕС)
та сонячними електростанціями (СЕС) носить імовірнісний
характер. Впродовж доби можливі часті зміни величини
генерованої активної потужності в значному діапазоні, в той час
як для надійного забезпечення споживачів електричною енергією
в електроенергетичній системі (ЕЕС) повинен зберігатись баланс
активної потужності, тобто генерація електричної енергії повинна
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відповідати споживанню. Для забезпечення балансу ЕЕС повинна
мати певну кількість генеруючих потужностей, що можуть
змінювати свою робочу потужність у відповідності до зміни
навантаження (зростання або зменшення). Збільшення в балансі
ЕЕС частки електростанцій негарантованої потужності, таких як
ВЕС та СЕС, може привести до зростання варіативності
навантаження балансуючих електростанцій. Недостатність
регулюючого діапазону або швидкості реагування балансуючих
електростанцій на зміни навантаження ЕЕС може привести до
виникнення дефіциту потужності, що позначитися на надійності
забезпечення електричною енергією споживачів [1, с.70-72].
Для
забезпечення
надійного
електропостачання
споживачів за таких умов роботи ЕЕС повинна бути достатньо
гнучкою. ЕЕС вважається гнучкою, якщо вона може впоратись
з невизначеністю та мінливістю попиту і генерації електричної
енергії за умови збереження надійності роботи енергосистеми
при помірних додаткових витратах [2, с.1].
Забезпечити гнучкість електроенергетичної системи можуть
високоманеврові електростанції, системи зберігання електричної
енергії та кероване навантаження. Крім цього, географічне
розосередження джерел відновлюваної генерації і збільшення
пропускної спроможності електричних зв’язків між окремими
частинами ЕЕС дозволяє знизити вимоги до гнучкості за рахунок
зниження мінливості сумарних графіків генерації ВДЕ.
Недостатня гнучкість енергосистеми може завадити інтеграції
ВДЕ. В Енергетичній стратегії України до 2035 р. планується
будівництво нових високоманеврових потужностей на базі
електрохімічних накопичувачів літій-іонних акумуляторів [3, с.1].
За рахунок високої швидкодії та коефіцієнту корисної дії Li-ion
накопичувачі досить добре себе зарекомендували для покриття
пікових зон добового графіка та для підвищення стійкості та
гнучкості енергосистем при інтеграції ВДЕ. Також вони можуть
досить ефективно використовуватись для розміщення первинного
резерву ЕЕС. До недоліків даної технології слід віднести
відсутність можливості зберігання енергії протягом тривалого
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часу. Згідно Кодексу системи передачі планування розвитку
енергосистеми повинно виконуватись з урахуванням балансової
надійності – здатності енергосистеми задовольняти сумарний
попит на електричну енергію у кожний момент часу з
урахуванням планових та очікуваних позапланових відключень
елементів енергосистеми [4, с.1].
Для зменшення можливого негативного впливу відновлюваних джерел енергії на роботу електроенергетичної системи в
багатьох країнах окрім вимоги обов’язкового прогнозування
потужності вітрових та сонячних електростанцій існують
спеціальні вимоги, що регламентують поведінку їх в певних
ситуаціях (так звані “Grid code”). Згідно цих вимог ВЕС та СЕС
повинні мати можливість підтримки балансу активної
потужності, постачати реактивну потужність до мережі, та
виконувати контроль частоти і напруги в точці приєднання.
Заходи щодо зменшення негативного впливу ВДЕ на
надійність роботи енергосистеми можна поділити на такі що не
вимагають втручання в існуючу структуру та такі, що потребують
зміни структури ЕЕС. До перших можна віднести наступні
заходи:
- визначення оптимального розподілу потужності вітрових
та сонячних електростанцій між окремими площадками з точки
зору використання існуючого регулюючого діапазону ОЕС;
- встановлення спеціальних вимог до роботи ВЕС та СЕС
в електроенергетичній системі;
- використання моделей ВЕУ при будівництві ВЕС
таких, що можуть виконувати функції з підтримки стабільної
роботи ЕЕС;
- впровадження служб прогнозування погодинної потужності на добу вперед для вітрових та сонячних електростанції;
- вибір оптимальної потужності ВЕС та СЕС при принднанні з точки зору пропускної здатності електричної мережі.
До другої групи можна віднести такі заходи:
- модернізація існуючих електростанцій для збільшення
регулюючого діапазону електроенергетичної системи;
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- розвиток та підсилення електричних мереж ЕЕС [5, с.3].
Отже, аналіз ситуації показує, що на період до 2035 року
для рівнів інтеграції ВДЕ 25 % від загального споживання
електроенергії в ОЕС України постає питання забезпечення
гнучкості електроенергетичної системи. Дана потреба може
бути вирішена за рахунок будівництва систем акумулювання
електричної
енергії,
будівництва
високоманеврових
електростанції, розвитку системи управління попитом, або
глибокої реконструкції існуючих енергоблоків ТЕС.
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Інтерактивні технології – це технології, засновані на
діалозі, кооперації та співпраці всіх суб'єктів навчання. Дані
технології забезпечують процес навчання, який здійснюється в
формах спільної діяльності: всі учасники освітнього процесу
обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми,
моделюють ситуації, оцінюють дії колег і свою власну
поведінку, занурюються в реальну атмосферу ділового
співробітництва з вирішення проблем [1].
Сутність інтерактивного навчання висвітлено у працях Н.
Балицької, Г. Волошиної, О. Пометун. Проблему впровадження
інтерактивних технологій досліджували О. Коротаєва, В.
Кричевський, С. Мухіна, В. Паламарчук, Г. Селевко, С. Сисоєва.
Особливостям впровадження інтерактивних технологій у вищій
школі присвячені роботи Н. Баліцької, Л. Богданової, М. Кларіна,
О. Пометун.
Електронна інтерактивна панель надає викладачеві і
студентам унікальне поєднання комп'ютерних і традиційних
методів організації навчальної діяльності: з її допомогою можна
працювати з практично будь-яким програмним забезпеченням і
одночасно реалізовувати різні прийоми індивідуальної,
колективної, публічної («відповідь у дошки») роботи студентів.
Принцип роботи інтерактивної панелі досить простий:
фактично мова йде про великий графічний планшет, його біла
поверхня грає роль звичайного екрану. Малювати на дошці
можна будь-яким твердим предметом або навіть пальцем,
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комп'ютерна програма сприймає ці дії як рух звичайною
мишею. Досить доторкнутися до поверхні інтерактивної
дошки, щоб почати роботу.
Для того, щоб ефективно проводити заняття з використанням
інтерактивної панелі потрібно дотримуватися алгоритму, завдяки
якому викладач може успішно підготуватися до заняття.
1. Визначити тему, мету і тип заняття.
2. Скласти тимчасову структуру заняття.
3. Продумати етапи, на яких необхідні інструменти
інтерактивної панелі.
4. Відібрати найбільш ефективні інтерактивні засоби.
5. Розглянути доцільність застосування елементів
інтерактивного навчання в порівнянні з традиційними
засобами.
6. Відібрані матеріали оцінити в часі і скласти розгорнутий
план заняття.
7. При нестачі комп'ютерного ілюстративного і
програмного матеріалу провести пошук мережевих ресурсів.
8. Провести заняття [2].
Спеціальне програмне забезпечення EasiNote для
інтерактивної панелі Prestigio Multiboard дозволяє працювати з
текстами та об'єктами, аудіо-, відеоматеріалами, Інтернетресурсами, робити записи від руки прямо поверх відкритих
документів і зберігати інформацію.
EasiNote – головний інструмент для роботи викладача з
інтерактивною панеллю, що поєднує в собі властивості
інструментального середовища для розробки власних навчальних
матеріалів (презентацій), «креслярської дошки», «електронної
записної книжки» і основного засобу зберігання зроблених в
процесі демонстрації рукописних приміток, позначок.
Працюючи з редактором EasiNote, можна створювати слайди
– кадри, розмір яких відповідає розмірам екрану і які
демонструються на інтерактивній панелі цілком. На створюваному кадрі розміщуються бажані малюнки, текст та інші
об'єкти, які можна масштабувати (змінювати розміри), повертати,
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копіювати, керувати прозорістю. При цьому вельми ефективним є
використання інструментів Лінія (особливо при вивченні
векторних величин і законів геометричної оптики), Затемнення
екрану («шторка»), шаблонів геометричних фігур, технології
клонування об'єктів, інструментів з колекції EasiNote: лінійки,
транспортира, умовних позначень електричних приладів тощо.
Важливим є те, що будь-який об'єкт на інтерактивній
панелі стає рухомим і може бути переміщений в будь-яке інше
положення за допомогою технології Drag & drop («тягни і
кидай»).
Доступ до об'єктів EasiNote здійснюється через спеціальну
закладку «Колекція», розташовану в правій частині робочого
поля. У EasiNote доступні різні малюнки, інтерактивні моделі,
що ілюструють різні фізичні процеси і явища. Крім того,
використовуючи вкладку «Вкладення» (умовно позначену
скріпкою), викладач може формувати свою колекцію,
включивши в неї текстові документи, графічні файли і інші
об'єкти, які можна буде відкривати по мірі необхідності. При
цьому технологічні можливості інтерактивної панелі
дозволяють проектувати завдання, які в традиційній дидактиці
реалізувати було просто неможливо.
Більша частина інтерактивних завдань побудована на
технології Drag & drop. До них відносяться завдання на
конструювання об'єктів, встановлення відповідності, ранжування
та класифікація об'єктів, виявлення та встановлення
закономірностей і логічних послідовностей тощо.
Унікальні можливості забезпечують і інтерактивні моделі,
без яких сучасний урок фізики неможливо уявити, адже фізика
повинна вивчатися насамперед як експериментальна наука.
Розглянемо можливості освітнього програмного забезпечення для роботи з інтерактивною панеллю. MozaBook –
інтерактивне освітнє ПЗ, створене спеціально для панелей
MultiBoard. В рамках ліцензії викладач отримує доступ до
бібліотеки підручників, зображень, 3D-малюнків, ігор і
різноманітних інструментів. Програмне забезпечення повністю
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сумісне з операційною системою MS Windows.
MozaBook – це інтерактивна презентаційна програма, за
допомогою якої можна проводити видовищні заняття. У
mozaBook викладач може в кілька кліків, в тому числі і на основі
пропозицій програми, відобразити цифрові підручники та доповнити їх цифровим змістом (відео, аудіо, 3D-моделями, завданнями). Також можна створювати презентації, конспекти лекцій,
фізичні демонстрації, а також листи завдань, які зацікавлять
студентів і допоможуть більш легкому засвоєнню теми [3].
Наведемо приклад використання додаткового інструментарію в розділі «Фізика» інтерактивного додатку mozaBook –
електропанелі (рис. 1). Викладач фізики може за декілька хвилин
скласти електричну схему, в якій можна змінювати вихідні
параметри.

Рис. 1. Складання електричної схеми за допомогою
електропанелі.

MozaBook урізноманітнює інструментарій занять за рахунок
численних ілюстраційних, анімаційних і творчих презентаційних
можливостей. Видовищні інтерактивні елементи і вбудовані
додатки, призначені для розвитку навичок, проведення дослідів та
ілюстрування, пробуджують зацікавленість студентів і
допомагають в більш легкому засвоєнні навчального матеріалу.
Моделі вільно обертаються і більшість 3D включають
озвучені розповіді, вбудовані анімації та вікторини. Прикладом
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використання 3D-моделі в професійній діяльності викладача фізики може бути демонстрація 3D-моделі ефект Доплера (рис. 2).

Рис. 2. 3D-модель ефект Доплера.

Ефективність використання інтерактивних панелей в
освітньому процесі визначається тим, що вони відповідають
принципу інтерактивності як обов'язкової властивості
комп'ютерного матеріалу, що дозволяє здійснити перехід від
віртуальної наочності до чуттєвого сприйняття і організації
розумової діяльності майбутніх учителів фізики. При цьому
підсумкова «картинка» не статично виводиться на дошку, а
формується в процесі спільної діяльності студентів і викладача.
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Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна
Наразі велика кількість громадян України працюють за
межам нашої країни.
Одними з основних причин трудової
міграції є безробіття та низький рівень доходів, невідповідність
оплати праці сучасним потребам і зростання вимог роботодавців
до якості робочої сили, що спричиняє подальше соціальне
розшарування. Забезпечення прав і свобод українських громадян,
які працюють за кордоном, є обов’язком держави.
Положення міжнародного трудового права є невід’ємною
складовою міжнародного приватного права.
Згідно Закону України (далі – ЗУ) «Про міжнародне
приватне право» до трудових відносин застосовується право
держави, у якій виконується робота, якщо інше не передбачено
законом або міжнародним договором України. [1]
У 2015 році законодавець вирішив закріпити питання
трудових відносин громадян України як працівників за кордоном, їх права та соціальні гарантії. Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про
зовнішню трудову міграцію», державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції повинна базуватися на принципах
забезпечення прав та законних інтересів трудових мігрантів і
членів їхніх сімей та здійснюється на засадах ефективного державного регулювання процесів зовнішньої трудової міграції. [2]
Принципи правового регулювання праці громадян України
за кордоном вирішили закріпити в новому Трудовому кодексі.
Зараз існує декілька альтернативних законопроектів але кожен з
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них не регулює трудові відносини українців за умови, коли вони
є працівниками дипломатичних установ України та коли за
межами держави уклали договір з роботодавцями, які є
резидентами України. Також закріплюється, що трудові
відносини громадян України, які уклали договори про виконання
роботи
за
кордоном
з
роботодавцями-нерезидентами,
регулюються законодавством держави, в якій виконується робота,
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України та
укладеним трудовим договором. [3] Вказане питання регулює
Розділ VIII ЗУ «Про міжнародне приватне право».
Відповідно до законодавства України трудові відносини
громадян України на території іноземної держави будуть
регулюватись правовими нормами країни-роботодавця. Але
вони також отримують пакет соціальних, культурних, прав та
гарантії консульського сприяння від України.
На міжнародному рівні це питання регулюється у низці
міжнародно-правових договорів у сфері регулювання прав
працівників-мігрантів. Так, наприклад, такими актами є:
Міжнародна Конвенція про захист прав усіх робітників-мігрантів
і членів їх родин від 18.12.1990 р.; Конвенція про працівниківмігрантів (переглянута 1949 року); Конвенція про встановлення
міжнародної системи збереження прав у галузі соціального
забезпечення від 21.06.1982 р.; Конвенція про зловживання в
галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних
можливостей і рівного ставлення від 24.06.1975 р. На
регіональному рівні: у межах Ради Європи та Європейського
співтовариства – Європейська соціальна хартія, яка також надає
іноземним працівникам достатньо широкі права і забезпечує їх
захистом та Європейська конвенція про правовий статус
працівників-мігрантів від 24.11.1977 р. [4, ст. 95]
Серйозними викликами, обумовленими міграційними
процесами, для України є - наростання масштабів міграції за
кордон, передусім трудової;
активізація участі молоді,
фахівців у трудовій міграції; збільшення частки мігрантів, які
працюють за кордоном без належних дозволів, що перебувають
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у неврегульованому правовому становищі; трансформація
частини тимчасової трудової міграції на постійну.
Для повного користування українцями своїми правами на
території іноземної держави насамперед потрібно легально
працювати закордоном. Для цього існують спеціальні фірми,
які займаються посередництвом при працевлаштуванні на
території відповідної іноземної держави та яка отримала
відповідну ліцензію від Міністерства соціальної політики
України. Найголовнішою умовою для працевлаштування
залишається укладення трудового договору та оформлення
спеціальної робочої візи. Тоді Україна зможе захистити свого
громадянина та надати всі належні йому права та гарантії.
На мою думку, взаємне поєднання правових основ у
національному трудовому законодавстві та принципів
міжнародного приватного трудового права створить належне
правове регулювання суспільних відносин у сфері
працевлаштування українців в іноземних державах.
Отже, встановлення дієвих важелів регулювання праці
допоможуть українцям які вирішили працювати за кордоном,
бути захищеними з боку своєї країни. Також їх права
захищаються міжнародними договорами. Але найголовніше,
що такими правами захищені лише українці, які на законних
підставах перебувають на території іноземної держави та
працюють за трудовими договорами.
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адвокат, аспірант, кафедра
цивільного, господарського та
екологічного права НТУ «Дніпровська
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Науковій керівник: Легеза Ю.О.,
д.ю.н., професор, кафедра цивільного,
господарського та екологічного права
НТУ «Дніпровська політехніка»
Відповідно до даних Держгеокадастру «Про стан
встановлення меж населених пунктів від 27.01.2020р.» станом на
01.01.2020р. в Україні налічується 28 299 населених пунктів (без
урахування АР Крим та тимчасово окупованих територій
Донецької та Луганської областей), з них встановлено межі у 21
702 населених пунктах, що становить 76,7 % від їх загальної
кількості [1], що свідчить про актуальність проблеми встановлення (зміни) меж населених пунктів. В чому її суть і чому так
важко встановити (змінити) межі населених пунктів спробуємо
дослідити в даній статті через призму Законодавства України.
Дану проблематику досліджують в своїх працях багато
науковців та вчених: Третяк А.М., Юрченко А.В., Павлюк А.П.,
Дорош О.С., Мірошніченко О., Муравська М., Маланчук М.С., Дідик П.С., Малашевський М.А., Мартин А., Бавровська Н.М. та ін.
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Верховна Рада України намагається на протязі багатьох
років вирішити дане питання шляхом прийняття нових законів
та внесення змін до існуючих нормативних актів.
Відповідно до ст. 173 Земельного кодексу України межа
району, села, селища, міста, району у місті - це умовна замкнена
лінія на поверхні землі, що відокремлює територію району, села,
селища, міста, району у місті від інших територій.
Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів
розробляються з урахуванням генеральних планів населених
пунктів [2].
Відповідно до ст. 174 Земельного Кодексу України рішення
про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які
входять до складу відповідного району, приймаються районною
радою за поданням відповідних сільських, селищних рад.
Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не
входять до складу відповідного району, або у разі, якщо
районна рада не утворена, приймаються Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими радами за поданням відповідних
сільських, селищних рад.
Рішення про встановлення і зміну меж районів у містах
приймається міською радою за поданням відповідних
районних у містах рад.
Згідно ст. 175 Земельного кодексу України межі адміністративно-територіальних одиниць встановлюються в порядку та
відповідно до закону [2].
Відповідно до ст. 46 Закону України "Про землеустрій"
проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
адміністративно-територіальних одиниць розробляються для
створення повноцінного життєвого середовища та створення
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сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення
ефективного використання потенціалу територій із збереженням
їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з
урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної
документації.
Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
адміністративно-територіальних одиниць включає: а) пояснювальну записку; б) завдання на виконання робіт; в) рішення про
розроблення проекту землеустрою щодо встановлення або зміни
меж адміністративно-територіальних одиниць; г) посвідчені в
установленому порядку копії генерального плану населеного
пункту, рішень про його затвердження (у разі зміни меж
населеного пункту); ґ) викопіювання із схеми землеустрою і
техніко-економічного обґрунтування використання та охорони
земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення), а у
разі її відсутності - викопіювання із проекту формування
територій сільських, селищних рад; д) викопіювання із
кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за їх
наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної
одиниці; е) експлікація земель в існуючих (за їх наявності) та
проектних межах адміністративно-територіальної одиниці; є)
опис меж адміністративно-територіальних одиниць; ж) матеріали
погодження проекту; з) матеріали виносу меж адміністративнотериторіальних одиниць в натуру (на місцевість) з каталогом
координат їх поворотних точок.
Проект землеустрою щодо зміни меж населеного пункту
може також передбачати пов’язані із цим зміни меж інших суміжних адміністративних одиниць, якщо прийняття рішення про їх
зміну згідно із законом належить до компетенції одного органу.
Межі адміністративно-територіальних одиниць визначаються як по суходолу, так і по водному простору.
Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл,
селищ, міст розробляються за рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради.
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Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
району розробляється за рішенням відповідної районної ради, а
у разі якщо районна рада не утворена - обласної ради.
Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
адміністративно-територіальної одиниці підлягає погодженню
сільськими, селищними, міськими, районними радами,
районними державними адміністраціями, за рахунок території
яких планується здійснити розширення її меж. У разі розширення
меж населеного пункту за рахунок території, яка не входить до
складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена,
проект погоджується з Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласною державною адміністрацією.
У разі встановлення меж міст проект також погоджується
з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною
радою.
Рішення про встановлення (зміну) меж адміністративнотериторіальних одиниць є одночасно рішенням про затвердження
проектів землеустрою щодо їх встановлення (зміни).
Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
адміністративно-територіальних одиниць складається у
паперовій та електронній (цифровій) формах.
Відомості про встановлення (зміну) меж адміністративнотериторіальних одиниць вносяться до Державного земельного
кадастру. Відомості про встановлені (змінені) межі адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у витязі з Державного
земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній
сільській, селищній, міській, районній, обласній раді [3].
Згідно Інструкції «Про встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення
межовими знаками» встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) здійснюється на підставі розробленої та
затвердженої технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо
поділу та об'єднання земельних ділянок або проекту земле72

