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Other professional sciences 

 

COMPREHENSIVE PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Arias Torres Edmundo 

Mexican Institute of Appropriate Technologies, S. C. Mexico 

Pérez Valadez Edith 

College of Scientific and Technological Studies No. 25. Michoacán, Mexico 

 

Abstract. Currently, the social, economic and political environment worldwide is 

complicated and it is where science and technology have acquired relevant importance in solving 

problems, especially engineering by different technologies such as robotics, bioengineering, the 

information and others. 

Education at a professional level must not only be based on fundamental knowledge but also 

on its application, technological development, research, technical, economic, social and 

environmental innovations. 

A fundamental part of this requirement are professors who not only teach the subject of their 

specialty, but also have experience in the industry and can carry out activities of technological 

development and applied research to solve real problems. 

Due to the loss of jobs that has occurred in Mexico, it is essential to create new sources of 

work. 

Given the lack of work for engineering professionals, a viable alternative is to create Work 

Groups with students in their last two years of studies to create micro-industries with technological 

innovation and commitment to the social environment and environmental protection. 

 

Introduction 

In the last two years, social and economic changes have accelerated worldwide due to the 

pandemic and wars. 

In Mexico, the National Institute of Statistics and Geography, INEGI, an Autonomous 

Constitutional Body, reported that from October 2020 to July 2021, about 1.6 million mini and 

small industries, mainly, closed due to the health emergency, resulting in job losses.   

These businesses in addition to generating jobs for the economic support of millions of 

people, paid taxes. 

Education was classified by the United Nations for more than 40 years ago as a basic need 

for humanity. 

Education is a complex process in which various elements interact: students, teachers, 

conditions of educational institutions, family and social context. 

With all this, engineering education has acquired a relevant importance to help students 

leave a Bachelor of Engineering with a more comprehensive vision of incorporation into productive 

life, not only as employees but as potential entrepreneurs of micro and medium industries.  

The different curricular models for the training of Engineers currently emphasize that the 

teaching-educational process is the most systemic way through which the social training of the new 

generations must be directed to satisfy the social needs that the industrial environment, the social 

context and environment are demanding. 

 

Current situation 

Mexico needs well-trained professionals who participate in the processes of Technological 

Development, Innovation and Research at the highest level. 

To achieve this purpose, it is necessary that the training of the professional is not only the 

acquisition of knowledge. 
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Given the scarcity of jobs, it has been happening in Mexico that students recently graduated 

from the bachelor's degree, sometimes without graduating, begin to teach classes at a professional 

level. This type of teachers only transmit textbooks of the subject. 

The training of Engineers must be with a solid technological and scientific background (2). 

To achieve this, educational institutions must develop open curricula with a broad and flexible 

profile, predominating novel and innovative learning and thus contribute to the preparation of 

updated, creative professionals, with development of skills and thus prepare them to be 

professionals capable of solving problems of technological development. , scientific and provide 

solutions to economic, social and environmental problems. 

Engineering education requires teaching-learning methods that provide the student with the 

technical skills of the profession, the ability to work in multidisciplinary teams, with creativity, 

critical and innovative thinking, and that prepares them for lifelong learning. Not only install, 

operate and maintain technological development equipment, processes and systems (3). 

In the same sense,  require that engineering education must guarantee a broad and flexible 

training, with skills and aptitudes to function in a social world that also calls for new attitudes such 

as sustainable development, critical reflection and participatory formulations. (4). 

 

Proposal 

This requires a change in teaching at a professional level where professors have at least a 

bachelor's degree in the subject they teach, with experience in the industry related to that subject 

and thus can not only teach the knowledge of their specialty but also lead to carry out technological 

development activities and even applied research to solve real problems (5). 

To achieve this, it is necessary to explore new conceptions of the learning process that 

accentuate the active participation of the student, with emphasis on the new role of the teacher that 

allows the development of emotional and intellectual skills that prepare him and lead him to be 

flexible in his work performance, which demands training, transformation and innovation 

throughout their teaching period. 

The foregoing corroborates that engineering education is currently a very important issue, 

hence the need for innovative teaching, deeper learning, more efficient and responsibility to form a 

more comprehensive graduate (6). 

It would be convenient to start the integration of student work teams to create innovative 

mini-companies at least two years before they finish their professional studies. This can help the 

comprehensive development of the engineering student as a human being and as a problem solver in 

their social context, with a high sense of commitment and responsibility. 

This requires that the teacher become not only a teacher of knowledge but also a guide and 

manager of the environment conducive to business orientation, which includes creativity, autonomy 

and adaptation to socio-economic and environmental settings (7). 

It is important to detect students who have leadership, so that they are the head of the Group 

due to their entrepreneurial spirit, ability to work as a team and transmit enthusiasm, tenacity, desire 

to succeed and commitment to the social environment to their peers (8). 

 

Conclusions 

The engineer of the 21st century in Mexico must have a comprehensive world-class 

education with a broad perspective and vision of social, economic and environmental needs at a 

national and international level. 

Promote the integration of Work Groups of students in the last two years of the degree, led 

by a Professor with industrial experience to create mini-industries. 
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Economic sciences 

 

CHANGE IN COMPULSORY YEAR AND YEAR REPETITION IN PORTUGAL. 

INSIGHTS FROM PISA 

 

Cordeiro Carlos 

PhD Student, CeiED, Lisbon 

 

Introduction 

Motivated by Cordeiro (2022), this study analyzes the results of PISA 2015 and 2006, year 

in which the main domain was science, in order to validate the following hypotheses 

As there is a larger filter to Portuguese students, repeating a year or more, we suggest that: 

H1: The scores of the students who have always been approved puts Portugal in a higher 

relative position. 

H2: The scores of students who have always been approved in general education places 

Portugal in a relative higher position. 

H3: The scores of the students who have always been approved in vocational education 

places Portugal in a higher relative position. 

With the extension of compulsory education to 18 years, and considering that students with 

poor results leave first school, it may be expected that the students of ISCED 3 (international 

designation that defines secondary education) scores results in: 

H4: The scores of Portuguese students in ISCED 3 in 2015 is lower than in 2006. 

H5: The scores of Portuguese general education students in ISCED 3 in 2015 is lower than 

in 2006. 

H6: The result of Portuguese vocational education students in ISCED 3 in 2015 is lower 

than in 2006. 

 

Methodology 
For this study, secondary data were available on the OECD 

website at https://www.oecd.org/pisa/data . The data corresponding to PISA tests of records for 

2015, having been only selected the countries of the European Union, except Cyprus who was not 

involved in this study. In this study 170434 valid data samples were used of students from the 27 

EU countries.  

 

Analysis of results 

In 2015 the Portuguese students obtained an average score of 501 points, a result above the 

EU average, which stands at 493 points, being in the third quartile of the table. It should be 

noted that it was the country with the best ranking of the countries of southern Europe and 

the low performers in economic terms disrespectfully called PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, Greece 

and Spain). 



8 

 
Source: Own elaboration base on OECD data 

 

Fig. 1. Science Scores 

 

 

It is verified that the students chosen to carry out the tests follow the dichotomy indicated by 

the revised literature regarding the repetition of the year, and it is verified that Portugal occupies the 

first position in the ranking of students who have repeated at least one year with more than a third 

under these conditions.  

 
Source: Own elaboration base on OECD data 

 

Fig. 2. Students who have repeated at least one year 

 

To check H1, we calculated the data in Figure 3.1 that validates the hypothesis, placing non-

repeating Portuguese students in the top of the EU with 538 points, the same as in Estonia and only 
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behind Belgium with 543 points. Unlike Estonia, Portugal and Belgium are the ones that most filter 

students, being the two countries the most represented in terms of repeating at least one year. 

 

 
 

Source: Own elaboration base on OECD data 

 

Fig. 3.1 Students who never repeat 

 

In addition, the results of the students who have repeated at least one year (Figure 3.2) are in 

the same relative position of the general mean verified in Figure 1 although with a 

score of 423 points. 