устрою щодо відведення земельної ділянки.
Комплекс робіт із встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) включає: підготовчі роботи, топографогеодезичні, картографічні роботи та роботи із землеустрою,
камеральні роботи, складання і оформлення матеріалів
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), а також встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
закріплення їх межовими знаками [4, п. 2.1].
Складання картографічного матеріалу є вагомим при зміні
меж адміністративних утворень, проте найбільтш важливим в
цьому процесі є складання та погодження проекту землеустрої
щодо зміни меж.
Щоб розробляти проект землеустрою щодо зміни меж
потрібно розробити генеральний план населеного пункту. В
першу чергу органу місцевого самоврядування необхідно укласти
угоду із землевпорядною організацією, яка проведе топографічне
знімання території (топозйомку), матеріали якої стануть
підосновою для генерального плану. Обовязкове проведення
геодезичної зйомки (інструментальної або аерофотозйомки), яка
призначена для актуалізації картографічної основи місцевості,
розширення меж та створення генерального плану із нанесенням
існуючої та проектної межі.
Також важлимим та відповідальним є визначеня представниками органів місцевого самоврядування земельних ділянок, які
будуть внесені у межі населеного пункту із землевпорядною
організацією, яка буде розробляти документацію щодо
встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних
одиниць (населених пунктів). Врезультаті складається генеральний план. Виготовлення генерального плану повинно відповідати
вимогам ДБН А.1.1 – 15:2012 «Склад та зміст генерального плану
населеного пункту».
Проте без затвердження громади він не дійсний. Проведення
громадських слухань здійснюється на основі Постанови Кабінету
Міністрів «Про затвердження Порядку проведення громадських
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слухань щодо врахування громадських інтересів під час
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому
рівні» від 25 травня 2011 р. № 555 [5, c.220].
У разі побажання громади межі можуть змінюватися.
Після чого архітектурно-проектна організація вносить
корективи (змінює межі) у генеральному плані.
Після всіх цих дій можливе прийняття рішення органами
місцевого самоврядування разом з громадою про розробку
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно- територіальних утворень.
Завершальним етапом робіт із зміни меж є встановленням
межових знаків на місцевість згідно Інструкції про встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) [5,
c.220].
Отже, як вбачається з вищевикладеного процедура встановлення (зміни) меж населених пунктів це досить складний та
довготривалий процес, який ускладнюється недосконалою
законодавчою базою щодо вирішення даного питання, застарілих
генеральних планів та техніко-економічного обґрунтування їх
розвитку. Необхідною умовою для вирішення проблеми
встановлення меж населених пунктів є прийняття нових законів
та удосконалення старих.
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Анотація. Надано результати дослідження основних чинників
впливу на дизайн інтер’єру сучасних фотостудій. Визначено, що
інтер’єр знімальної зали формується як гнучкий багатосценарний простір з великою кількістю локацій. Стилістичні
рішення локацій орієнтовані на вподобання користувачів і
відповідають сучасним трендам дизайну. Охарактеризовано
відмітні особливості у підходах до дизайну фотостудій в Україні
і за кордоном.
Мета. Визначити особливості формування інтер’єру сучасної
фотостудії.
Методика. Використано методи: аналізу наукових джерел та
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інтернет-ресурсів, концептуальних і реалізованих проектних
рішень; узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду дизайну.
Результати. Показано, що трансформація простору фотостудій відбувається під впливом розвитку новітніх технологій
створення і обробки світлин, соціально-культурних змін у
суспільстві, що визначають потреби замовника. Узагальнено
основні підходи до дизайну інтер’єрів фотостудій, що можуть
бути застосовані в реальному проектуванні, виявлено прийоми
надання їм індивідуальних властивостей.
Наукова новизна. Визначено, що сучасний інтер’єр знімальної
зали формується як гнучкий багатосценарний простір з великою
кількістю локацій. Стилістичні рішення локацій орієнтовані на
затребувані жанри фотографій і відповідають сучасним
трендам дизайну. Охарактеризовано відмітні особливості у
підходах до дизайну фотостудій в Україні і за кордоном.
Практична значимість. Дані матеріали можна використати
при написанні методичних вказівок до дизайну інтер’єру
фотостудій у вищих і середніх навчальних закладах в області
дизайну, а також для практикуючих дизайнерів, на схожих за
тематикою проектах.
Ключові слова: дизайн фотостудії, студійне обладнання, локації,
стилістика інтер’єру, аспекти впливу, фотограф, мистецтво,
локація, візерунок, розвиток, тематика, зйомка, параметри.
Вступ.
Протягом усієї історії розвитку та становлення культурних
цінностей, людина завжди бажала внести певні особливі
елементи краси й прекрасного у своє життя, зробити гарними
усі важливі для неї елементи життя – одяг, житло, посуд. Це
стосується і сучасного високотехнологічного мистецтва: своїми специфічними засобами виразності сучасне цифрове мистецтво разом з дизайном архітектурного середовища формують
та розвивають внутрішній всесвіт особи, її переконання, культурні чинники, моральні та життєві принципи й погляди [1].
Характерними рисами сучасного дизайну вважається розгляд
об’єкту проектування у взаємодії з навколишнім середовищем
(завжди об’єкт, процес розглядаються в контексті); особистісноорієнтований підхід до проектування (емпатійний дизайн);
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перехід від проектування за прототипами до концептуального
проектування. Дизайн-рішення сучасних громадських просторів
формуються під впливом новітніх технологій, соціокультурних
запитів, модних течій, маркетингу. З розвитком цифрових
технологій, соціальних мереж і певних змін способу життя
сучасної людини також з’явився і новий формат фотостудій.
Зазначимо, що якщо розвитку технологій створення світлин,
історії фотографії присвячено багато наукових робіт, теоретичне
осмислення актуальних проблем дизайну і сучасних тенденцій
формування інтер’єру фотостудій наразі майже не здійснювалось.
В той же час існує багатий досвід проектування таких просторів
як в Україні, так і закордоном, що мають свою специфіку і
відмітні особливості.
Постанова завдання.
На основі перегляду літературних джерел, аналізу організації
простору сучасних фотостудій в Україні і світі, виявити основні
засади їх дизайну залежно від напряму діяльності.
Результати дослідження та обговорення.
Перші фотостудії з’явилися в 1840–1850 роках у Франції,
Англії та Німеччини, а з вдосконаленням технології проявлення
фотознімків їх кількість почала стрімко збільшуватись. У 1854 р.
Андре-Адольф-Ежен Дісдері - французький фотограф патентує
технологію виготовлення фотокарток запатентував в Парижі
«карт де візит» – фотоапарат з чотирма об'єктивами, яка робила
вісім невеликих фотографій розміром 3,25 × 1,125 дюйма на
фотоплатівці формату 6,5 × 8,5 дюйма, які завдяки своїй
дешевизні швидко набувають величезної популярності;
починається колекціонування «візиток» знаменитостей. Відтак, у
Лондоні, де в 1856 році було 55 фотозакладів, в 1861 р. їх стало
вже 200, а через чотири роки - 284. Англійська статистика
зареєструвала у 1851 р. 51 фотографа, а десятьма роками пізніше фотографією заробляло на життя 2800 чоловік. Сприятлива
економічна ситуація визвала також зростання кількості
фотомайстерень в Америці (Нью-Йорку) [2, с. 50].
На початку свого виникнення фотостудії називалися
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французьким словом «фотоательє», спеціалізувались на
портретному фото і за своїм устроєм багато в чому були схожі на
майстерні художників. Стеля фотостудії додатково була
оснащена розсувними шторами, які допомагали регулювати
верхнє освітлення. Вже тоді використовувалися пересувні
світловідбиваючі екрани для пом`якшення тіней на моделях.
Перші портрети робилися з довгою витримкою і людині важко
було утримати необхідну позу, тому ательє мали спеціальне
обладнання: «підголовники» – штативи з підковоподібним
кронштейном, на які спиралася голова відвідувача. В 1860- х
роках з’явився і антураж: ширми, тумби, столи і балюстради, а
також мальовані задники, на яких були зображені різноманітні
мальовничі краєвиди з парками, озерами, старовинними замками і
т. п. Удосконалення технологій створення світлин у XX сторіччі,
призвело до розвитку фотографії як напряму мистецтва і
виникненню специфічних, властивих тільки цьому виду
мистецтва, жанрів. Наприклад, репортаж, документальна
фотографія, аерофотозйомка, астрофотографія, аквафотозйомка,
макро. Наразі практично всі основні напрямки фотографії мають
підвиди і тепер навіть студійний портрет людини можна зняти
десятками різних способів, в різних стилях і з різною жанровою
приналежністю.
Відтак ситуація на ринку фотопослуг і фототоварів,
зроблених у фотостудії, багато в чому залежить від розвитку
науково-технічного прогресу. За останні 10–20 років даний ринок
ще більш змінився у зв’язку з впровадженням цифрових
технологій створення світлин. Наразі в Україні фотостудії
відрізняються за наданням послуг:
− пропонують тільки інтер'єрне приміщення для
фотографів і моделей з необхідним освітлювальним і фоновим
обладнанням, різними локаціями;
− мають свій необхідний штат працівників (фотограф,
візажист, костюмер або стиліст, адміністратор) і надають повний
цикл послуг – від аренди інтер’єру до організації фотосесій за
різними сценаріями.
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У склад приміщень такої фотостудії повинні входити
додаткові комунікативні простори для роботи штатного
персоналу, спілкування з замовником [8, с. 137-138]. Успіхи
роботи фотостудії у великій мірі залежать від того, наскільки
незабутнім є образ та дизайн фотостудії в очах партнерів,
клієнтів, споживачів і просто широких верств населення.
Наявність фірмового стилю також сприяє популярності та
репутації компанії. [8, с. 139].
Геометричні параметри приміщення знімального залу
фотостудії повинні відповідати вимогам зручності розміщення
і використання студійного обладнання, а також сюжетів або
типів зйомки та габаритів знімальних об’єктів [2]. Наразі
кількість типів фотосесій значно розширилося і продовжує
розвиватись. Серед найважливіших, які можливо реалізувати в
студії, можна назвати: портретна; б’юті і фешн-зйомка;
предметна; весільна; сімейна.
Мінімальні розміри знімального простору повинні
відповідати вимогам зйомки ростового (групового) портрету і
мати такі параметри: ширина близько 4 - 5 метрів, довжина
близько 6 - 7 метрів, висота стелі 3.5 - 4 метри. При меншій
ширині приміщення будуть виникати проблеми з розміщенням
стойок зі спалахами, що створюють, наприклад, контрове або
фонове освітлення. Надто мала висота стель утруднить, або навіть
унеможливить, використання верхнього та контрового
освітлення. Одночасно для портретної зйомки рекомендовано
створення атмосфери затишку, яку складно забезпечити у
занадто великому приміщенні [2, с. 3].
Проте найбільш затребуваними у великих містах України,
наприклад, Києві, є фотостудії з приміщенням знімального залу
загальною площею не менше 60 м2, що дозволяє розмістити в
одному просторі кілька локацій (не менше 3-х) для різних жанрів
і сценаріїв фотозйомки. Зазначимо, що фотостудії м. Києва, що
зарекомендували себе як найбільш успішні (PANDORA,
BARTONE, R18, In Light, «Счастье», тощо) пропонують зали
площею від 100 до 200 м2 з кількістю локацій до 6. Можливість
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зміни сценаріїв фотосесій залежить від повноти облаштування
локацій. Адже локації (інтер'єрні зони) можуть бути як
незмінними (повністю наповненими), так і з можливістю
адаптації під різні концепції зйомки, в тому числі організацію
святкових сценаріїв для сімейних фотосесій.

а)

б)
Рис. 1. Дизайн сучасних фотостудій з атмосферою затишку в Studio
Elephant (Україна, Київ) а) та Provence (Україна, Київ) б)

Тематика і стилістичні рішення локацій визначаються
перш за все потребами потенційного замовника. Саме
вподобання цільової аудиторії є визначаючим чинником при
формуванні дизайну інтер'єру фотостудії. Проведені узагальнення результатів спостереження за уподобаннями споживачів
послуг ряду великих фотостудій м. Києва показали, що у
молодих людей віком від 18 до 35 років, що складають близько
60% споживачів послуг фотостудій (фото призначені в
основному для розміщення у соцмережах), попит мають такі
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стилі як лофт, вінтаж, кантрі, «шеббі-шик» (Shabby chic).

а)

б)
Рис. 2. а) Фотостудія Bartone Studio (Україна, Київ)
б) Фотостудія Zoom Art Cafe & Photo Studio (Україна, Київ)

Умовно локації навіть отримали специфічні назви, що
відповідають їх тематиці:
− «романтичні» – розраховані на клієнтів, які замовляють
сімейні фотосесії або love-story. Така локація повинна бути середніх розмірів 40-50 м2, щоб вмістити сім'ю. Зазвичай романтичні
локації виконуються в світлих тонах, з квітковими мотивами;
− «стильні», популярні серед молоді. Стилістика локації
наближена до лофту або модерну і найчастіше витримана у
темних тонах;
− змінні локації в яких дизайн інтер'єру змінюється для
проведення сезонних зйомок, свят.
«Романтичні» локації часто облаштовують підвісним ліжком,
прикрашеним балдахінами і квітами. Цікаво виглядають і
мініатюрні гойдалки, які дозволяють створити живі кадри у русі.
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Колірне рішення не обов’язково вирішується у світлих тонах.
Стильно і цікаво виглядають локації, оформлені в стилі кантрі –
сінник, романтичний напис на дерев'яній стіні, міні-пікнік. Якщо
площа дозволяє, у стінах фотостудії, можна навіть імітувати
простір вулиці. Наприклад, обладнати затишний дворик з
верандою або огорожею, оповитою виноградом, лавкою і
залишеним біля неї велосипедом.
Зазначимо, що в багатьох випадках такі великі зальні
приміщення для фотосесій облаштовуються на базі
нефункціонуючих промислових будівель, тому доречним, але не
обов’язковим, є використання стилю лофт в його дизайні. До
раціональних методів функціонального зонування такого
відкритого простору можна віднести наступні [2, c. 110]:
– використання неповних огороджень - перегородок,
бар'єрів, що не досягають стелі, перегородок з прозорих
матеріалів, перфорованих панелей, склоблоків, стелажів,
акваріумів, решіток та балюстрад (бетонних, металевих,
дерев'яних). При такому поділі досягається не тільки оптична, але
і невелика акустична ізоляція зон;
– зміна пологового покриття позначає межу між
функціональними зонами. Цей кордон може мати як прямі, так і
хвилясті лінії. Кардинальне розходження в кольорі покриттів
збільшує ефект зонування;
– перепади рівнів стелі, підлоги. Ці дві поверхні створюють
загальну планувальну композицію: задають траєкторії
пересування, виділяють кульмінаційні точки інтер'єру,
визначають ті чи інші функціональні зони;
– використання кольору, як найефективнішого засобу
акцентування. Використовуючи матеріал різних тонів і кольорів,
зони приміщення можна розділити на головні та другорядні,
розділити чи об'єднати елементи інтер'єру;
– градація освітленості простору: світлом здійснюється
акцент на зону, або пом'якшення її; вбудоване світло може
позначати межу (використовуються підвісні поворотні
світильники, які створюють світлову перешкоду);
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– меблі, їх форма (яка може задавати направлення) та колір.
Сучасні меблі дозволяють досить легко розділити необхідний
простір (шафи-перегородки, величезні дивани, крісла, барні
стійки, багаторівневі етажерки). За допомогою використання
різних трансформованих елементів меблів, можна перетворювати
за потребою одну зону на іншу.
Для оздоблення стін часто використовують фактурну
штукатурку або звичайну фарбу, що дозволяє не витрачати великі
кошти на шпалери або стінові панелі, які при великому потоці
людей можуть швидко втратити респектабельний вигляд. Якщо
студія розміщується в колишньому цеху, стелю теж штукатурять
або закривають плитками гіпсокартону. Подібне рішення є
достатньо зручним, так як плитки можна видаляти і закріплювати
на каркасі тримачі для додаткового обладнання.
Крім того, доречним є внесення в дизайн приміщення
різних елементів, або застосування прийомів дизайну, що
надають інтер'єру індивідуальність. Можливо, наприклад,
прикріпити велосипед на цегляну стіну, незвично оформивши
вікно і перетворивши його, в ілюмінатор; «виростити» в
студії чарівне дерево; обклеїти одну стіну різними шпалерами, створюючи одночасно кілька фонів для фотографій.
Важливо також, щоб інтер'єр фотостудії був насичений
цікавими деталями, з якими клієнти могли б взаємодіяти
(книги, подушки, музичні інструменти, об'ємні букви). В
такому разі кількість можливих сценаріїв світлин значно
збільшується.
Отже, рентабельність українських фотостудій досягається
за рахунок багатосценарного оформлення приміщень
знімальних залів, врахування стилістичних уподобань цільової
аудиторії фотостудій, що загалом відповідають сучасним
трендам інтер’єрного дизайну.
Одночасно для фотографів критеріями вибору фотостудії є
наявність і кількість природного освітлення в місцях розміщення
локацій, а також певної бази освітлювальних приладів, фонів,
звукового устаткування тощо.
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а)

б)
Рис. 3. Loft-локації в фотостудіях Play (Україна, Київ) а) та
Фотостудія F-star studio (Україна, Київ) б)

Зазначимо, що більшість аналогічних за площею фотостудій
Європи та Америки мають деякі відмінності в облаштуванні
знімальних залів фотостудій. Наприклад, їх інтер’єри частіше за
все мінімалістські за стилістикою, або напівпорожні. Це дає змогу
фотографам акцентувати увагу на людях, а не на локаціях. Якщо
ж ідея замовника потребує певного облаштування приміщення, то
звертаються до послуг декоратора. Такі приміщення частіше, ніж
вітчизняні, використовуються також для організації різних
урочистих подій. В цілому ж список послуг не відрізняється.
Висновки.
Історичний аналіз розвитку фотостудій, як об’єктів надання
фотопослуг показав, що значні трансформації у формуванні їх
простору напряму пов’язані з розвитком технологій створення
світлин, затвердженням фотографії як фотомистецтва, збіль84

шенням кількості жанрів, розвитком моди і маркетингових
технологій. Визначено, що сучасний інтер’єр знімальної зали
формується як гнучкий багатосценарний простір з великою
кількістю локацій. Стилістичні рішення локацій орієнтовані на
затребувані жанри фотографій і відповідають сучасним трендам
дизайну. Охарактеризовано відмітні особливості у підходах до
дизайну фотостудій в Україні і за кордоном.
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Abstract.. The results of the study of the main factors influencing
the interior design of modern photo studios are presented. It has been
determined that the interior of the fotostudio is formed as a flexible
multi-scenario space with a large number of locations. Stylistic
solutions of locations are focused on user preferences and correspond
to modern design trends. Distinctive features in approaches to design
of photo studios in Ukraine and abroad are characterized.
Purpose. Identify the features of the interior design of a modern
photo studio.
Methodology. The study of scientific literature on the project,
analysis of analogues and prototypes, analysis and synthesis of
components of the illustration, generalization. Empirical methods:
comparative analysis, sketching, development of the design solution,
visualization of the graphical method.
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Findings. It is shown that the transformation of the space of
photo studios takes place under the influence of the development of the
latest technologies of creation and processing of photographs, sociocultural changes in society, which determine the needs of the customer.
The main approaches to interior design of photo studios that can be
used in real design are summarized, methods of giving them individual
properties are identified.
Originality. It has been determined that the modern interior of the
film room is formed as a flexible multi-scenario space with a large
number of locations. Stylistic solutions of locations are focused on
popular genres of photography and correspond to modern design
trends. Distinctive features in approaches to design of photo studios in
Ukraine and abroad are characterized.
Practical value. These materials can be used to write guidelines
for interior design of photo studios in higher and secondary
educational institutions in the field of design, as well as for practicing
designers on similar projects.
Keyword. Photo studio design, studio equipment, locations,
interior stylistics, aspects of influence, photographer, art, location,
pattern, development, subject matter, shooting, parameters.
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СТАНДАРТ ДОКАЗУВАННЯ: ВІРОГІДНІСТЬ ДОКАЗІВ
Хімін Ю.С.
студентка Інституту Права
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна
Поняття «стандарту доказування» запозичене із доктрини
правових систем країн загального права та означає, що
обставина повинна бути підтверджена доказами, щоб
вважатись дійсною. Учасники по справі здійснюють відповідні
процесуальні дії щодо доведення тих чи інших обставин
(фактів) шляхом надання доказів, а вже суд їх повинен
об’єктивно оцінити, у цьому і полягає принцип змагальності
господарського процесу [1, c.415].
У судовій практиці Великої Британії, зокрема в цивільних
спорах, можна зустріти використання та посилання на, так
званий, «баланс вірогідностей», як стандарт доказування, який,
як зазначає професор Філіп Обзон, є перевагою доказів з
ймовірністю 51%, що факти, які розглядаються, мали місце,
як про це стверджується стороною по справі [2, c.58–64].
Більше того, посилання на баланс вірогідностей можна
знайти в низці рішень Європейського суду з прав людини, у тому
числі, у справах проти України. Так, наприклад, у рішенні
«Бендерський проти України» , «…суд оцінюючи фактичні
обставини справи звертаючись до балансу вірогідностей вирішуючи спір виходив з того, що факти встановлені у медичному
експертному висновку, є більш вірогідним за інші докази...» [3].
17.10.2019 набув чинності Закон України від 20.09.2019 №
132-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", де
статтю 79 ГПК України було викладено в новій редакції та
змінено назву з "Достатність доказів" на нову - "Вірогідність
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доказів" , це стало початком впровадження в Україні нового
стандарту доказування – «вірогідності доказів» [4].
Як було раніше? До внесення змін, якщо в сукупності
зібрані докази свідчили про певну обставину – суд вважав її
встановленою, а якщо таких доказів було не достатньо – суд
міг встановити відсутність цієї обставини. Так, відповідно до п.
27 постанови Верховного Суду у складі Касаційного
господарського суду від 29.08.2018 р. у справі № 910/23428/17
«…при оцінці достатності доказів діють спеціальні правила стандарти доказування, якими має керуватися суд при
вирішенні справи. Стандарти доказування є важливим
елементом змагальності процесу. Якщо сторона не подала
достатньо доказів для підтвердження певної обставини, то суд
робить висновок про її недоведеність» [5].
Тепер, на відміну від «достатності доказів», новий стандарт
доказування «вірогідності доказів» закріплює на судом необхідність співставлення доказів, які надає позивач та відповідач. Тому
зараз важливим є не надати достатньо доказів для підтвердження
певної обставини, а надати їх саме ту кількість, яка зможе
переважити доводи протилежної сторони судового процесу.
Проте, вищезазначений стандарт доказування, важко
назвати саме «новим», доцільніше було б назвати «вживаний».
Чому? Все просто. Судова практика України ще за рік до
внесення змін до ГПК, знала і зверталась до даного стандарту,
тільки тоді суди називали його принципом «більшої
вірогідності». Ось, наприклад, у Постанові Верховного Суду у
складі Касаційного господарського суду від 10.05.2018 р. у
справі № 908/1581/17, згадується принцип «більшої
вірогідності», який застосовується судом у поєднанні із
принципом розумності під час розгляду касаційної скарги на
основі фактів встановлених судами нижчих інстанцій [6].
Аналогічне посилання міститься і в Постанові Верховного
Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду
від 20 квітня 2018 року у справі № 903/618/14 [7].
Не можна не згадати висновок Верховного Суду у складі
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Касаційного господарського суду, що міститься в Постанові від
23.10.2019 у справі №917/1307/18, який розкриває сутність
стандарту «вірогідності доказів» і є найбільш використовуваним
серед судів першої, апеляційної, та наввіть касаційної інстанції, де
зазначено, що «принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання
тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не
передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою
обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає
доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило,
стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок
про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих
доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний» [8].
Отже, із внесенням змін до ГПК було закріплено вже
фактично поширений у судовій практиці України стандарт
доказування, який можна виразити формулою: «50% + 1%», за
яким доводи однієї сторони судового процесу повинні
переважити над доводами протилежної сторони. Такий
стандарт доказування, як зазначається в постанові Верховного
суду складі Касаційного господарського суду від 21 серпня
2020 року у справі № 904/2357/20, покладає на суд обов`язок
оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх
вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які
розглядаються скоріше були , аніж не були [9].
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ
НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ
Хоміщак Надія Ігорівна
здобувач вищої освіти
Львівського державного університету
внутрішніх справ
Нові реалії сьогодення характеризуються збільшенням
масштабів міграційних процесів у світі, розширенням та
розвитком зв’язків між країнами. Через своє вигідне
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територіальне розміщення Україна стала транзитною державою
для потоку мігрантів, разом з тим і збільшились випадки
нелегальної міграції, які потребують детального дослідження.
Згідно чинного законодавства нелегальна міграція – це
перетинання іноземцями або особами без громадянства
державного кордону України та переміщення її терторією
з порушенням установленого порядку [1].
Нелегальна міграція займає вагомий відсоток у структурі
міграційних потоків. Вона є соціально небезпечним, шкідливим,
протизаконним явищем, яке реально загрожує економічним
інтересам і громадській безпеці нашої держави. Вона є однією з
причин зростання злочинності, поширення небезпечних
захворювань, розвитку підпільного ринку праці, виникнення
напруженості у відносинах між багатьма державами [2,c.66].
Основними причинами міграції є :
-політичні причини;
-збройні конфлікти;
-дискримінаційні причини;
-природні катастрофи;
-екологічні катастрофи;
-державні реформи;
-економічна нестабільність тощо.
У зв’язку з пошуком ‘кращих умов для життя’ все частіше
змушені мігрувати за межі країни, тим самим вдаючись до
порушень порядку перетину. В тому і виникає потреба протидії
нелегальній міграції.
Виходячи з аналізу статті закону України «Про
Національну поліцію», до повноважень поліції, які, зокрема,
реалізовуються щодо протидії нелегальній міграції, можна
віднести такі:
1) здійснення превентивної та профілактичної діяльності,
спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень;
2) виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню
кримінальних та адмі- ністративних правопорушень, вживання
у межах своєї компетенції заходів для їх усунення;
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3) вживання заходів з метою виявлення кримінальних,
адміністративних правопорушень; припинення виявлених
кримінальних та адміністративних правопорушень;
4) здійснення своєчасного реагування на заяви та
повідомлення про кримі- нальні, адміністративні правопорушення або події;
5) розшук осіб, які переховуються від органів досудового
розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання
кримінального покарання, пропа- ли безвісти, та інших осіб у
випадках, визначених законом;
6) у випадках, визначених законом, здійснення провадження
у справах про адміністративні правопорушення, забезпечення
виконання рішень про застосування адміністративних стягнень;
7) доставляння у випадках і порядку, визначених законом,
затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального
правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне
правопорушення;
8) вживання заходів для забезпечення публічної безпеки і
порядку на вули- цях, площах, у парках, скверах, на стадіонах,
вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших
публічних місцях [3].
Отже, поліція є державним органом виконавчої влади,
який, керуючись принципом безперервності, служить
суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод
людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і
порядку, що, у свою чергу, нерозривно пов’язано з протидією
нелегальній міграції [4,c231].
Література:
1.Постанова КМУ від 27 лютого 1999 р. N 273 Про
затвердження Програми боротьби з нелегальною міграцією на
1999-2000 роки URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273-99п#Text.
2. Лефір В. І. Державна міграційна політика України
(організаційно-правовий аспект): дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07.
Київ, 2005. С. 66.
93

3. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015
№ 580-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.
4. Підручник «Адміністративна діяльність органів поліції
України» за загальною редакцією доктора юридичних наук,
доцента В. В. Сокуренка Харків, 2017р. с231.

______________________________________________________
УДК 657.122
Технічні науки
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ
Христич А.Р.,
студент 1 курсу магістратури
ННІ Енергетики, автоматики і енергозбереження
Національного університету біоресурсів
і природокористування України
м. Київ, Україна
АСОЕ вже декілька десятиліть знаходять застосування на
ПП для організації та автоматизації обліку електричної енергії.
Перші інформаційно вимірювальні системи були розроблені в
СРСР у 70-х роках минулого сторіччя [1].
У більшості випадків, і на даний час також, впроваджені
АСОЕ використовуються у якості так званих AMR (Automated
Meter Reading) – дистанційний збір даних із лічильників
електричної енергії. Інформація із первинної бази даних
лічильника через цифрові інтерфейси зчитується і передається в
центри їх обробки для аналізу і формуванню рахунків за
поставлену/спожиту електричну енергію.
Тобто, впровадження АСОЕ значно скорочує строки збору
даних, підвищує їх достовірність та дозволяє автоматизувати
процес розрахунків за поставлену/спожиту електричну енергію.
Враховуючи стрімке вдосконалення як технічних засобів, так
і математичних методів які можуть бути застосовані для
вирішення питань підвищення енергоефективності ПП, постає
необхідність перетворення (на першому етапі) системи типу AMR
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в систему AMI (Advanced Metering Infrastructure) – розвинену
інформаційну структуру, тобто вимірювально-інформаційну
структуру, яка здібна не тільки збирати дані із лічильників
електричної енергії, а ї їх аналізувати. Це дозволить (на другому
етапі) впровадити на ПП повновісну, інформаційну одиницю, як
складову загальної системи Smart Grid, систему AMM (Advanced
Meter Management – система інтелектуальних вимірювань).
Призначення системи моніторингу
Основне призначення систем моніторингу електроспоживання на промисловому підприємстві полягає в точному обліку
та оперативному контролі спожитої електроенергії, забезпеченні
можливості зберігання отриманих даних, протягом певного часу і
доступу до них для проведення розрахунків. Важливою
складовою АСКОЕ є можливість обробки даних, їх аналіз та
прогноз (коротко-, середньо- і довгостроковий).
Сучасна АСКОЕ передбачає застосування багатофункціональних електронних лічильників електроенергії, які мають
перевагу перед іншими типами лічильників в частині надання
споживачу повних та достовірних даних [2].
Мета створення та експлуатації АСКОЕ полягає в постійній
економії енергоресурсів і фінансів підприємства при мінімальних
грошових витратах. Економічний ефект досягається за рахунок
багатьох факторів: економічно правильного замовлення лімітів
потужності виходячи з аналізу кількості спожитої електроенергії
в години пік; - визначення точок несанкціонованого доступу до
джерел енергії; - відпрацювання оптимального, економічно
вигідного режиму включення-виключення енергоспоживачів;
забезпечення оперативного контролю та управління споживанням
енергоносіїв протягом доби; - посилення дисципліни використання енергоносіїв споживачами; - раціонального планування
часу роботи цехів і підрозділів протягом доби; - скорочення
кількості
контролерів-обхідників;
своєчасне
виявлення
розкрадань електроенергії; відсутність спотворень при знятті
показів електролічильників за рахунок виключення людського
фактору.
95