 
 

Source: Own elaboration base on OECD data 

 

Fig. 3.2 Students who have repeated at least one year 
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Once again it turns out that the general education students who have never repeated are in a 

relative position well above the general average obtaining a score of 546 points, occupying the top 5 

of the EU and once again in front of all the countries of the periphery validating H2. 

 
 

Source: Own elaboration based on OECD data 

 

Fig. 4. Students in general education who did not repeat 

 

Regarding to repetitive students in general education, they again tend to regress to the 

median and occupy a place in the third quartile. 

 

 
 

Source: Own elaboration based on OECD data 

 

Fig. 5. General education students who have repeated at least one year 
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Unlike previous results, students always approved in vocational education have occupied a 

relative similar position with the average position with 483 points and only 4 above the median, not 

presenting a statistically significant difference from the median, not allowing the validation of H3. 

Given the values presented and comparing with the teaching data, the hypothesis seems to support 

Azevedo (2014) thesis that there is a tendency to refer the children of the underprivileged to 

alternative education. 

 

 
Source: Own elaboration based on OECD data 

 

Fig. 6. Vocational education students who did not repeat 

 

There is a statistically significant difference among the scores of Portugal in 2006 and 

2015having an increase from 474 points to 501. 

 

 
Source: Own elaboration base on OECD data 

 

Fig. 7. Evolution of the scores in Portugal 
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It was verified that the increase was consistent with significant increases in both ISCED 2 

and ISCED 3, not supporting the thesis that students dropping out of school at age 15 were the ones 

who would have the least capacity, invalidating H4. 

 

  
Source: Own elaboration based on OECD data 

 

Fig. 8. Evolution of the scores in Portugal by ISCED 

 

The results of general education students increased instead of results of vocational school 

students who have gone down. In this sense it can be validated H6 but not H5. This result suggests 

that with the extension of compulsory schooling, less qualified students may be referred to 

vocational education, lowering the level of vocational education. 

 

 
Source: Own elaboration based on OECD data 

 

Fig. 9. ISCED 3 students by type of education 
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Conclusions and limitations to the study 
This study concludes that, from what is measurable, the outputs of student achievement at 

EU level are very different. Internally, among years in Portugal, the results presented were also 

quite different. 

It should be noted that the results of vocational education are usually lower than in general 

education, suggesting that there may be a segregation of students with worse performance. 

In addition, it appears that the students in the modal year in Portugal have positive 

performances, giving an increase to the idea that education in Portugal goes to education for all, 

having absorbed students who would abandon school if it was not mandatory, improving the 

performance compared to 2006. 

Of the students who repeated the year, the Portuguese have presented a little above average 

performance suggesting that it is urgent to find an alternative to reprobation because it does not 

allow the students to recover the performances of their peers. 
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Economic sciences 

 

SHADOWS OF THE DIGITAL AGE - DEHUMANIZED HUMANITY 

(The fate of humanity in the digital age - humanity 2.0) 

 

Ćuzović Otilo Sreten 

Prof. dr 

                                                    Faculty of Economics, University of Niš 

 

1. Struggle for the future of man - surveillance capitalism 

In modern conditions, when the Internet has reached the peak of its development and 

application, and enabled efficient and fast communication, the world is facing a series of changes 

that require adaptation to new circumstances. The way to a new digital-Internet economy is 

opening. A digital transformation of the economy (trade) and society as a whole is taking place. 

Industry 4.0, artificial intelligence, the "battle" of robots-cashiers, buying and selling on "click", 

virtual trade, mobile platforms, e-money, lead to a turning point in the creation of a new model of 

competitive advantage of trade in the conditions of "new-Web-Internet- digital" economy. It all 

takes place on a digital platform. It is negotiated, sold and bought, on a virtual platform, without the 

participants even seeing each other. 

On the other hand, the predictions of the World Bank are that by 2030, 1/3 of traditional 

occupations will disappear, while the "oligarchy" from Silicon Valley announces that in 2050, the 

human brain (an identity-thinking "entity") will be stored in a cloud environment. The physical-

psychosociological-"material" and other distinctiveness of today's man and society as a whole will 

be formatted in the form of a "digital" record. 