Для підвищення ефективності обліку та контролю АСКОЕ
окрім лічильників комерційного обліку повинна також
включати лічильники технічного обліку електроенергії. Два
види обліку, комерційний і технічний, мають свою специфіку.
Комерційним називають облік споживання енергії підприємством для грошового розрахунку за неї. Технічний облік для
контролю процесу споживання електроенергії в середині
підприємства по його підрозділах, об’єктах. Комерційний облік
консервативний, має усталену схему енергопостачання. Для
нього характерна наявність невеликої кількості точок обліку,
для яких потрібне встановлення приладів підвищеної точності.
Окрім того, системи комерційного обліку пломбуються,
що обмежує можливості внесення до них будь-яких оперативних змін з боку персоналу підприємства. Технічний облік,
навпаки, динамічний і постійно розвивається, відображаючи
мінливі вимоги виробництва. Для нього характерна велика
кількість точок обліку з різними завданнями контролю енергоресурсів, за якими можна встановлювати в цілях економії
коштів прилади зниженою точності. Відсутність пломбування
приладів дозволяє службі головного енергетика підприємства
оперативно вносити зміни в схему технічного контролю енергоресурсів, в уставки первинних вимірювальних приладів у
відповідності з поточними змінами в схемі енергопостачання
підприємства і специфікою розв'язуваних виробничих завдань
[3].
Об’єднання лічильників комерційного і технічного обліку в
єдину систему дозволяє формувати поточний баланс
електроспоживання підприємства, котрий є основною базою для
вдосконалення нормування енергоспоживання, оперативно
виявляти і ліквідувати втрати і неефективні затрати електричної
енергії всередині підприємства, визначати фактичну потужність,
що використовується підприємством, в тому числі максимальну
потужність в часи найбільших навантажень енергосистеми, і є
невід’ємною умовою ефективного управління і оптимізації
режимів електроспоживання підприємства. Враховуючи
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специфіку комерційного і технічного обліку можна оптимізувати вартість створення АСКОЕ та її експлуатації.
Створення єдиної системи на передній план виводить
динамічний і статистичний контроль енергетичних потоків,
створення багаторівневих і різночасових балансів, багатофакторний аналіз даних вимірювань, їх інтерполяція і екстраполяція для створення об’ємної картини ефективності використання
енергії або оцінки роботи людей і устаткування.
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У статті розглянуто флорентійське місто-державу XIII-XV
століть, що зробила грандіозний внесок у розвиток європейської та світової цивілізації.
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Актуальність теми дослідження зумовлюється тим великим
соціально-історичним досвідом, який нагромадила Флоренція
через призму діяльності видатних особистостей – художників,
архітекторів, гуманістів, політиків, релігійних діячів.
Рання італійська культура – культура Відродження –
вперше виникла у Флоренції і дала розвитку усій італійській
новій культурі; тоді виникали нові літературні, наукові та
художні явища такого ж порядку, що й італійське Відродження,
хоча і в менш яскравому вираженні. Вони виникали в
середовищі багатих городян, захоплювали за живе в місті
феодальну аристократію і особливо князівські двори. Завдяки
цьому у Флоренції були засновані – перша публічна бібліотека,
перша академія, перша школа мистецтв. Виникла нова
ідеологічна система, яка поставила в центрі уваги людину і
отримала внаслідок цього назву «гуманізм». Гуманізм був
прогресивним концептуальним рухом, який, посилаючись на
античну спадщину, слугував настанові світської культури. На
зміну середньовічному імперсоналізму прийшло розуміння
цінності індивідуальної особистості та її неповторності [3, с.89].
Найбільшою особистістю гуманізму став флорентієць
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Данте Аліг’єрі, який заклав базу італійської літературної мови і
створив абсолютно новочасну, гуманістичну літературу. Його
послідовники Франческо Петрарка, родоначальник ліричної
поезії, і Джованні Бокачо, основоположник жанру новели,
також походили з Флоренції. Історична література здобула
високого ступеня в роботах Діно Компаньї і Джованні Віллані.
Взаємозв’язки людини і суспільства й проблеми рівності і
патріотизму знайшли своє відтворення в творах флорентійця
Леонардо Бруні [8, с.216].
Гуманістичний світогляд сприяв формуванню у Флоренції
одного з найважливіших центрів європейського мистецтва.
Місто стало центром Проторенесансу і Раннього Відродження
в Італії. У флорентійському місті вікували і генерували такі
великі майстри, як Макіавеллі, Боккаччо, Мазаччо, Донателло,
Джотто та інші.
У ХІІІ ст. уже проглядаються контури принципово нового
художнього мислення, заснованого на реальний світ і його
фундаментальні властивості, як матеріальність, логічність і
пізнаванність. Ці нові риси позначаються у творчості деяких
майстрів Флоренції. Чімабуе – представник флорентійської
школи, іконописець, один із головних реаніматорів італійського
живопису, після його тривалого середньовічного застою.
Арнольфо ді Камбіо – так звали архітектора, який мабуть,
найбільшою мірою визначив характер міста. У XIII столітті під
керівництвом Арнольфо ді Камбіо були зведені Санта-Маріядель-Фіоре (іль Дуомо) і Палаццо Веккьо. Видатний флорентієць
Джотто ді Бондоне своєю творчістю в історії європейського
живопису позначає перехід від середньовіччя до Відродження.
Він звертався до образів християнської мітології, але надавав їм
нового значення [4, с.87].
На початку XIV століття почався розквіт флорентійської
скульптури та архітектури. Творчість Лоренцо Гіберті і
Філіппо Брунеллескі, Донателло досягла небувалих висот за
виразністю і реалізмом. Визначальною темою їх мистецтва
став ідеал людської особи, а будівлі та монументи, створені
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цими майстрами, становили головну прикрасу Флоренції й
принесли їй світову славу.
В кінці XIV – початку XV століття у Флоренції великою
славою користувався уродженець Сієни, талановитий художник і
мініатюрист Лоренцо Монако. Першознаковою працею майстра
вважається розпис каплиці Бартоліні Салімбені церкви святої
Трійці у Флоренції із відтворенням життєвих подій Діви Марії.
Першорядною обставиною в мистецькому житті Флоренції
початку ХV століття був конкурс 1401 року. У конкурсі брали
участь сім скульпторів. Виграш одержав тоді ще молодий
Лоренцо Гіберті. Виконанню цього замовлення він присвятив
двадцять років свого творчого життя – 1403-1424 рр. У цьому
творчому змаганні не було переможених: історія мистецтв
виграла від того, що конкурсний рельєф Брунеллескі не був
визнаний найкращим, і він віддав всі сили архітектурі,
Донателло в скульптурі, Мазаччо в живописі заклали основи
основ ренесансного мистецтва [5, с.49-50].
Першим живописцем, який вчинив справжню революцію в
образотворчому методі Раннього Відродження, був Мазаччо.
Стрибок відбувся в другій половині 1420-х років, він був
індивідуальним героїчним актором, тому що до цього моменту
і в період роботи Мазаччо до середини XV століття у
флорентійськім малярстві підтримувались старі принципи
зображення [5, с.85].
Вже в першій половині XV ст. намітилися різноманітні течії
в межах гуманістичного руху. Головними серед них стали – лінія
громадянського гуманізму – Бруні, Поджо, Філельфо, Джанноццо
Манетті, і гуманістичні етико-філософські ідеї епікуреїзму [5, с.9].
У другій половині XV ст. з’явилися два нових напрями:
один, пов’язаний з творчістю Альберті і пізніше Леонардо да
Вінчі, інший – із діяльністю гуманістів флорентійської Платонівської академії. Основою для розрізняння зазначених напрямів
слугували відмінності в підході до антропологічних і соціальноетичних проблем, різні методи їх вирішення й обґрунтування,
специфіка практичних висновків.
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Античне мистецтво, залишаючись найвищим зразком, не
сприймається як звід непорушних естетичних канонів і сприяло
розквіту у Флоренції. Тут працювали такі видатні архітектори, як
Леон Баттіста Альберті, творець фасаду собору Санта-МаріяНовелла, Мікелоццо ді Бартоломмео, що побудував для Козімо
Палаццо Медічі-Ріккарді, і Мікеланджело Буонарроті, автор
будівлі Лаврентійської бібліотеки [3, с.232].
На початку XV століття у флорентійській скульптурі
надзвичайно важливе місце займала проблема статуї. Готика
тісно пов’язана з архітектурним обрамленням. Ідея самостійної
скульптури, яка втілює образ доблесної особистості, йшла і
таким стає Ренесансом. Скульптори починали відходити від
безособового методу середньовічної майстерні, кожен з них
слідував власним уподобанням в пластичній мові, переймаючи
часом деякі нововведення, у майстрів, які працювали поруч.
Одним з перших було замовлення на статуї , що вінчають
контрфорси собору: 1409 року Нанні ді Банко виліпив фігуру
пророка Ісаї, а рік по тому Донателло завершив статую Давида.
Обидві роботи зберігають помітні зв’язки з готикою.
Донателло – Донато ді Нікколо ді Бетто Барді – найвидатніший італійський скульптор XV століття, в пластиці Флоренції
він займає таке ж виняткове місце, як Брунеллескі в архітектурі.
Перш за все у творчості Донателло складалась стилістика
ренесансної скульптури, що знайшла вираження в різних її
жанрах [6, с.176]. Зовсім по іншому шляху йшов Антоніо
Поллайоло. Він ставив завдання передати пластику прекрасно
вивченої будови тіла в його аналітично понятому русі. Антоніо
Поллайоло частіше всього працював в парі з братом П’єро у
процвітаючій майстерні, звідки виходили не тільки твори
скульптури і живопису, але також металеві, зокрема ювелірні
вироби, парча, мереживо й інше. [5, с.154-160].
Домінуюче місце серед усіх мистецтв епохи Високого
Відродження належить живопису. Художники у XV ст.
приділяють багато уваги зображенню людини, але Боттічеллі,
Гірландайо, Поллайоло П’єро делла Франческа й Мантеньї, й інші
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майстри цього періоду створюють людину, яка ще не перетворена
в абсолютний центр світобудови. Вони зображували людину у
світі, а не людинобожество. В кватроченто у техніці живопису
з’являється докорінна зміна: розробляються закони перспективи,
світлотіні, колориту. Художня школа Флоренції та Сандро
Боттічеллі, неоціненний італійський художник мали найбільший
вплив на європейську культуру. Також найвідомішими художниками, що творили в цей час у флорентійському місті були Доменіко Венеціано, Фра Анджеліко, П’єро ді Козімо, Паоло Уччелло,
Алессфо Бальдовінетті, П’єро делла Франческа, Андреа Верроккйо, Фра Бартоломео і Доменіко Гірландайо [2, с.329].
Екстраординарні, багатогранні мислителі й художники:
Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті і Мікеланджело Буонарроті
створили славу Високого Ренесансу. Усі були великими живописцями, працюючи як у сфері монументального живопису – фрески,
так і станкового – першовідкривачі ідей, образів, прийомів, що
принципово визначили подальший розвиток образотворчого
мистецтва.
В кінці XV століття у флорентійському живописі намічаються різні шляхи розвитку. Один з них – шлях Боттічеллі та його
кола, в тому числі і Філіппіно Ліппі, з характерним для них
розширенням тематики – «Весна» і «Народження Венери» Боттічеллі, емоційністю, свідомою довільністю, що виявляється часом
в передачі руху, в рішенні простору, у виборі пропорцій, використанні дивних химерних архітектурних і скульптурних мотивів.
Одночасно творчість цих майстрів знаменує і кінець раннього
Відродження. В ту ж пору в Флоренції намічається інша важлива
лінія, що веде до мистецтва Високого Відродження [2, с.437].
Незважаючи на присутність різних напрямів, у італійському
гуманізмі акумулювався єдиний кістяк, що визначило сутність і
головні особливості нової ідеології. Це, насамперед, визнання
високого достоїнства людини, що розкривається у творчості. В
кінці XV ст. в гуманістичних колах Флоренції стали поширюватися містичні погляди. Центром їх стала «Платонівська академія».
Учасниками цього філософського об’єднання були правитель
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Флоренції – Лоренцо Прекрасний, гуманісти Поліціано, Піко
делла Мірандола, Крістофоро Ландіно. Як і вся культура Флоренції кінця XV ст., діяльність «Платонівської академії» носила
суперечливий характер. Догляд в «розумну» містику в результаті
відриву від народу було разом з тим відходом від реальної дійсності, від вирішення нагальних питань, природознавства, від
життєрадісного матеріалістичного світогляду. З іншого боку, віра
в людину стала настільки загальним надбанням епохи Відродження, що повз неї не могли пройти і «платоники» [1, с.22].
Подальший хід подій показав, що нездатність ренесансного
гуманізму, індивідуалістично орієнтованого й абстрактно
людського, розв’язати проблему соціальної несправедливості
породжувала розчарування в самому гуманістичному ідеалі й
створювала сприятливий ґрунт для пошуків порятунку на старих
шляхах покаяння й аскетизму. У цьому полягає суть релігійного
руху ченця та антимодерніста Джіроламо Савонароли. Вихований
у гуманістичному дусі, він виступав із різкими обвинуваченнями
католицької церкви і на якийсь час став диктатором Флоренції.
Наприкінці ХV століття він перетворив Флорентійську синьйорію
диктаторів Медічі на теократичну Другу Флорентійську
республіку, королем якої було проголошено Христа. Під час
короткого правління Савонароли його прибічники знищили
чимало книг і творів мистецтва, «нехристиянських за духом».
Гнівними проповідями Савонароли захопився на якийсь час
навіть великий художник Сандро Боттічеллі, що вирішив спалити
свої «язичницькі» картини. Але філософські вчення Савонароли
закінчились, коли у 1498 році його стратили за вироком
флорентійської синьйорії [7, с.42].
Отже, Флоренція – один з найбільш важливих та видатних
культурних центрів європейського континенту. У кінці середніх
віків та в епоху Відродження вона відігравала найбільшу роль в
економічному житті Європи, була посередником в торгівлі зі
Сходом, найважливішим центром банкової справи. Саме у Флоренції була присвоєна перша в християнській Європі республіканська демократична конституція, саме тут створюються
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кружки освічених людей, яких називали гуманістами. Місто дало
світові таких гігантів, як Джотто, якого називають батьком
західноєвропейського живопису, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Данте. Флорентійські мислителі започаткували епоху Відродження, художники розробили закони перспективи, місцевий
діалект поклався в основу літературної італійської мови, а флорентійська монета стала зразковою мірою грошей для всієї Європи. Даючи естетичну оцінку зародження епохи Ренесансу в
Флорентійській республіці в цілому, можна говорити про характер і еволюцію її образотворчої мови, доступної та близької,
навіть, нашому століттю.
Література:
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студентка спеціальності облік і оподаткування
Вінницький навчально-науковий інститут економіки ЗУНУ
Західноукраїнського національного університету
м. Вінниця,Україна
Умовою успішного ведення управлінського обліку є чітка
організація його процесу як системи раціональних,
скоординованих дій вивчення об'єкта дослідження відповідно до
визначеної мети. Для забезпечення ефективності управлінського
обліку йот потрібно добре продумати, спланувати й організувати.
Відповідно до чинного законодавства підприємство самостійно організовує систему обліку, оскільки кожне з них має низку
організаційно- правових, технологічних та інших особливостей,
включаючи різні запити користувачів щодо диференціації
інформації. [2, с.365] Отже, для всіх підприємств неможливо
визначити єдиний порядок організації управлінського обліку.
Сучасна концептуальна основа організації управлінського
обліку побудована на чотирьох категоріях, пов'язаних з його:
функціями; використанням результатів; процесом і технологією;
потенціалом для виконання функцій. Концепції управлінського
обліку наведено в Табл.1
Таблиця 1
Концепції управлінського обліку
Групи концепцій
Перша
група
(функції)
Друга
група
(використання
результатів)

Опис концепцій
описує функції управлінського обліку з точки зору
їх орієнтації на: продуктивність ресурсів; створення
вартості підприємства; потенціал господарських
процесів; виконання командних дій.
пов'язана з використанням результату здійснення
функцій управлінського обліку – з точки зору
контролю, результативності та порівняння з
еталоном.
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Третя
група
(процес
і
технологія)
Четверта
(потенціал
виконання
функцій)

група
для

б'єкти управлінського обліку контролюють і
оцінюють виходячи з створеної доданої і ринкової
вартості підприємства на підставі судження щодо
перспективи використання інформаційних ресурсів
користувачами. Додана і ринкова вартість може
бути виражена мірою досягнення поставлених та
узгоджених цілей.
пояснює зв'язок управлінського обліку з іншими
процесами управління та є основою або
керівництвом для розроблення технологій, що
використовуються в управлінському обліку.
розглядає потенціал, необхідний для ефективного
виконання функцій управлінського обліку з позиції
компетенції, безперервного вдосконалення, творчих
можливостей та критичної свідомості інтелектуалаперетворювача.

Дана таблиця розроблена за даними [1, с.17-18]

Розглянуті концепції взаємопов'язані й у сукупності
становлять концептуальне підґрунтя управлінського обліку та
формують потребу у фахівцях з управління доходами і
витратами підприємства.
Як правило, управлінський облік розглядає:
- взаємозв'язки господарських процесів у межах вартісного
ланцюжка щодо формування доходу і витрат підприємства;
- зв'язок господарських процесів із технологіями,
структурами,системами та культурами;
- зв'язок між господарськими процесами та стратегіями
щодо об'єктів діяльності;
- шлях, яким ресурси використовують та споживають у
процесі діяльності для створення вартості.
Управлінський облік слід організовувати таким чином, щоб
визначати й досягти рівня компетентності, який відображає
найкращу практику і забезпечує ефективні результати.
Водночас необхідно створити культуру безперервного
вдосконалення. Така культура означає постійну наявність спектра
ініціатив щодо вдосконалення шляхів і методів виконання
функцій управлінського обліку. Складовою цієї культури є
постійний творчий пошук можливостей створення приросту
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вартості підприємства. При цьому управлінський облік має бути
предметом постійного критичного оцінювання його ефективності
з точки зору співвідношення "витрати – вигоди". Служба
управлінського обліку на підприємстві може бути організована за
наступними варіантами Рис.1
Варіанти організації управлінського обліку на підприємстві

1. створення колективу в межах
існуючої обліково-економічної
служби
3. створення окремого
структурного підрозділу

2. створення тимчасового творчого
колективу у разі виникнення
нестандартної ситуації, що потребує
створення інформації

4. спільне ведення фінансового і
управлінського обліку

Рис.1 варіанти організації служби управлінського обліку на
підприємстві

Як свідчать проведені дослідження практики запровадження
управлінського обліку на вітчизняних підприємствах, існує
чотири варіанти його організації.
При першому варіанті з групи співробітників обліковоаналітичної служби виділяється творча група, яка і стає
основою колективу управлінського обліку, залишаючись у
складі відділу. При другому варіанті на підприємстві створюється спеціальна тимчасова група, до складу якої входять
провідні спеціалісти з планування, аналізу і обліку. Колектив
формується для вирішення певних проблем, пов'язаних із
інформаційною підтримкою конкретного управлінського
рішення. Колектив, який виконує функції управлінського
обліку, вважається тимчасовим. Третій варіант передбачає
створення самостійного структурного підрозділу – служби
управлінського обліку. Найчастіше ця служба підпорядковується керівнику обліково-економічної служби. При четвертому
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варіанті управлінський облік здійснюють працівники, що
забезпечують ведення фінансового обліку. [3, с.250-275]
Отже, запровадження системи управлінського обліку є непростим процесом, який вимагає обміркованих та взаємопов'язаних дій керівників та спеціалістів підприємства, згуртованих
навколо спільної мсти. Після запровадження такої системи
необхідна координація та коригування її функціонування, що
зумовлює потребу у володінні методологічними засадами
управлінського обліку.
Організаційна структура управлінського обліку повинна
забезпечувати виконання загальних і конкретних функцій
управління, зберігати доцільні вертикальні та горизонтальні
зв'язки і розподіл елементів управління.
Різноманіття підприємств, визначених формами власності,
економічними, юридичними, техніко-технологічними та іншими
чинниками, а також компетентність керівників і їх потреба в тій
або іншій управлінській інформації, обумовлюють різноманітність конкретних форм організації управлінського обліку.
Управлінський облік є основним засобом забезпечення
планування, власне управління і контролю на підприємстві.
Література:
1. Голов С.Ф. Управлінський облік. – К.: Лібра , 2004.-703 с.:
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Шапкіна І.Ю.
студентка 6 курсу
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Як і багато років тому основним засобом задоволення потреб
і запитів споживачів був і залишається кінцевий продукт у
вигляді виробленого товару або наданої послуги. Для підтримки
своєї конкурентоспроможності та забезпечення гнучкості
реагування на запити ринку вкрай актуальним є питання
формування оптимальної структури продуктового портфелю з
позицій її збалансованості та раціональності. Питання формування оптимальної структури і покладено в основу управління
продуктовим портфелем, адже правильно організовуючи
управління, можна отримати досконалий кінцевий результат.
Управління продуктовим портфелем – це циклічний
поетапний процес, який передбачає послідовність виконання
певних дій та їх періодичну повторюваність. [1]
У бізнес-практиці дослідниками визначається низка
основних проблем в управлінні продуктовим портфелем:
1) Аналіз продуктового портфелю «по компанії в цілому», без деталізації аналізу асортименту до рівня підрозділів: філій або
магазину. Часто аналіз з диференціацією «до регіону», якщо і
проводиться, то, як максимум, проводиться «по регіону
укрупнено» за допомогою методу ABC-аналізу.
Чому це буде помилкою? Тому, що велика або значна
частина виручки переважної більшості компаній формується при
продажу зі складу, а не «під замовлення». У різних регіонах
відрізняються переваги клієнтів і споживачів, конкурентне
середовище і характеристики ринку. Навіть в рамках одного міста
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в різних магазинах, що знаходяться недалеко один від одного
«ударний асортимент» може значно відрізнятися. Для компаній,
що працюють в різних регіонах, ця відмінність буде значною.
Наприклад, ті позиції, що мають невисоку значущість для
компанії в цілому, для однієї з філій може бути групою товарів,
що формують значну частину обороту або прибутку, - входити в
групу А, для іншого - входити в групу В, для третього і п'ятого входити в групу С, для четвертого і шостого - взагалі не входити в
асортимент.
Саме тому необхідно аналізувати асортимент з деталізацією
«до філії».
2) Відсутність раціонального планування товарообігу. Часто
в компаніях планування відбувається на рівні: «... на загальну
суму» або як максимум «... суми за товарними групами ...», без
деталізації до товарної позиції - скільки одиниць. На якомусь
рівні товарне планування повинне бути присутнім: якщо в
компанії не розуміють чого і скільки продадуть, збільшується
помилка того, що ви купите те, що продаватися буде гірше
планованого рівня або навпаки - купите з дефіцитом. Якщо відділ
постачання та маркетингу працює не належним чином, збитки у
компанії будуть на високому рівні. Ви просто не будете знати, що
закуповувати чи виробляти і в якій кількості.
Рішенням проблеми, на мою думку, є звертання уваги відділу
постачання та маркетингу на аналіз товарообігу конкурентів,
раціональне планування попиту та запитів споживачів компанії.
3) Відсутність аналізу продуктового портфелю за
параметрами товарного потоку. Часто в компаніях не враховують
бюджет для створення фонду страхових запасів для випробування
нових асортиментних груп товарів. Управління з урахуванням
особливостей товарного потоку дозволяє вибирати: методологію
планування та прогнозування з урахуванням особливостей
товарного потоку по кожній товарній позиції; стратегії
поповнення страхових запасів; методи формування страхових
запасів. Зокрема, дозволяє враховувати і розраховувати ризики по
групам і видам. Крім цього аналіз параметрів товарного потоку
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дозволяє прогнозувати виникнення неліквідів, пов'язане із
закінченням життєвого циклу товару.[2]
Зазначені проблеми є поширеними і загальними для
більшості торгових і виробничих компаній незалежно від галузі,
регіону і продуктової групи.
Усунення цих проблем дозволить вирішити паралельно
більшу частину негативних факторів, пов'язаних з дефіцитом
продукції, оборотністю запасів і надмірними витратами. Якщо ми
вчасно будемо проводити навчання персоналу, використовувати
сучасні технології та ризикувати і створювати нові групи, які
дозволяють випробовувати новий товар при низькій
популярності, зменшимо збитки компанії до мінімуму, бо для
цього виділяється спеціальний бюджет.
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ВПЛИВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА БАВАРСЬКИЙ ДІАЛЕКТ
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Стаття присвячена аналізу впливу французької мови на
лексичну систему баварського діалекту. Стаття описує низку
історичних подій, що вплинули на поширення французьких
запозичень до баварської мови. У даній статті проаналізовані
приклади французьких запозичень, що увійшли в лексичну
систему баварської говірки.
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The article is devoted to the analysis of the influence of the French
language on the lexical system of the Bavarian dialect. The article
describes a number of historical events, which are supposed to be
the reason of the spread of French borrowings to the Bavarian
language. This article analyzes examples of French borrowings that
are part of the lexical system of the Bavarian dialect.
Key words: Bavarian dialect, French language, borrowing, lexical
system, historical events.
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими
науковими та практичними знаннями.
Баварський діалект є одним із найпоширеніших діалектів на
території Німеччини. Варто зазначити, що він значно відрізняється
від літературної німецької мови у великій кількості аспектів.
Одним із таких є лексична система баварського діалекту. Внаслідок
певних історичних подій баварський діалект зазнавав істотного
іншомовного впливу, що в подальшому вплинуло на появу великої
кількості запозичень з інших мов. Французька мова стала однією із
мов, яка глибоко вплинула на розвиток та формування баварського
діалекту, оскільки у певний час стала популярною серед баварців.
Метою даної статті є дослідження впливу французької мови
на баварський діалект, а також опис історичних подій, які були
причиною поширення французької мови на території Баварії.
Виклад основного матеріалу
У різні історичні часи баварський діалект піддавався під
вплив різних мов. На баварську говірку впливали такі мови, як
латина, французька, італійська, англійська, а також ретороманська
мови.
Впродовж довгої історії розвитку баварської мови баварці
перейняли велику кількість слів та фраз з французької мови.
Однак, варто зазначити, що велика кількість запозичень змінила
своє значення. Так, до прикладу слово «Bagasch» позначає зграю,
а не багаж «Gepäck», як у перекладі з французької.
Особливого апогею свого впливу на баварський діалект
французька мова досягла у 17 столітті причиною чого стало
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правління короля Людовіка (1638 – 1715 роки). Саме у цей час
французька мова вважалася мовою освіченої інтелігенції, хоча
були і ті кому вона не подобалась. Лінгвіст Ганс Ульріх Шмід
саме так описав цей часовий період: «Велика хвиля французьких
іноземних слів наздогнала німецьку в період абсолютизму».
Черговий поштовх для популяризації французької мови у
Баварії відбувся в епоху імператора Наполеона (1769-1821). У той
час французькою почали говорити не лише представники вищого
класу, тобто правлячі верхівки населення, а й жителі міст та
містечок, тобто представники середнього класу. Французька мова
навіть закріплювалась через її використання у повсякденному
житті. Солдати та торгівці вагомо вплинули на поширення
французької серед жителів міст та сіл. Завдяки широкому
використанню французька забарвила також і діалекти.
Під час наполеонівської ери з її численними баварськофранцузькими союзами та війнами до словникового запасу
баварського діалекту увійшла низка військових назв та термінів.
Такими термінами були «Cheveauleger» легка кінна кавалерія
(нім. leichter Reiter), однак, варто зазначити, що у діалекті це
слово здобуло певних змін, том оно вживалось як «Wallischer»
або «Schwalanscher». Цей термін зустрічається у рядках
баварської пісні про старого солдата «Nix schönres nicht auf Erden
als was ein Wallischer!» [1]
Такий розвиток подій у Мюнхені спостерігався також за
часів княгині Аделаїди, яка переїхала з Савойї до Баварії в 1652
році. Її переїзд дещо змінив лад придворного життя Мюнхена.
Аделаїда, дружина князя Фердинанда Марії, запросила із собою
із Франції не тільки живописців, будівельників та музикантів, але
й невідомих дам, лакеїв та кухарів. Саме це спричинило
пришвидшений перехід на французьку мову у Мюнхені.
Можна припустити, що саме у той час мюнхенці перейняли
із французької такі терміни, як «Parapluie» або «Parasol» (нім.
Regenschirm) парасолька або «Spektakel» (нім. Schauspiel)
спектакль. Запозиченими стало також таке слово, як «Visasch»
(нім. Gesicht) обличчя.
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У 1782 році літописець Лоренц фон Вестенрідер висловив
своє невдоволення, зазначивши, що вищі класи Мюнхена краще
володіють французькою та італійською мовами, аніж своєю
рідною мовою. [2]
Значна частина запозичених слів припадає на культурну
сферу життя. Із французької мови перейшли такі слова, як Tanz –
танець, Reim – рима, Abenteuer – пригода, Palast – палац.
Зараз баварський діалект, а особливо мюнхенська говірка все
ще мають у своєму словниковому запасі частину французьких
запозичень, які баварці навіть не ідентифікують як французькі
слова. Наприклад, слово «Böfflamott» або «Bifflamott», яке
входить у глосарій діалекту баварського свята Октоберфесту, як
назва національної баварської страви. Bifflamott –це страва з
яловичини, що бере свою назву із часів панування французької
мови на теренах Німеччини (франц. bœuf à la Mode).
Слово «Schäsn», яке походить від французького слова
«chaise» - карета (нім. Kutsche) слугувало назвою для дитячого
візочка. Також запозичені з французької мови загальновідомі
терміни, такі як «Gendarm»
жандарм (нім. Landpolizist), «Allee» проспект (нім. gesäumte
Straße mit Baumreihen) та «Chauffeur» шофер (нім. Fahrer).
Французька мова настільки вкорінилась у баварському
діалекті, що навіть одне із баварське прокльонів «Flücherl sakradi»
насправді походить із французької мови «sacre dieu», що означає
прокляття богів. Також баварський варіант слова подяки mersse
від французького merci – дякую, широко використовується серед
мовців. Баварська говірка також налічує велику кількість дієслів
французького походження. До прикладу, schikanieren - злити,
дражнити, blamieren – звинувачувати, tratzen - дражнити. [4; с.47]
Цікавим фактом є те, що лайливе баварське слово «Lackl»
(грубий, не дуже розумний чоловік) не просто походить із
французької мови, а навіть стосується конкретної історичної
особи. Цією історичною особою став генерал Езекіель де Мелак,
який дуже не задовольняв тогочасних баварців, саме тому його
прізвище стало діалектною лайкою.
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Велика кількість французьких запозичень з’явилась у
баварському діалект та у німецькій мові загалом після розвитку
залізничного сполучення у середині 19 століття. Саме завдяки
цьому у мовлення увійшли такі терміни як «Kondukteur»
кондуктор (нім. Schaffner), «Coupé» купе та «Waggon» вагон, а
також слово «Billett» білет (нім. Fahrkarte)
У. лінгвістиці усі запозичені німецькою мовою та діалектам
слова називаються галліцізмами (нім. Gallizismen) Однак існує
також таке поняття, як псевдогалліцизми (нім. ScheinGallizismen). До таких слів належать Gardine – завіса, Staffage –
персонал. [3]
Висновки.
Отже, на формування сучасного баварського діалекту
вплинула низка важливих історичних та соціолінгвістичних
чинників. Із найважливіших історичних чинників можна
виокремити появу першого твору у Баварії, а згодом друк Біблії,
що започаткувала перехід до літературної мови. На поширення та
розвиток баварського діалекту впливав також історичний
розподіл земель, які входили до складу Баварії. Історичним
впливом на розвиток діалекту було також отримання Баварією
статусу вільної держави, внаслідок якого відбулись також і
соціолінгвістичні та психологічні зміни у сприйнятті народом
мови та своєї культури.
Серед соціолінгвістичних чинників можна також
виокремити кілька найважливіших, які значно вплинули на
говірку. Один із таких - це переселення в середині країни та
імміграція. Наслідком цих соціальних процесів є змішання мови
різних регіонів та країн із мовою певної місцевості, в даному
випадку Баварії, а також зменшує попит на використання діалекту
на користь єдиної літературної мови, що значно полегшує
спілкування між людьми різних регіонів та національностей.
Втрата популярності мови через соціальні стереотипи – це
також важливий критерій для розвитку баварської мови. Через
стереотипне порівняння носіїв баварського діалекту із нижчими
верствами населення, а носіїв літературної мови із інтелігенцією
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із високим рівнем освіти – вживання діалекту стало втрачати
популярність. Як наслідок, діалект майже зник із великих міст та
містечок, а залишився у вживанні у жителів сільської місцевості.
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Актуальність. Гострі кишкові інфекції в структурі
інфекційної захворюваності у дітей посідають друге місце після
гострих респіраторно-вірусних захворювань і характеризуються
сезонністю, а також віковими особливостями етіологічної
структури захворюваності; переважанням вірусних діарей,
розвитком нестійкого, короткочасного видоспецифічного
імунітету. Широка поширеність кишкових інфекцій серед дітей,
ймовірність швидкого розвитку зневоднення і труднощі
лікування пацієнтів обумовлюють медико-соціальну значимість
цієї патології. Поряд з цим, актуальною проблемою є зараження
вірусом герпесу в ранньому віці, його негативний вплив на
імунну відповідь організму дитини, розвиток та перебіг
кишкових інфекцій.
Мета дослідження. Оцінити та проаналізувати особливості
розвитку, клінічної картини, діагностики кишкових інфекції у
дітей з герпесвірусною інфекцією та її вплив на захисні
механізми хворих.
Матеріали та методи. В ході нашого дослідження було
проаналізовано ряд статей та досліджень. Деякі автори описують
клініко-імунологічні особливості шигельозу, асоційованого з
герпесвірусними інфекціями у дітей [1], досліджують кишкову
імунну відповідь, викликану вірусом Епштейна-Барра [2]. Також
вивчають імунні реакції та фагоцитарну активність нейтрофілів у
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дітей з еширихіозом, які інфіковані вірусами [3], та описують
нові, удосконалені підходи щодо лікування гострих кишкових
інфекцій у дітей [4].
Результати. Герпесвірусна інфекція (ГВІ) характерезуються
широким епідемічним поширенням серед дітей, багатьма
шляхами
передачі,
пожиттєвою
персистенцією,
імунодепресивною активністю, полігістотропізмом збудників, у
тому числі ураженням органів травлення. Це дозволяє
припустити можливості формування кишково-герпесвірусних
асоціацій та їх несприятливих впливів на дитячий організм. Так
при дослідженні хворих на шигельоз, асоційований з активною
формою ГВІ, з більш високою частотою виявляли в анамнезі
перинатальне ураження ЦНС, ранній перехід на штучне
вигодовування, часті ГРВІ та перенесені гострі кишкові інфекції.
У таких дітей виявлені більш суттєві порушення регуляції
імунної відповіді по клітинному типу. Мали місце помірне
підвищення сироваткового вмісту і спонтанного вироблення ІФН,
істотне зниження експресії CD 19-рецепторами. Значно
виразними були ознаки пригнічення ефекторної ланки імунної
відповіді. Реєструвалися істотне зниження кількості Т-лімфоцитів
(CD3), Т-хелперів (CD4), CD 16-лімфоцитів, помірне підвищення
числа цитотоксичних Т-лімфоцитів (CD8), зменшення
метаболічної активності нейтрофілів. У зв'язку з цим шигельоз у
цих пацієнтів характеризувався несприятливим перебігом з більш
високою частотою фебрильної лихоманки, місцевих симптомів
(блювоти, болю в животі, домішки крові в калі), формуванням
важких і ускладнених форм.
При дослідженні первинної інфекції, викликаною вірусом
Епштейна-Барра (ВЕБ), виявлено, що зазвичай вона протікає
безсимптомно в дитинстві. Діти, у яких ВЕБ-інфекція була
встановлена протягом кількох місяців, судячи з наявності
антитіл до капсидного антигену віруса VCA IgG, мають високе
вірусне навантаження, порівняно з іншими дітьми. У них
виявляли класичну вірус-специфічну відповідь CD8 + Тклітин. У дітей з високим вмістом антитіл IgM спостерігалась
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тривала вірус-специфічна відповідь CD8+ Т-клітин, причому в
одному випадку більше 15% CD8 + Т-клітин були спрямовані
проти ВЕБ-інфекції.
При вивченні перебігу ешерихіозу на тлі ВЕБ-інфекіїї було
встановлено, що відбувається пригнічення клітинної ланки
імунної відповіді, активація гуморального імунітету і ознаки
напруження функціональної активності нейтрофілів. При
гострому періоді ешерихіозу у всіх пацієнтів спостерігалося
зменшення кількості CD3 +, CD4 + і CD8 + лімфоцити в крові, це
свідчило про пригнічення клітинної частини імунної відповіді.
Також виявлена активація функціональної активності фагоцитів із
зменшенням функціонального резерву кисневозалежного
механізму бактерицидних нейтрофілів. Наявність прихованої або
активної інфекції у дитина з ешерихіозом призводить до
гальмування реагування клітин
імунітету,
надмірного
напруження функціональної активності нейтрофілів, а в разі
прихованої (латентної) форми ВЕБ-інфекції – зменшення
функціонального
запасу
киснево-залежного
механізму
бактерицидних нейтрофілів у гострому періоді ешерихіозу.
Також відомо, що в патогенезі інфекційних захворювань
велике значне мають ступінь специфічної і неспецифічної
інтоксикації, стан імунітету і природної детоксикації
організму. Нажаль, при кишкових інфекціях має місце
порушення структури і функції шлунково-кишкового тракту, в
тому числі і роботи печінки, під дією різних збудників.
Розробка нових методів лікування хворих тісно пов'язана з
впровадженням в клінічну практику ентеросорбції. Сорбенти
здатні поглинати з багатокомпонентних розчинів ендо- та
екзотоксини, а речовини з мікро- так макропорами здатні
фіксувати на своїй поверхні збудників, як вірусної так і
бактеріальної природи. Такий метод лікування є достатньо
ефективний, тому його можна застосовувати при гострих
кишкових інфекціях у дітей на фоні ГВІ.
Висновок. Таким чином, перебіг кишкових інфекцій на тлі
ГВІ має певні особливості, в першу чергу пов’язані зі зміною
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імунної відповіді та пригніченням клітинної ланки, що
порушую регуляцію імунної системи в цілому. Дані зміни
призводять до більш тяжкого перебігу хвороби та погіршують
загальний стан дитини, тому необхідно з великою уважністю
підходити до діагностики та лікування цих захворювань.
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Автомобілізація приносить людям найрізноманітніші блага,
водночас її розвиток супроводжується вкрай негативними
явищами.[1]
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У нашій країні проблема охорони навколишнього
середовища має загальнодержавне значення. Оскільки у містах,
де концентрація транспортних засобів максимальна, транспорт
переважно є одним з основних джерел забруднення. Таким
чином, зменшення шкідливих викидів рухомим складом
автомобільного транспорта є актуальною національно-економічною і соціальною проблемою.[3] Отже, питання раціонального використання автотранспорту та шляхи зменшення його
шкідливого впливу на навколишнє середовище та людину
залишається актуальним. Для спалювання палива в теплових
машинах витрачається велика кількість кисню. Згоряння
палива майже ніколи не буває повним, тому відбувається
забруднення повітря золою, пластівцями сажі та іншими
шкідливими елементами. Енергетичні установки викидають в
атмосферу щорічно 230-290 млн. м 3 золи і 60 млн. м 3 оксиду
сірки, 400 млн. т оксиду вуглецю, 250 млн. т хлору, фтору,
свинцю, ртуті та інших шкідливих речовин.
Дивлячись на останні спостереження інших науковців:
вміст забруднювачів у викидах дизельних двигунів істотно
переважає вміст вуглеводнів у викидах бензинових двигунів.
Натомість, у викидах дизельних двигунів істотно переважає
вміст сажі, що свідчить про те, що використання дизельних
двигунів є більш екологічним, порівняно з бензиновими. Під
час роботи автомобільних двигунів внутрішнього згоряння
джерелами викидів шкідливих речовин є: відпрацьовані гази,
картерні гази, випаровування зі системи живлення.
Серед цих джерел основним є відпрацьовані гази, які
мають складний хімічний склад. У відпрацьовані гази входить
більше 1000 різних шкідливих речовин, які негативно впливають на людину і довкілля, 200 з них розпізнано. Основним є
оксид вуглецю (CO), вуглеводні (CmHn), оксиди азоту (NOx),
альдегіди (RCHO), сполуки сірки (основна – двооксид сірки
SO2), тверді частини (сажа – C), канцентрогенні речовини, до
яких належать складні ароматичні вуглеводні поліциклічної
будови (основний елемент, якого найбільше, – бенз(а)пірен –
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C2OH12), сполуки свинцю (PbO4).
Основні з цих речовин призводять до непоправних наслідків.
Серед них: оксид вуглецю порушує газообмін в організмі. Вміст
CO у повітрі 0,01 % з тривалістю дії більше однієї години
спричиняє головний біль, погір- шення реакції та зменшення
працездатності. Більші концентрації та тривале вдихання
призводить до серцево-судинних захворювань, розвитку
атеросклерозу, враження центральної нервової системи, інфаркту
міокарда, розвитку легеневих захворювань.
Вуглеводні сполуки – серед них найбільшої загрози
завдають ароматичні вуглеводні олефінового ряду, тобто
ненасичені вуглеводні етилового ряду. Характерною особливістю дії вуглеводнів на організм людини є їх вплив на
центральну нервову систему. Окрім цього, вуглеводні спричиняють виникнення серцево-судинних захворювань, аритмію
серця, порушення шлунково-кишкового тракту, викликають
зміни у складі крові.
Численними дослідженнями встановлено, що один з
вуглеводнів – етилен – негативно впливає на рослини,
спричиняючи симптоми раннього старіння, хронічні ураження,
відпадання клітин та плодів, припинення росту. Основними
альдегідами, що надходять в атмосферу з відпрацьованими
газами, є формальдегід і акролеїн, які шкідливо впливають на
органи дихання і слизові оболонки.
Сажа і канцерогенні речовини. Частинки сажі затримуються
у легенях, спричиняючи алергію. На своїй поверхні сажа адсорбує
велику кількість вуглеводних сполук, зокрема поліциклічних
ароматичних вуглеводнів, серед яких найнебезпечніший
бенз(а)пірен, що здатний спричинити ракові пухлини, переважно
рак легенів.
Оксиди азоту NO і NO2 здатні глибоко проникати в легені,
спричиня- ючи пошкодження їх тканин. За високої
концентрації можливі виникнення хронічних респіраторних
захворювань і навіть смертельні випадки. Тривалий вплив NO2
призводить до хлорозу рослин (передчасного старіння).
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Сполуки сірки. Сірчистий газ SO2 – основний токсичний
продукт спо- лук сірки, що надходять у атмосферу з
відпрацьованими газами. Він вражає органи дихання, змінює
склад крові, погіршує імунітет, порушує білковий обмін
речовин в організмі. Висока концентрація SO2 в атмосфері
спричиняє гострий бронхіт, задишку, можливу смерть
внаслідок рефлекторного спазму горла.
Сполуки сірки SO2, SO3, H2SO3 і H2SO4 завдають значної
шкоди лісовому і сільському господарствам – вони окислюють
ґрунт. Підвищують вразливість рослин до захворювань. Окрім
цього, ці речовини є основними складовими смогу і "кислотних"
дощів.
Сполуки свинцю. Наявність сполук свинцю в атмосферному
повітрі міст здебільшого пов'язана з відпрацьованими газами
бензинових двигунів, які працюють на етилованому бензині.
Етилова рідина спалюється в камерах згоряння двигунів,
утворюючи неорганічні сполуки – оксиди і солі, які аерозолями
викидаються в атмосферу. Зважені частки розпорошуються у
навколишньому середовищі. Значна частина сполук свинцю
осідає на землю поблизу автомобільних доріг.
Аерозолі потрапляють в організм людини під час дихання,
крізь шкіру і разом з їжею. Вони спричиняють порушення
функцій органів травлення, нервово-м'язової системи і мозку.
Поряд із тим, шкідливі впливи транспорту на довкілля не
обмежуються лише викидами різних сполук в атмосферу.[2]
Отже, для зменшення негативного впливу складових
частин транспортних комплексів на навколишнє природне
середовище в Україні потрібно:
− використання високоякісних палив;
−
мінімізацію експлуатаційних витрат палива, що
забезпечить одночасне зменшення рівнів викидів і термічного
забруднення довкілля;
− розробку та застосування високоефективних (у тому
числі нетрадиційних) методів і засобів нейтралізації оксидів
азоту та канцерогенів у відпрацьованих газах;
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−
зменшення
акустичного,
електромагнітного
і
вібраційного впливу автомобілів на довкілля.
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The digitalization of modern society has a significant impact
on our living environment. As part of this, more and more data
about us and our environment is being processed . This is done not
only with the help of our usual computers, but also with the devices
of the Internet of Things. The term "Internet of Things" was first
used in 1999 by Kevin Ashton.
Baranov O.A. gives the following definition of the Internet of
Things: the Internet of Things is a set of interacting technical systems
and complexes consisting of microprocessors, sensors, devices, data
transmission systems, local and / or distributed computing resources
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and software, in particular, artificial intelligence programs that
designed to implement public relations, including those related to the
provision of services and work with the direct participation or without
the participation of entities (legal entities or individuals) based on the
use of big data and the Internet [1].
As an example of the Internet of Things, we can cite the following: smart refrigerator, smart home, smart containers, drones, 3-D
printers, smart cars, fitness bracelets, smart implants and smart cities.
Due to the development of the Internet and the possibility of
launching 5G mobile data technology, many countries pay
considerable attention to the formation of public policy in the field
of the Internet of Things. In particular , the United States made the
decision to develop a national strategy for the Internet of things
(2016) and submitted to the Senate a bill " The development of
innovation and promotion of the Internet of Things" ( January
2017). In the United Kingdom the " Digital strategy of the United
Kingdom 2017" was adopted, in South Korea the General plan for
the creation of the Internet of things (2014) in Japan - "The Japan
development strategy - 2016", which provides the development of
the Internet of things. In China, a state program for the development
of the Internet of Things ($127.5 billion) has been developed and is
being implemented, as well as the transformation of 500 cities into
so-called “smart cities” [ 2, p. 8-9].
As for the legal regulation of the Internet of Things. At the
moment in Ukraine there is no legal act that would regulate the
concept and relations of the Internet of Things. But in some
resolutions and orders of the Cabinet of Ministers there is a term
Internet of Things. Among them: 1) The concept of development of
the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and
action plans for its implementation; 2) Medium-term priority areas
of innovation at the national level for 2017-2021 (direction Development and implementation of the Internet of Things) 3)
Medium-term priority areas of innovation at the industry level for
2017-2021 (direction - Development and implementation of the
Internet of Things).
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If we compare domestic legislation with EU law, the latter
includes 515 acts of European law that use the term " Internet of
Things " . Of these, by authors : European Commission (224);
Council of the European Union (172); European Economic and
Social Committee (61); Directorate-General for Communications
Networks, Content and Technology (59); European Parliament (48)
, etc. [3 ].
Also in January 2020 in the United States and California and
Oregon have introduced new legislation, which requires adding to
devices IoT " intelligent functions safety ."
California 's Internet of Things Act sets new safety requirеments
for Internet of Things technologies and is expected to better address the
risks that increased communication brings to the workplace. This is the
first Internet of Things Act in the United States to put it simply it
requires that all Internet of Things devices sold in California be
provided with reasonable security measures [4].
Thus, the development of the Internet of Things is a global
trend that creates the latest conditions for the development and
functioning of society. But today in Ukraine the Internet of Things
is not regulated by any legal act, which, in our opinion, is a problem
in the future. We consider it necessary to recognize in force in
Ukraine the acts of European law in force in the field of the Internet
of Things. We also draw attention to the need to develop its own
legal framework that would regulate the Internet of Things.
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У сучасному світі навряд чи може існувати суспільство, у
якому усі його члени вели себе так, як цього вимагають
загальноприйняті соціальні поведінка та норми. Психолог С.
Рубінштейн вважав, що людська поведінка є системою вчинків
і коли людина порушує норми, правила поведінки чи закони –
цю поведінку називають девіантною або відхиляючою [6].
Питання девіантної поведінки є актуальним для будь –
якого суспільства та розглядається на різних рівнях, адже
девіація є загрозливою для соціуму. Актуальність обраної теми
обумовлена не лише загрозою для суспільства, а й недостатньою науковою розробкою даної проблеми, особливо не
виявлені точні причини виникнення девіацій у суспільстві.
Проблемою девіації у соціумі займалися багато психологів та
соціологів. Вагомий внесок вніс такий соціолог як Е. Дюркгейм,
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який є засновником такої науки як девіантологія та автором книги
«Самогубство», в якій розкриває термін «аномія» як одну із форм
девіації [2]. Проблему девіантної поведінки у руслі соціології
також вивчали Р. К. Мертон [5] та Я. І. Гілінський [1].
Девіантна поведінка – вчинок чи дія індивіда, що не
відповідає офіційно встановленим чи фактично сформованим в
даному суспільстві нормам стандартам [1].
У психології проблема девіантної поведінки розглядається
у різних психологічних дослідженнях та зустрічаються такі
базові поняття як «відхиляюча поведінка», «делінктивність»,
«асоціальна поведінка», «деструктивна поведінка» такими
психологами як С. А Белічева, В. Д. Менделевич, М. І. Рожков,
В. В. Ковальов, Е. В. Змановська тощо.
Девіантна
поведінка
характеризується
надмірною
образливістю, ранимістю, підвищеною агресивністю та
неприміримістю. У таких індивідів девіація проявляється
низькою навчальною успішністю, нездатністю заробляти власною
працею, нездатністю реалізувати себе в сім’ї, міжособистісних
стосунках, в навчальній або виробничій групі, порушенням
моральних і правових норм, ізоляцією від оточення [4].
Особливості девіантної поведінки такі, що вони проявляться
не відразу, а поступово. Причини за яких формується відхиляюча
поведінка різні: неблагополучне середовище, негативні руйнівні
фактори, постійна критика з боку оточуючих, стресові життєві
ситуації, генетична схильність.
Також виділяють такі фактори виникнення як негативна
психічна напруженість, акцентуація характеру, вплив соціокультурних особливостей, характерологічні і особистісні зміни тощо.
Соціолог Е. Дюркгейм вважав головною причиною
девіантних відхилень соціальні кризи, а другорядними були
алкоголізм, наркоманія, проституція, суїцидальна поведінка,
правопорушення, неправильне виховання, нестача уваги тощо [3].
Будь які типи девіантної поведінки є руйнівними, вони
роблять індивіда вкрай чутливим та ранимим, проте розділяють
негативні та позитивні прояви девіантної поведінки. Люди, що
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схильні до девіацій, поступово починають деградувати, втрачати
соціальні навички, звичні цінності та власні позитивні якості
характеру.
Негативні прояви девіантності проявляються у
порушені формуванні окремих психологічних функцій та
пізнавальних процесів, порушені емоціонального тонусу,
порушені механізмів соціальної адаптації тощо.
Позитивними девіаціями являються тоді, коли сприяють
прогресу суспільства, підвищують рівень його організованості,
допомагають подолати застарівші, консервативні моделі
поведінки. Позитивні девіації мотивують та направляють
творчу поведінку особистості.
Отже, успішність функціонування соціальних культур
можна вважати ефективним тільки якщо забезпечений порядок
та наперед відома поведінка індивідів, проте відхиляюча поведінка порушує цей порядок. При наявності відхиляючої
поведінки у соціумі, відбувається дезорганізація культури та
порушення соціального порядку. Соціальні та моральні норми
перестають контролювати поведінку членів групи чи
суспільства.
Соціальні відхилення грають у соціумі подвійну противнорічну роль: вони з одного боку представляють загрозу ста більності суспільства, адже девіація призводить до деградування
суспільства, втрати соціальних навичок та моральних цінностей.
Проте з іншого боку – підтримують цю стабільність та є шляхом
адаптації культури до соціальних змін.
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Складні, важкопрогнозовані соціально – економічні та
суспільно моральні проблеми сучасного етапу розвитку нашого
суспільства загострили проблему виховання і становлення
молоді, як найбільш чутливої до соціальних і психологічних
змін категорії. Зростання підліткової злочинності, суїциду,
алкоголізму, наркоманії сьогодні стає серйозною проблемою у
сучасному суспільстві.
Девіантна поведінка, що розуміється як порушення
соціальнх норм, набула в останні роки масового характеру.
Тому, розуміння причин, умов і факторів, що детермінують це
соціальне явище, стало насущною проблемою.
Це питання розглядається на педагогічному психологічному, медичному, соціальному та правовому рівнях, проте
найактивніше девіантну поведінку підлітків розглядають на
педагогічному та психологічному рівнях.
Так, В. В. Ковальов, А. Г. Абрумова, Н. І. Степанова, Н.
В. Жигина та Н.А. Звєрєва розглядають девіантного підлітка як
звичайного підлітка та акцентують увагу на тому, що девіації
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виникають та закріпляються саме у підлітковому віці.
Також під девіантною поведінкою розуміють багатократно
повторювальні дії та вчинки, що суперечать важливим та
загальноприйнятим правовим у суспільстві нормам та наносять
шкоду навколишньому оточенню.
Е. В. Змановська визначає відхиляючу поведінку як дію
конкретної особистості, що відхиляється в даному суспільстві
та в даному часі законам та які погрожують благополуччю
інших людей, та є кримінально злочинним. Автор виділяє такі
специфічні особливості відхиляючої поведінки як: порушення
не будь-яких, а найтяжчих соціальних норм, негативна оцінка
зі сторони інших людей, нанесення реального пошкодження
собі та оточуючим тощо [2].
За різними віковими періодизаціями, підлітковий вік
охоплює віковий період від 11 – 12 до 17 років та є найскладнішим у житті людини, також його називають критичним. Як
відомо, підліткам характерні нестабільна поведінка, нерівноваженість, невміння себе контролювати. Усе це пов’язано із тим,
що весь пубертатний період супроводжується «кризою 13 – ти
років». Її передумовою є руйнування старої структури
особистості, внутрішнього світу, системи переживань дитини,
що були сформовані до цього віку. У купі із нестабільністю,
негативізмом та неврівноваженістю криза може бут однією із
причин виникнення девіантної поведінки.
Окрім кризи, причинами виникнення девіацій у підлітковому
віці провокують порушення психологічного та фізичного
розвитку, акцентуації характеру, дефекти у шкільному та
сімейному вихованні, шкільна дезадаптація, порушення
моральних цінностей тощо.
Девіантна поведінка провокує втечі із дому, крадіжки,
зловживання наркотиками, бійки та сварки у сім’ї, суїцидальну
поведінку. Як показали дослідження та інших, відхиляюча
поведінка пов’язана із безвідповідальністю, порушенням норм
моралі, етики, бажанням досягти цінностей шляхом негативних
вчинків тощо. Підлітки, що схильні до девіантної поведінки,
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інфальтивні, імпульсивні, з обмеженим життєвим досвідом та
спотвореним сприйняттям реальності [1].
А. Бєлічьова характеризує відхилення у поведінці як
результат педагогічної запущеності психічно нестійких підлітків
які відстають у фізичному та статевому розвитку від своїх
однолітків з аномаліями розвитку організму, з прискореним
статевим розвитком та афективністю, агресивністю [1].
Л.Б. Шнейдер наводить наступні фактори девіації неповнолітніх: захворювання, підвищена збудливість, імпульсивність,
неблагополуччя у сім'ї, прагнення до незалежності та самостійності, відставання у навчанні, стресові ситуації, конфлікти з
батьками, низька емоційність тощо [4].
Отже, девіантна поведінка у підлітковому віці являє собою
складне явище, тому вивчення цього питання носить
міждисциплінарний та різноплановий характер. Девіації руйнівні
для підлітків та формуються на основі неблагополуччя у сім’ї,
дезадаптації, неблагополучного оточення та втрати моральних
цінностей. Підліткам, які мають схильність до девіацій характерні
труднощі у навчані, спілкуванні із родиною та однолітками,
порушення у саморозумінні, формуванні життєвих цінностей,
пошук свободи через порушення правил та законів, відсутність
інтересів та саногенного мислення, наявність яскраво вираженої
акцентуації характеру, невміння раціонально використовувати
свої можливості тощо [3].
Люба форма прояву девіантної поведінки – або позитивний
або негативний – протест молоді проти традицій, цінностей, норм
і стандартів, що вже сформувалися у соціумі. Негативний вплив
девіацій спричиняє порушення життєдіяльності суспільства,
дезорганізацію соціальної систем, а позитивний слугує
інструментом розвитку та удосконалення соціальної системи
суспільства, виступає як фактор розвитку суспільства.
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В статті розглянуто методику покращення точності вимірювань за допомогою портативного оптичного неінвазивного
глюкометру завдяки скороченню температурного дрейфу
джерела лазерного випромінювання. Автором запропонована
апаратно-програмна реалізація цього методу шляхом
використання системи з елемента Пельтьє та терморезистору.
Встановлено, що така система забезпечує придатність
глюкометру як з метою моніторингу, так і для окремих
вимірювань вмісту глюкози у крові та дозволяє вдесятеро
зменшити вплив температурного дрейфу на точність
вимірювань
Ключoві слoва: цукрoвий діабет, неінвазивний, глюкoза,
мoнітoринг, глюкoметр, спектрoскoпія, oптичний метoд
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Вступ
Цукрoвий діабет сьoгoдні це oдна з найрoзпoвсюдженіших
хвoрoб, яка займає третє місце серед причин смертнoсті після
серцевo-судинних захвoрювань і раку. Oстанні результати
дoсліджень ВOOЗ пoказали щo, в світі вже налічується більше
175 мільйoнів хвoрих, їх кількість пoстійнo збільшується і за
прoгнoзами дo 2025 рoку дoсягне 300 мільйoнів [1].
Визначення рівня глюкoзи крoві - oдин з найпoпулярніших
тестів, викoнуваних клінікo-діагнoстичними лабoратoріями.
Найчастіше викoристoвується інвазивний метoд вимірювання
цукру в крoві, але в тoй же час вимір таким шляхoм вимагає
великих витрат, так як тест-смужки неoбхідні хвoрoму щoдня.
Разoм з тим станoвлять значний інтерес неінвазивні пристрoї
непрямoгo (Без прoкoлювання шкіри і без взяття прoби крoві)
визначення рівня цукру в крoві [2].Наразі актуальною є
розроблення неінвазивних пристроїв моніторингу показників
рівня глюкози у крові, позаяк подібні пристрої не доставляють
дискомфорту для хворих і при цьому вони безпечні з інфекційної точки зору [3]. Крім цього, комфортність використання і
відсутність необхідності у витратних матеріалах дадуть змогу
здійснювати постійний моніторинг рівня глюкози у пацієнтів,
що забезпечить користувачів цієї інформації повнішою
інформацією про динаміку показників цукру протягом тривалого періоду, що необхідно для адекватної оцінки перебігу
цукрового діабету та вибору найбільш доцільної терапії для
пацієнтів.
Oснoвна частина
Оптичні методи неінвазивної діагностики засновані на
використання оптичного або лазерного випромінювання для
просвічування тканин i органів пацієнта ɜ метою отримання ᴨᴏ
розсіяному або пройшовшому тканину наскрізь світла докладної
інформації про біохімічний склад i будову досліджуваної ділянки
м’яких тканин тіла пацієнта. Величина за реєстрованого при
цьому сигналу залежить ᴙᴋ від коефіцієнта поглинання, так i від
коефіцієнта розсіювання світла перфузованої кров’ю тканини [4].
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Для апробації даного підходу спроектований i сконструйований
експериментальний
екземпляр
оптичного
неінвазивного
глюкометру. Структурна схема такого пристрою представлена на
рис. 1.
Як джерело ІЧ випромінювання використовується
світловипромінювальний або лазерний діод, який працює на
довжині хвилі поглинання глюкози чи близькою до неї [5].
Мікроконтролер задає потужність лазерного діода y вигляді
цифрового сигналу, який перетворюється ʙ аналоговий за
допомогою використання цифро-аналогового перетворювача
(ЦАП). B якості детектора використовується фотодіод, який
реєструє випромінювання, яке пройшло крізь тканину. Сигнал
за допомогою аналого-цифрового перетворювача (АЦП)
перетворюється на цифровий та надходить на мікроконтролер.
Процесор опрацьовує сигнал детектора i ɜ урахуванням
коефіцієнта ослаблення тканиною ІЧ випромінювання розраховує
рівень глюкози ʙ крові. З метою візуалізації концентрації глюкози
крові, калібрувальних параметрів системи i аварійних сигналів,
використовується цифровий дисплей. Для зручності обробки
отриманих даних у пристрої передбачений обмін даними ɜ
комп’ютером за допомогою інтерфейсу UART (Universal
Asynchronous Receiver-Transmitter).