This does not exhaust the list of novelties that new information and communication 

technologies (ICT) bring with them in the form of the Internet as a global "seducer" that reminds us 

of our almost forgotten the fair (convocation) which, among other things, was also a place 

(platform) where young people met - made friends, gave birth to new loves and exchanged kisses, 

with the belief that no one knew about it, except those in love. Those meetings and love adventures 

of her and him, at the fair, were a kind of "secret" based on the slogan, the land of paradise swore... 

like today's Internet "secret". 

Times were changing. New technologies have given birth to global virtual social networks-

platforms, to which you "go-out", by clicking on the keyboard of your favorite smartphone, secretly 

communicating your "password". That "new" generation of youth - "digital man" represents the 

anthropological code-demographic thread of future humanity, whose citizens have the opportunity 

to travel throughout the global virtual network, meeting other people and making friends with 

kindred spirits. New loves are born, on the virtual network, so that fairs, dances and other places to 

go out, meet and fall in love are replaced by Facebook, Instagram, Twitter...etc. In other words, 

digital novelties become a dividing stone that separates the traditional man from the virtual one. 

That new digital man-humanoid robot will not lack intelligence, however, all predictions indicate 

that he will be cold-feelingless, indifferent...Unlike the traditional man (man of the "old 

normality"), his niches of the soul will be dominated by digital peculiarities-artificial intelligence. A 

new model of society - society 5.0 - is being born, which should make us happy at first glance. 

However, there is less and less reason to smile if you consider that the architects of this new 

normality are ICT, on the one hand, and the novelties of covid 19: maintaining social distance, 

closing cities and certain age groups of the population, along with schooling models from primary 

to higher education where the teaching staff became an "assistant" to the virtual classroom-

amphitheatre on the Zoom platform, on the other hand. Here are enough reasons to ask ourselves 

whether the dehumanization of humanity is on the horizon, or whether it has already been greatly 

dehumanized with the advent of digital innovations brought with it by ICT, on the one hand, and the 

covid 19 pandemic, whose "flag" is still, to a large extent, flutters on the mast of "global" humanity, 

on the other hand. 
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Therefore, we should not be surprised by the hints of futurists, who predict a new initiation 

of society as a whole on a new path of humanity: Humanity 2.0. Bearing in mind the above-

mentioned facts, the signatory of this article, even though he is an economist by profession, with 

many years of experience in researching the application of digital innovations (ICT) in the 

economy-trade management and marketing intends to, in the shortest terms, show the connection 

between the economy, society and digital innovations in the vision of the futurist as "the digital 

format of the new society, humanity 2.0 - a mosaic of harmonized details". 

 

2. Digital civilization: traditional man gives way to a super being 

The new-digital-Web economy is slowly acquiring the right of citizenship in our 

terminology as well. Information-communication-technologies (ICT) have become a tool in 

drawing the maps of the new cadastral survey of the global empire, on the one hand, and, on the 

other hand, the architects of the global and regional reshaping of cyberspace. On the stage is a kind 

of competition of promoters of a new digital society in which artificial intelligence and 

supercomputers threaten to enslave human beings, placing them in virtual dungeons - where their 

life, at first glance, looks like they are in paradise. 

That virtual paradise where communications are reduced to software programs, graphic 

marks and symbols - without interpersonal relationships - threatens to become a "desert of reality" 

as J. Baudrillard calls it. Therefore, Baudrillard is right to ask; is the disappearance of human beings 

and their replacement by digital and other technological novelties such as artificial intelligence on 

the horizon? are ICTs starting to dominate society (the world) instead of man? and, are digital 

technologies-artificial intelligence (robots) becoming a new superbeing - a god capable of 

controlling the entire universe? 

The signatory of this manuscript, seeking answers to these questions, risks being 

misunderstood. True, on the other hand, he is encouraged by the fact that, to some extent, he proved 

to be a competent interlocutor on these topics, dealing with them within the group of subjects e-

commerce, e-commerce marketing and management for the needs of economics students. 

Novelties brought by modern informatics and electronics threaten to dominate the economy, 

cultural, sociological, health-medical scene, and society as a whole. A new model of digital-Web-

Internet economy and trade is being born as the lifeblood - connecting threads of regional and 

global economic integration - virtual chains of supply chains, where the circulation of goods, 

services, labor and capital is carried out without physical, language and technical barriers. Trading 

is done without the business partners seeing each other at all. 

That new wave of ICT swept the "traditional" society with digital novelties, transforming it 

into a new digital - Web society - society 5.0, or as the futurists call it recently, the new normality. 

This new normality is the brainchild of the "strategist-visionary" of the covid 19 pandemic. 

Although, at first glance, this global plague (covid 19) does not have many similarities in 

substance with digital novelties - digital records, we will not be wrong if we say that the global 

"inventors" of this pandemic are right when the new era of development of society-civilization after 

the conquering campaign of covid 19 called the new normality. If for no other reason, we must give 

credit to them - take off our hats, at least because, according to some medical studies, even now, 

while the corona is exhaling, "novelties" can be noticed in the human body, such as those: from 

chronic fatigue, changed behavior, depression, confusion, fear, lack of desire to establish social 

contacts ... to the discovery of, until now, unusual pathological changes in patients whose death 

occurred due to covid. In truth, there are no relevant empirical studies yet on this pathological 

novelty, or there is silence about it, except for one, recent, trial performance on RTS by a certain 

Mr. pathologist. However, although one swallow does not make a spring, some pathological 

novelties are reported, although, unfortunately, they are not yet theoretically and empirically 

grounded. This is also logical, if we remember that for each hypothesis, its (un)proving should have 

a reference number of respondents (sample), in order to derive a reliable proof (conclusion). 

At first glance, it may seem to the readers that I have strayed from the main topic. On the 

contrary, I conceived this title of the contribution in such a way that through the prism of the new 
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normality in the atmosphere of the "post-covid period" on the one hand, and digital novelties: the 

new Web economy, the digital transformation of the economy, trade, global supply chains and 

society as a whole, I announce a new epoch in the development of neoliberal capitalism and the new 

normality, better known as digital totalitarianism. 

With a reference to the relevant literature, which, at first glance, is based more on science 

fiction than on the worldly thinking of an individual-man, a servant of God, who is between a rock 

and a hard place: traditional and new normality, on the one hand, and, which is , additionally, 

scared, by the latest developments between Russia and Ukraine, on the other hand, by energy 

uncertainty, then one can understand people's questioning: what is the fate of humanity in the digital 

age? 

Changes in the environment: Industry 4.0, artificial intelligence, the fight between robots 

and cashiers in cyberspace (a term first used by Gibson in 1982 to denote computer virtual reality). 

On the other hand, Jean Baudrillard recognizes the triumph of technology over man as the end of 

modernism in which human beings ruled. While, according to Gibson, technology is getting out of 

control, and instead of human beings, it is starting to dominate the world. 

In Neuromancer, Gibson heralds the blurring of the line between technology and nature. 

National characteristics are erased and merged into high-tech culture. The difference between 

biology (man) and technology - between natural and artificial mind - is being erased, with artificial 

intelligence gaining primacy. She will dominate man in the future. 

Digital technology "rules" the world. The specter of technicalism-digital totalitarianism is 

spreading. Technology changes the existing character of man - transforms him into a "new being" - 

a super god who is capable of controlling the entire universe. In this sense, there is more and more 

talk about humanity 2.0, society 5.0, Industry 4.0...Even if we add to that the forecasts of visionaries 

from Silicon Valley: that by 2050 the human mind will be stored in a cloud environment in the form 

of a digital record, then the question arises: will the announcement of this new normality of the 

"new reality" come true, or will these predictions remain in the domain of science fantasy? will the 

new concept of humanity 2.0 be a "separate reality-a world unto itself"? or as predicted by the 

"Elders of Zion" will the end of the world come - the end of modernism in which human beings 

ruled - or thought they ruled? 