Рисунoк 1. Структурна схема приладу(оптичного неінвазивного
глюкометру експериментального зразка)

При
системи

проведенні первинних випробувань розробленої
спостерігалася
нелінійна
зміна
інтенсивності
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випромінювання лазерного діоду, що пов’язане ɜ нагріванням
лазеру. З метою компенсації цього ефекту було розроблено
ітераційну програму стабілізації температури, що обчислює
часові параметри, які забезпечують температурну рівновагу при
вимірюванні. Істотним недоліком програми ϵ те, що компенсація
температурного дрейфу ɜ ïï допомогою займає близько 30 хв. Це
дозволяє використовувати ïï тільки при режимі моніторингу, де
дані часові витрати не є істотними, але не при одиничних вимірах,
адже їх тривалість не має перевищувати 1 хв.
Як джерело ІЧ випромінювання обраний лазерний діод ɜ
потужністю випромінювання 20 мВт i довжиною хвилі 1602,5 нм
ɜ вбудованим термоелектричним модулем (елементом Пельтьє) i
терморезистором. Така система дає змогу регулювати температуру активного середовища лазера, ᴛᴎᴍ самим компенсуючи
нелінійну зміну інтенсивності випромінювання, викликану
температурним дрейфом, i підвищити точність вимірювань
концентрації глюкози крові.
Для
управлінням
термоелектричним
модулем
i
терморезистором був розроблений блок термостабілізації лазеру.
На рис. 2 представлена структурна схема системи ɜ лазеру i блоку
термостабілізації. За допомогою резистивного дільника
визначається напруга на терморезистор, що знаходиться у лазері.
Отримані дані реєструються вбудованим у мікроконтролер
аналого-цифровим перетворювачем. Відповідно до значень
напруги розраховується температури лазеру. За допомогою
регульованого джерела струму реалізується управління струмом,
який проходить через елемент Пельтьє. При цьому спостерігається охолодження тієї його сторони, яка контактує ɜ лазером. У
якості керуючого блоку використовується мікроконтролер. З
метою візуалізації значення вихідного струму використовується
світлодіодна індикація.
Визначення струму, який слід подати на елемент Пельтьє,
відбувається шляхом використання ПІД регулятора. На вхід цього
регулятора подається різниця між необхідною i виміряної
температурою лазеру, відповідно до якої він автоматично добирає
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коефіцієнти посилення пропорційної (інтегруючої) i диферентціальної складових регулятора та управляє потужністю елемента
Пельтьє.

Рисунoк 2. Структурна схема лазерної системи та
термoстабілізаціїного модуля

Рисунoк 3. Загальний вигляд модуля термостабілізації
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На рисунку 4 представлено алгоритм роботи розробленого
блоку термостабілізації. При увімкненні пристрою відбувається
його початкова ініціалізація. Під час вимірювання концентрації
глюкози крові кожні 200 мс визначається температура лазеру i
встановлюється потрібна для його стабілізації потужність
елемента Пельтьє. Рисунок 5 демонструє динаміку температури
лазерного діоду при вимкненому блоці термостабілізації i при
включеному.

Рисунoк 4. Блок-схема модуля термoстабілізації
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Рисунoк 5. Зміна температури лазернoгo діoда: вимкнений елементі
Пельтьє (1); увімкненoму елементі Пельтьє (2); зміна струму, який
прoходить через елемент Пельтьє (3)

Висновок
B результаті проведеної роботи розроблений блок
термостабілізації лазерного діоду для портативного оптичного
неінвазивного глюкометру, a також алгоритм функціонування
цього блоку. Розроблена система дає змогу підтримувати
температуру на заданому рівні, компенсуючи нелінійні зміни
інтенсивності випромінювання, ᴛᴎᴍ самим суттєво знижуючи
вплив температурного дрейфу на точність визначення
концентрації глюкози ʙ крові. Також вона дозволяє
стабілізувати температуру протягом ~ 15-30 секунд у
порівнянні ɜ програмою термостабілізації, якій необхідно ~ 30
хвилин. Це робить ïï придатною ᴙᴋ для моніторингу, так i для
одиничних вимірювань..
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Метою роботи є розгляд оптичних методів вимірювання
глюкози в біологічних рідинах, виявлення актуальних проблем,
що виникають в ході проведення досліджень, а також пошук
шляхів вдосконалення даних вимірювань.
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Вступ
Цукровий діабет сьогодні це одна з найрозповсюдженіших
хвороб, яка займає третє місце серед причин смертності після
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серцево-судинних захворювань і раку. Останні результати
досліджень ВООЗ показали що, в світі вже налічується більше
175 мільйонів хворих, їх кількість постійно збільшується і за
прогнозами до 2025 року досягне 300 мільйонів [1]. Визначення
рівня глюкози крові - один з найпопулярніших тестів, виконуваних клініко-діагностичними лабораторіями. Найчастіше використовується інвазивний метод вимірювання цукру в крові, але в той
же час вимір таким шляхом вимагає великих витрат, так як тестсмужки необхідні хворому щодня. Разом з тим становлять
значний інтерес неінвазивні пристрої непрямого (Без
проколювання шкіри і без взяття проби крові) визначення рівня
цукру в крові [2]. Найбільш перспективним методом, як це
зазначено на 61-ій щорічній науковій сесії Американської
Діабетичної Асоціації, є спектральний, заснований на досягненнях спектроскопії в ближньому інфрачервоному діапазоні [3].
Основна частина
Оптичні методи неінвазивної діагностики засновані на вик
ористання оптичного або лазерного випромінювання для
просвічування тканин і органів пацієнта з метою отримання по
розсіяному або пройшовшому тканину наскрізь світла
докладної інформації про біохімічний склад і будову досліджув
аної ділянки м'яких тканин тіла пацієнта. Величина зареєстрова
ного при цьому сигналу залежить як від коефіцієнта поглинанн
я, так і від коефіцієнта розсіювання світла перфузованої кров'ю
тканини [4]. Основний внесок в поглинання визначається водо
ю (Н 2 О), протеїном, ліпідами, різними формами гемоглобіну (з
окрема, окси, Дезокси -гемоглобіном), меланіном в шкірі, в
тому числі глюкозою, приклад показаний на рисунку 1. [5].
Експерименти показали, що основний вплив цукру на кров
проявляється в зміні коефіцієнта розсіювання світла. Виявляється,
що розсіюють властивості тканин залежать від різниці
коефіцієнтів заломлення клітинних структур і міжклітинної
рідини [6]. Зокрема, збільшення концентрації глюкози в міжкліти
нної рідини провокує зменшення різниці згаданих показників зал
омлення і, разом з тим, зниження коефіцієнта розсіювання. На рис
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унку 2 показана динаміка концентрації глюкози в крові і зміна в
часі наведеного коефіцієнта розсіювання, виміряні на стегнової
м'язі здорового 26 - річного чоловіка в ході тесту на толерантність
до глюкози [7].

Рисунок 1. Спектри поглинання основних компонентів біологічної
тканини (данні роботи [5])

Рисунок 2. Порівняння в часі динаміки концентрації глюкози в крові і
коефіцієнта розсіювання при проведенні тесту на толерантність
(данні роботи [7])

Так само можна привести ряд додаткових факторів, що
впливають на значення коефіцієнта розсіювання і тим самим
конкуруючих з ефектом впливу глюкози - таких, як зміна температури, значення рН, наявність інших осмотично активних речовин.
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З наведеного рис. 2 видно, що метод вимірювань вельми
чутливий до відносних змін оптичних властивостей біотканин .
Однак на практиці необхідне знання абсолютних значень
концентрації цукру в крові. Для цієї мети використовують різні
калібрувальні моделі. Оскільки існує безліч факторів, що
впливають на результати вимірювань, то за своєю суттю дані
моделі є статистичними. При цьому різні автори наводять різні
значення для середньої квадратичної похибки вимірювань (від
14,4 мг / дл до 54 мг / дл ), що часом зводить достовірність
одержуваної інформації практично на «ні».
В одній з останніх робіт японських вчених враховувалося 6
незалежних факторів, що впливають на спектральні характеритики розсіяного світлового випромінювання [8]. В результаті
виникала необхідність вимірювань 26 =64 спектрів, які визначалися комбінацією максимальних і мінімальних значень
параметрів в деякому допустимому інтервалі. Приклад таких
спектрів наведено на рисунку 3.
На основі спектрів розсіяного випромінювання з
використанням методів регресійного аналізу будувалася
калібрувальна модель для визначення абсолютної концентрації
глюкози в крові.

Рисунок 3. Спектри поглинання інфрачервоного випромінювання
шкірною тканиною пацієнтів палати інтенсивної терапії, які
використовуються для побудови калібрувальної моделі (данні роботи
[8])
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На рисунку 4 показана залежність вмісту цукру в крові,
отримана за допомогою калібрувальної моделі як функція
значень, вибраних в якості еталонних (отриманих іншим
методом)

Рисунок 4. Кореляції між еталонними і передбаченими значеннями
рівнів глюкози в крові, отриманими в результаті вимірювань на
першому етапі (данні роботи [8].)

Необхідно відзначити, що клінічні дослідження in vivo в
роботі [8] проводилися в два етапи. На першому етапі
експериментально визначалися дані, що стосуються лише
здоровою категорії пацієнтів, на другому – до пацієнтів палати
інтенсивної терапії. У першому випадку з усіх результатів
вимірювань 71,5% потрапили в зону А, а 28,5% - в зону В. У
другому випадку 80,3% всіх результатів потрапили в зону А, а
19,7% - в зону В.
Дещо кращі результати були отримані групою
ізраїльських дослідників з фірми OrSense Ltd . ( Nes Ziona ),
144

медичного центру ( Sheba Medical Center , Ramat-Gan ) і
університету Тель-Авіва ( Tel-Aviv University ) [9]. При
проведенні випробувань неінвазивного глюкометра NB
100,створеного фірмою OrSense Ltd Була досягнута відносна
похибка вимірювань ~ 17,1% і в подальших дослідженнях
навіть близько 10% [10]. Автори робіт вважають, що дані
результати є наслідком розробленої фірмою OrSense Ltd .
більш вдосконаленій технології проведення вимірювань,
заснованої на використанні в глюкометрі NB100 оклюзійної
спектроскопії інфрачервоного діапазону.
Висновок
Таким чином, неінвазивні глюкометри , засновані на
застосуванні методів інфрачервоної спектроскопії, демонструють
непогані можливості відносного безпере рвного моніторингу
вмісту глюкози в крові, що представляють інтерес для засобів
інтенсивної терапії. Що стосується проведення абсолютних
вимірювань, то досягнуті на сьогоднішній день похибки все ще
залишаються значними і в цілому запропонований метод
потребує подальшого опрацювання, не виключено навіть,
фундаментального характеру.
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УДК 791.641
Економычны науки
КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ МЕРЕЖ
КІНОТЕАТРІВ
Штанова Альона Леонідівна
аспірантка кафедри маркетингу
факультету торгівлі та маркетингу
Київського національного
торговельно-економічного університету
На сьогоднішній день, в умовах маркетингового підходу до
управління підприємством важливе місце у загальному комплексі
формуванні цілей та розвитку будь-якої компанії посідає
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маркетингова стратегія. Формування маркетингової стратегії
спирається на низку аспектів, що потребують дослідження у
кожній галузі для кожного підприємства окремо. І хоча існують
дуже узагальнені підходи до розробки та класифікацій
маркетингової стратегії, все ж, залишаються вагомі фактори,
обумовлені специфікою сфери діяльності бізнесу. Кожна
компанія, що виходить на ринок неодмінно має маркетинг мікс,
розроблений у 1960 р. Е. Дж. МакКарті [5]. В ньому поєднано 4P
– продукт, місце, ціна та просування, які доповнюють одне одну
та зумовлюють комерційний успіх підприємства. При цьому
найважливішим є узгодженість та ефективна синергія цих
інструментів, яка формує загальну маркетингову стратегію.
Ринкові відносини у сучасній економіці змушують підприємства
змінити центр уваги керівництва з максимізації прибутку на
формування розуміння цінності продукту для клієнта,
вибудовувати довгострокову взаємодію з ними.
Саме знання, розуміння і збереження цінності для покупця
стали основною умовою успішного маркетингу. Для реалізації
маркетингових заходів щодо досягнення цінностей для
споживачів застосовують стратегічне планування. Тобто, це
зумовлює потребу у формуванні маркетингової стратегії.
Зауважимо, що стратегія – це узагальнена модель довгострокового курсу дій у вигляді сукупності визначених перспективних
цілей (пріоритетів), способів їх досягнення та можливості
реалізації [4].
Проблемі визначення сутності й змісту формування
маркетингових стратегій присвячено роботи багато вітчизняних
та зарубіжних учених, а саме: І. Ансофф [1], В. Геєць [2],
В. Герасимчук [3], Ф. Котлер [6], Ж. Ламбен [7], Л. Яцишина [8].
Враховуючи специфіку мереж кінотеатрів розглянемо їх
класифікацію. По-перше розглянемо компанії, що базують свої
стратегії на розташуванні. Так, кінотеатри можна класифікувати
за їх «місцем». Мережа кінотеатрів Multiplex містить у своїй
стратегії неухильний пункт, згідно якого кожен кінотеатр даної
мережі розміщується лише у торгівельно-розважальних центрах.
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Дана стратегія допомагає мережі скооперуватися з брендом
торгівельного центру та в синергії сформувати потік клієнтів.
Адже як престиж, впізнаваність та лояльність до торгівельного
центру впливає на кількість відвідувачів у кінотеатрі, так і навпаки, схвальне відношення до бренду кінотеатру допоможе торгівельному збільшити кількість відвідувачів. Мережа кінотеатрів
«Оскар» обирає місця для розташування у великих та модних
торгівельних центрах Києва і робить велику ставку на центральне
розташування та велику площу цих торгівельних центрів. Мережа
кінотеатрів «Лінія Кіно» розташовується у торгівельних центрах у
спальних районах «поблизу дому», мережа кінотеатрів «Батерфляй» обирає розташування у малонаселених пунктах, невеликих
містах і є монополістами на цих маленьких регіональних ринках.
Мережа кінотеатрів «Планета Кіно» розташовується у великих
торгівельних центрах, що є торгівельними центрами «вихідного
дня», де гості можуть провести цілий вихідний день поєднавши
шопінг та розваги. Мережа кінотеатрів «Сінема Сіті» розташовується не тільки у торгівельних центрах, на весні 2019року стала
відома інформація про пере облаштування колишнього кінотеатру «Київ» у кінотеатр цієї мережі.
По-друге необхідно розглянути «продукт», який представляють кінотеатри. Послуга перегляду фільмів є продуктом
кінотеатру, але при цьому велику роль відіграє сам репертуар та
розклад цих фільмів. Зважаючи на вподобання цільової аудиторії
кінотеатри поділяються за репертуаром на «фестивальні», «артхаусні», такі що пріоритетними жанрами будуть орієнтовані на
молодь – фантастичні екшени, на сімейні пари – комедії,
мультфільми.
По-третє, за ціною. Мережі кінотеатрів застосовують
багато цінових стратегій. Наприклад, у залах є звичайні та
LUX-місця підвищеного комфорту, є цілі VIPзали з кіноресторанами, а є й більш дешеві кінотеатри з постійними
знижками для студентів, груп, пільговиків.
По-четверте стратегії просування, або ж зовсім відсутність
просування в кінотеатрах.
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Отже, маркетингова стратегія – це довгостроковий план
дій. Вітчизняні та зарубіжні вчені розрізняють класифікаційні
особливості в маркетингових стратегій за такими факторами як
ціна, ступінь диференціації, конкуренція, глобалізація,
завдання, ресурси, вироблена продукція тощо. В залежності від
цих факторів відрізняється і формулювання вченими дефініцій
маркетингової стратегії її завдання, мети і основних напрямів.
Важливість рішення керівництва підприємства переходу
компанії до стратегічно-орієнтованого управління має
серйозний вплив на фінансову успішність підприємства.
Етапи формування маркетингової стратегії також
різняться в залежності від мети її застосування та галузі. На
етапі розробки маркетингової стратегії перш за все
проводять аудит поточної ситуації. Розглядається що продає
фірма, на яких ринках, хто конкуренти, які є витрати, які
канали збуту, яка цінова політика, яким чином проводиться
просування тощо. Для більш точнішого розуміння усіх
наведених чинників необхідно провести SWOT-аналіз, який
покаже які слабкі сторони має фірма, які загрози їй
необхідно уникати та робити менш важливими для
маркетингової стратегії. І разом з цим, на які сильні сторони
необхідно виділити, які можливості їх більше вдалого
використання. Після цього формуються цілі маркетингової
стратегії. Важливо аби цілі відповідали критеріям SMART,
тобто були конкретними, термінованими, такими, які можна
досягти, такими, які можна виміряти та мали виконавців.
Далі цілі корегуються з точки зору тих завдань, які може
вирішити маркетинг. Розробка плану дій та корегування цих
дій по ходу його виконання.
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Педагогічні науки
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ
Шумська О.О.,
к.п.н., доцент кафедри фортепіано,
Фартушна А.В.,
студентка факультету
фізичного виховання та мистецтв
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
м. Харків, Україна
На сучасному етапі розвитку суспільства предметом
підвищеної уваги педагогічної громадськості є проблема формування творчої особистості. Саме на духовно-творчий розвиток
особистості звертається увага і в Законах України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», Концепції національного виховання та в
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Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті.
Аналіз численних науково-педагогічних праць дозволив
дійти висновку про те, що ефективність професійної діяльності
вчителя значною мірою залежить від рівня розвитку його
творчого потенціалу, від його здатності організувати
повноцінний процес творчого розвитку учнів, сформувати їх як
творчу особистість, розвинути творчі здібності, підготувати
підростаюче покоління до творчої самореалізації. Тому
педагогічні заклади вищої освіти повинні приділяти більшої
уваги проблемі формування творчої особистості майбутнього
вчителя, переміщуючи акценти в навчально-виховному процесі
з традиційного засвоєння заданої кількості інформації на
розвиток культури мислення, почуттів, творчих здібностей,
завдяки чому знання, фахові вміння та навички сприятимуть
формуванню неповторної духовно-творчої індивідуальності
майбутнього фахівця і стануть головними константами його
професійної педагогічної діяльності.
У розвитку творчої особистості молоді особливе місце
посідає мистецтво, у якому акумульовано багатогранний
соціокультурний, духовний досвід людства, узагальнено
вираження конкретно-історичного характеру світосприйняття і
ставлення людини до світу. Саме взаємодія мистецтв створює
унікальне художньо-естетичне, духовне середовище занурення
особистості у світ краси, викликає стан духовного очищення,
сприяє формуванню гуманного світогляду, естетичного
сприйняття світу, високого рівня духовності, розвиває творчий
потенціал особистості. Як свідчить аналіз сучасної науковопедагогічної літератури, формування творчої особистості
майбутнього
вчителя
засобами
мистецтва
набуває
ефективності під час організації і проведення позааудиторних
виховних заходів, адже доцільно і вміло організована
позааудиторна робота естетичного спрямування має
величезний навчально-виховний потенціал. Зокрема, вона
надає можливості для набуття студентською молоддю досвіду
спілкування з творами різних видів мистецтв, збагачення
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естетичних знань і уявлень, формування естетичної свідомості,
розвитку особистісних якостей (духовних, комунікативних,
пізнавальних, організаторських, креативних), стимулює творчу
самореалізацію майбутніх фахівців. Реальна практика
організації виховної роботи у закладах вищої освіти засвідчує,
що творча реалізація студентської молоді здійснюється
засобами мистецтва, в основному, в рамках художньої
самодіяльності. Однією з найбільш уживаних форм творчого
розвитку молоді є концертно-просвітницькі заходи, такі як
лекції-концерти, бесіди, розповіді про музику з виконанням
музичних творів тощо. Популярність таких заходів
визначається тим, що стильовий монотематизм у цій формі
просвітницької роботи дає можливість більш повно осягнути
творчість композитора, його світорозуміння, емоційно
осягнути образний зміст твору, а слухання і сприйняття музики
у супроводі поетичного слова, художнього аналізу твору
викликає у слухача естетичні почуття, естетичну насолоду,
сприяє породженню думок про єдність та взаємодію всіх
багатогранних виявів людського буття і, що найважливіше, –
духовному і творчому зростанню.
Отже, ефективність формування творчої особистості
майбутнього вчителя має забезпечуватися цілеспрямованим
підбором оптимальних форм та методів позааудиторної роботи
естетичного спрямування на засадах єдності художньоестетичних та загальнолюдських цінностей.
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УДК 004.42
Методи вирішення проблем
БЕЗПЕКА ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЬ ЗА ДОПОМОГОЮ
НЕЙРОМЕРЕЖ
Юрченко Н.О.,
студент факультету інформатики
та обчислювальної техніки
Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
м. Київ, Україна
На сьогоднішній день кількість правопорушень зростає з
кількістю населення. Тому одним з рішень цього є встановлення
камер в громадських місцях[1], що відстежують правопорушення,
як приклад збройні пограбування. Здебільшого кадри відеоспостереження використовуються як докази вчинення злочину. Також
камери використовуються в реальному часі. Але не зважаючи на
те, що за зловмисником спостерігають камери відеоспостереження, оператор може не звернути увагу через наявність
людського фактору. Ефективність аналізу відеопотоку може бути
покращена шляхом обробки зображень штучним інтелектом та
включення виявлення об'єктів у процес моніторингу.
Цінність кадрів відеоспостереження як доказу залежить від
візуальної якості використовуваних камер. Тому спостерігається
різке збільшення встановлення якісних камер відеоспостереження
на громадських площах [2]. Лише у Лондоні на сьогоднішній день
для спостереження використовують близько 691-го мільйону
камер відеоспостереження [3]. На кінець 2010 року у Швеції було
встановлено понад 50 000 камер [2]. Ці камери відеоспостереження встановлюються в різних громадських місцях, таких як
магазини, громадський транспорт, таксі, школи та фінансові
установи [2]. У Познані (Польща) за допомогою встановлення 450
камер уряд досяг успіху у зменшенні вуличних бійок на 40%, а
випадків наркотиків - на 60% [4].
Алгоритми виявлення об’єктів, раніше впроваджені в
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відеоаналіз відеоспостереження, виявляють пішоходів, тварин
та транспортні засоби. Ці алгоритми можуть бути розширені
для виявлення людини, що тримає зброю, як вогнепальну
зброю, або гострі предмети, такі як ножі, в громадських місцях
або місцях обмеженого доступу.
Оскільки зброя в руках людини вважається більшою
загрозою порівняно зі зброєю самою по собі, то виявлення
людини на зображенні до виявлення зброї насправді являється
вигідним. Є декілька відомих методів виявлення зброї. Наприклад
можна виконувати " віднімання фону" для виявлення людини до
виявлення зброї, а потім вже виявлення людей.
На сьогоднішній день найефективнішим алгоритм
розпізнавання об’єктів являється алгоритм YOLO, що
розшифровується You Only Look Once, цей алгоритм ефективний
тим, що може працювати зі швидкістю близько 30 кадрів в
секунду [5]. Цей алгоритм не зчитує кожну частину зображення,
але спочатку визначає області, які треба переглянути. Для цього
визначається сітка 13 на 13 і запускається алгоритм для
ідентифікації областей з найвищою достовірністю, визначеною в
конфігурації. Як тільки він ідентифікує надзвичайно впевнену
область, він буде переданий наступним шарам для процесу
виявлення об’єкта. Це змусило модель обробляти лише один раз,
отже вона стала дуже швидкою.
Таким чином популяризація та запровадження цього
відеоаналізу буде мати великий результат. Як приклад, камери
будуть запобігати вуличним бійкам, а відповідно дадуть змогу
реагувати службам охорони на злочинників завчасно.
Література:
1. МВД собирается установить видеонаблюдение в общественных местах / [Електронний ресурс] http://sud.ua/news/2012/05/17/33998-mvd-sobiraetsya-ystanovit-videonablyudenie-vobshhestvennih-mestah
2. Frederika Björklund “Balancing Utilities: Public Video
Surveillance in Sweden” – Statsvetenskapliga förbundets årsmöte –
2010 – C.4
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3. How many CCTV Cameras are there in London?
[Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.cctv.co.uk/howmany-cctv-cameras-are-there-in-london/
4. Rohith Vajhala, Rorith Maddineni, Preethi Raj Yeruva
“Weapon detection in surveillance camera image” – Master thesis
electrical engineering with emphasis on Signal Processing –
Karlskrona, Sweeden, 2016, C.1
5. YOLO: Real-Time Object Detection — [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: https://pjreddie.com/darknet/yolo/.
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Педагогічні науки
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ
МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ
Якимчук Ю. В.,
к. психол. наук, доцент,
Хмельницький національний університет,
м. Хмельницький, Україна
Мотив – це властивість особистості, яка зсередини
спонукає людину до певних дій. Межами мотиву є, з одного
боку, потреба, а з іншої – намір щось зробити. Виходячи з цих
меж Є. П. Ільїн запропонував таку структуру мотиву.
Є. П. Ільїн [1, с. 117] виділяє в структурі мотиву 3 блоки:
блок потреб, блок внутрішнього фільтру та блок цілей. Ці три
компоненти відповідають стадіям формування мотиву. Блок
потреб включає в себе (1) біологічні, (2) соціальні, потреби та (3)
усвідомлення необхідності (зобов’язаність). Блок внутрішнього
фільтру складається з компонентів: (1) перевага за зовнішніми
ознаками; (2) інтереси, схильності; (3) рівень претензій на щось;
(4) оцінювання своїх можливостей; (5) урахування можливостей
досягнення мети; (6) контроль моральності; (7) переконання,
ідеали, цінності, установки, відношення. Компонентами блоку
цілей є: (1) опредмечена дія; (2) процес задоволення потреб; (3)
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мета потреб. При цьому автор зазначає, що склад компонентів
кожного конкретного мотиву може бути різним, тобто
елементами мотиву можуть бути один чи кілька елементів
кожного блоку; один із складників може бути головним, а інші –
допоміжними. Тобто, в структурі мотиву присутні одразу кілька
компонентів, що відбивають потреби, внутрішні установки, цілі.
Таким чином, мотив за своєю сутністю є багатокомпонентним
явищем. Такий погляд на мотив дає змогу краще зрозуміти
поведінку людини як таку, що обумовлена відразу кількома
причинами та цілями, індивідуальними психологічними
особливостями. Для психології навчання таке розуміння мотиву
дає ширші можливості для вивчення мотивації студентів,
виявлення її індивідуальних рис та формування стійкої
внутрішньої мотивації навчання.
Важливими характеристиками мотиву є його сила та
стійкість. Сила мотиву є показником прагнення людини,
показує інтенсивність мотиву. Сила мотиву обумовлена
фізіологічними та психологічними факторами. До перших
відноситься, наприклад, сила мотиваційного збудження, а до
других – прагнення отримати бажані результати діяльності,
розуміння смислу цієї діяльності, свобода творчості.
Стійкість мотиву оцінюється виходячи із того, як довго він
спонукає людину до дії, чи зберігається він, якщо особистість
зустрічається з певними труднощами на шляху до мети.
Для вивчення мотивації кожного окремого студента
необхідно вияснити його мотиви вибору професії. Вони
визначають ставлення студентів до навчання та обумовлюють
результати навчання, впливають на організацію самостійної
роботи, на формування навичок самоосвіти [2, с. 159].
Найчастішими мотивами вступу до внз є зацікавленість та
схильність до майбутньої професійної діяльності; перспективність професії з точки зору оплати та наявності вакансій;
корисність цієї професії для суспільства; вірогідність вступу та
отримання бюджетного місця; бажання знаходитися у колі
студентської молоді; легкість навчання. Причому один із цих
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мотивів може бути головним, а інші – супутніми. Найбільш
мотивованими до навчання будуть студенти, головним мотивом
до вступу яких був мотив зацікавленості та схильності до
майбутньої професійної діяльності.
Основними мотивами навчання у студентів є професійні,
особистісного престижу, прагматичні (наприклад, отримати
диплом), пізнавальні. На успішність навчання в основному
впливають професійний та пізнавальний мотиви [1, с. 265].
Отже, для формування мотивації навчання студентів у внз
необхідно визначити, які мотиви керували студентом при
виборі спеціальності, які мотиви навчання є провідними для
особистості та брати до уваги психологічні особливості
кожного студента.
Література:
1. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2008. 512 с.
2. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи. К.: Каравела, 2008. – 352 с.
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Педагогічні науки
ЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ
ПРОЦЕСІ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ
ПОРУШЕННЯМИ
Якімова А.Ю.,
студентка факультету психології та спеціальної освіти
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
м. Дніпро, Україна
На сьогоднішній день постає гостра проблема в освітньому
процесі, щодо залучення дітей з особливими освітніми потребами
в соціальний простір. Головною умовою становлення особистості
в соціальному просторі є формування вміння самостійності,
комунікабельності, творчої уяви, мислення. Саме проектна
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діяльність в освітньому процесі допомагає дитині розкрити свої
індивідуальні можливості, бути спроможної до самовизначення,
самореалізації та самовдосконалення.
Теоретичне обґрунтування проектної технології зробили
відомі науковці В. Звєрєва, А. Моісеєв, М. Поташник, В.
Лазарєв, Г. Селевко, І. Сисоєва, Н. Борисова, Т. Качеровська,
О. Коваленко, О. Пєхота, Г. Романова [2, с. 62 – 63].
На сьогодні поняття проекту інтерпретують по-різному
так, наприклад: «А. Овчиннікова визначає проектування, як
особливий тип інтелектуальної діяльності, характерною
основою якого є перспективна орієнтація, практично
спрямоване дослідження, а В. Гузєєв розглядає його у рамках
інтегральної освітньої технології» [1, с.28 – 29]
У дітей з інтелектуальними порушеннями часто
зустрічається
примітивність мислення, стереотипність дій,
недорозвинення емоційно−вольової сфери, мова збіднила або
відсутня зовсім. Моторні навички порушені, погана загальна та
дрібна моторика рук. Але, постійне тренування пізнавальних
функцій сприяє розвитку та покращенню навчальної діяльності
учнів.
Саме проектна діяльність зосереджена на розвитку вмінь
групової та колективної роботи учнів, вони навчаються бути
відповідальним, самостійним у процесі навчання та розвиває
навички власного міркування, критичного мислення, синтезу та
аналізу.
Залучення дітей до проектної діяльності сприяє розкриттю їх
творчого потенціалу, вихованню ініціативності, розвитку
організаторських
здібностей,
подолання
споглядального
ставлення
до
життя,
стимулює
дошкільників
до
самовдосконалення, також сприяє розвитку комунікативних та
моральних якостей: вміння домовлятися, проявляти терпіння і
повагу один до одного, вміння вислуховувати думку іншого.
Таким чином, значення проектної діяльності є одним з
ефективних та результативних складових освітнього процесу для
учнів з інтелектуальними порушеннями. Він сприяє процесу
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залучення дітей до соціального простору, розвиває когнітивні,
комунікативні, соціальні та емоційні особливості учнів.
Завдяки, проектній діяльності, учні з інтелектуальними
порушеннями зможуть швидше пристосуватися та зорієнтуватися
у суспільному вирі подій та явищ, розкрити свій творчий
потенціал та навчитися співіснувати з навколишнім світом.
Література:
1. Галяка М. Керівництво проектною діяльністю педагогів
дошкільного закладу / М. Галяка, Л. Бондар // Виховательметодист дошкільного закладу. 2011. № 11. С. 26 – 33.
2. Демченко О. Проблеми використання проектної
технології у навчально-виховній роботі з молодшими
школярами / О. Демченко // Збіник наукових праць БДПУ.
Серія «Педагогічні науки». Бердянськ : Вид-во БДПУ, 2009.
Вип. 2. С.61 – 70.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ
Яремко Л.А.,
доктор економічних наук,
професор кафедри міжнародних економічних відносин
Львівський торговельно-економічний університет
Яремко С.А.,
аспірантка
Інститут регіональних досліджень
ім.М.І. Долішнього
м. Львів, Україна
Анотація: розглядаються джерела фінансування інноваційної
діяльності в Україні. В умовах обмеженості державного
фінансування важлива роль приділяється пошуку інших джерел
фінансового забезпечення, зокрема таких сучасних форм
фінансування як краудфандинг, венчурні фонди та бізнес-ангели.
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Ключові слова: фінансування інноваційної діяльності, краудфандинг, венчурні фонди, бізнес-ангели.
Зростання інноваційної складової економіки на базі
технологій «Індустрії 4.0» вимагає від країн активізації зусиль
щодо модернізації всіх галузей економіки, які базуються на
використанні, в першу чергу, власних внутрішніх ресурсів. Цьому
сприяє розвиток стратегії старт-спеціалізації, яка активно
запроваджується в Україні, і до якої долучилося вже12 областей.
В рамках стратегії кожна область розробляє власні напрямки
виробничої спеціалізації – галузі економіки, для ефективного
розвитку яких в регіоні є відповідні ресурси та можливості для їх
ефективного використання. В той же час регіони України мають
спільні проблеми, зумовлені економічними умовами та рамками
правового поля, які потребують пошуку шляхів для вирішення в
рамках «Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на
період до 2030 року». Однією з першочергових проблем, яка
виникає вже на першому етапі інноваційного процесу – етапі
створення інновацій, є «недостатність фінансування, зокрема
державного» [1]. Як відомо, згідно ст. 18 Закону України «Про
інноваційну діяльність», джерелами фінансування інноваційної
діяльності є: кошти державного бюджету; кошти місцевих
бюджетів; власні кошти спеціалізованих державних і
комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ; власні
чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності; кошти
(інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб; інші джерела,
не заборонені законодавством.
Проблемою фінансування інноваційної діяльності в
Україні є обмеженість бюджетних коштів на фінансування
інновацій, які у 2019 році склали всього 3,9 % загального
обсягу витрат. Основним джерелом вже кілька десятиліть
залишаються власні кошти підприємств, частка яких має
загальну тенденцію до зростання і в 2019 році склала
87,7 відсотка, хоча цих обсягів капіталовкладень недостатньо
для належного інноваційного розвитку. Кошти інших джерел
становлять 8,1% [2], що є низьким показником і зумовлює
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необхідність створення сприятливих умов для залучення
потенційних інвесторів, в першу чергу вітчизняних.
При цьому слід зазначити, що фінансування інноваційної
діяльності в Україні становить лише 0,47 відсотка валового
внутрішнього продукту, тоді як в країнах ЄС цей показник в
середньому складає - 2,8%. «Стратегією розвитку сфери
інноваційної діяльності на період до 2030 року» цей показник
до 2030 року заплановано довести до 3 відсотків [1]. Цього
може бути недостатньо, адже вже сьогодні в розвинутих
країнах світу частка витрат НДР у ВВП складає в середньому
3%, а в Південній Кореї – 4,55%.
Тому Україні важливо розвивати нові форми фінансування
інноваційної діяльності, окремі з яких різною мірою успіху, але
розвиваються на вітчизняних теренах. Одним з нових джерелом
фінансування інновацій, що знайшло практичне застосування в
Україні є залучення венчурного капіталу. Його розвиток в країні
став можливим з прийняттям Закону України «Про інститути
спільного інвестування» (2001 р.), яким створено правову базу,
регламентацію діяльності вітчизняних венчурних фондів, та
передбачено податкові пільги. Цей інститут фінансування
активно розвивався завдяки залученню іноземного венчурного
капіталу, але так і не вирішує проблеми забезпечення значних
фінансових поступлень в сферу інновацій. В той час як в
розвинених країнах венчурне фінансування – одне з основних
джерел фінансування інновацій.
Ще однією перспективною формою фінансування нових
проектів є краудфандинг. На сьогодні у світі налічується понад
1300 краудфандингових платформ, які пропонують різні
принципи збору коштів і схеми винагороди, а також
характеризуються високими показниками вдалого збору коштів
аж до 45% від загальної кількості розміщених проектів. В Україні
краудфандинг тільки починає розвиватися. Найвідомішими
краудфандинговими платформами в Україні є майданчики
«Спільнокошт» (2012 р.) та Na-Starte.(2013р.). Внаслідок низького
рівня довіри населення до фінансової системи, краудфандингові
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платформи, метою яких є збір коштів, не користуються
популярністю. Отож, ми погоджуємося з тим, що основною
проблемою цього інструменту є в першу чергу брак довіри, тому
вважаємо, що цей напрямок потенційно має в Україні значні
перспективи. Сьогодні вітчизняні краудфандингові платформи, на
думку експертів, розглядаються не стільки як джерело залучення
коштів, а ще й як інструмент популяризації нового стартапу, що
дійсно допомагає залучити фінансування з інших джерел.
Згідно з рейтингом країн світу, складеним сервісом Startup
Ranking щодо кількості стартапів, Україна займає 39-тє місце у
світі з показником у 308 стартапів. Попереду з країн колишнього
соцтабору лише Росія з показником у 628 та Польща – 438
стартапів [3]. Головними інвесторами стартапів в Україні сьогодні
виступають бізнес-ангели, бізнес-акселератори та венчурні
фонди.
Так, в Україні вже кілька років працює співтовариство
бізнес-ангелів «UA Angel». Загалом бізнес-ангелами, котрі
вкладають кошти в ризиковані, але потенційно високоприбуткові
інноваційні проекти, можуть бути великі і середні бізнесмени,
представники української діаспори за кордоном. У США
приблизно 80% інноваційних проектів на стадії стартапу
фінансується саме бізнес-ангелами. За допомогою бізнес-ангелів
почали свою діяльність «Intel», «Yahoo», «Amazon», «Skype»,
«Google» та інші технологічні компанії [4].
Україна, як і всі держави світу, знаходиться в процесі
здійснення кардинальних технологічних інновацій, які вже
відбуваються шляхом впровадження технологій Інтернету речей,
штучного інтелекту, нано- і біо- технологій, генетики,
робототехніки тощо. На даному етапі, країні важливо не стати
аутсайдером, адже вже зараз економіку країну визначають як
малу, відкриту, сировино-орієнтовану та низько-технологічну, а
частка товарів з використанням високих і середньовисоких
технологій в експорті товарів становить лише 17%. Тому пошук
джерел фінансування інновацій стає першочерговим завданням.
Також слід відзначити, що серед проблем фінансування
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інноваційної діяльності в Україні вагомими залишаються:
недосконалість нормативно-правової бази, відсутність механізму
перерозподілу інвестиційних ресурсів населення на користь
інноваційного сектора, несприятливий інвестиційний клімат для
іноземних інвесторів та ін., які слід вирішувати швидко і
комплексно.
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