On the other hand, the list of questions is not exhausted by this. New and new questions 

open up: where is this world going? Is the end of the world - the end of the sovereignty of the 

human species - on the horizon? or, a new paradigm: the triumph of novelties brought by ICT 

technologies (computers, artificial intelligence, robots...)? new maps of human history are being 

drawn, on which the triumph of technology over man and the aspiration to immortality can be seen - 

technology becomes a religious theme! The future of humanity is uncertain? 

A new model of digital totalitarianism is being born: where ICT through depersonalized 

corporate structures have power-control over the socio-economic environment. Man becomes a 

digital record stored in the cloud environment, he is no longer a "creator-creator" of novelty, but a 

"man-digital resource" of the new reality-cyberspace. He, like a "blind" traveler, is guided by digital 

"gods" in cyberspace... 

Freedom, as the basic principle of Hegel's philosophy, and not only his, gives way to 

"apparent" freedom - about man's habits, inclinations, travel, use of free time. The "cyber-digital" 

custodian - the all-seeing eye - knows more about all this than the man, who behaves, apparently, 

discreetly - keeping his secrets, living for some time in the delusion that this is his secret. Forgetting 

that his secret has already largely become a public "event". An example of this is Google, which 

reports to us at all times: where we traveled, by which means of transport, how long, with whom we 

met - took pictures...etc. 

What does it tell us - do we have our secrets in digital totalitarianism? 

We don't have them! Not even in the most intimate moment - the corner, the bedroom. 

Digital technology triumphs over man, creating a new (higher) form of life force - a digital-

cyber god - a god, which we are sure exists! True, this new "digital-cyber" god is not God the 
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Father (Christ), but, with his appearance, it is right to talk about a new "initiation" of humanity in 

the digital age - the so-called. Humanity 2.0 

With the announcement of the cloning of the human brain and intelligence-eternal life-

digital-cybernetic immortality is on the horizon. Crucifixion of the spirit, but not of the body. And 

what good is a body without a spirit-soul, let's ask ourselves? 

There is a combination of human and technological peculiarities. A new historical era is on 

the horizon - the postmodern world! Human beings would then disappear, since technology 

reconstructs and drastically changes human beings: the fear of death and hatred towards those who 

threaten our life will disappear. 

In other words, there is a symbiosis of technology and people. A "new being" - "postmodern 

man" - "robot with human characteristics" is born! 

At the end. But not in terms of importance. A scene from 2001 A Space Odyssey (in which 

the computer Hal takes control of a spaceship) appears to be still current in Colossus: The Forbin 

Project (in which Russian and American supercomputers link up to try to take over the world). 

 

Until then: Waiting for Godot. 

Where is humanity going? 

A question for all of us! 

 

Niš- Kragujevac: July 2022.       
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EFFECT OF ELECTRONIC MARKETING USAGE ON CLIENTS' SATISFACTION 

 

Hassabo Ahmed Hassabo Adam 

Associate Professor in Business Admin 

University of El-Imam El-Mahdi, Sudan 

Email: hassabo2007@gmail.com 

Gada Mubarak Mohamed Taha 

Financial Inspector 

Ministry of Finance & Manpower 

White Nile State, Sudan 

 

Abstract. This study aimed to recognize the theoretical framework of electronic marketing 

infrastructures, the privacy, security and exclusiveness of the data of the clients in contemporary 

organizations, and to reflect the relation of the evolution of electronic tasks with clients' 

satisfaction. The major hypothesis of the study revealed that, there is statistical relation between e-

marketing and ascertaining clients’ satisfaction of telecommunications companies. The highlighted 

finding revealed; the relation between E-marketing & customers' satisfaction has logical 

implications indicating to the role and importance of E-marketing in enhancing level of customer 

satisfaction and customers' satisfaction is important because it shows whether the business is 

accepted by the market or not, whilst the key recommendations are; It is necessary to increase 

government's interest for deploying awareness and knowledge among the citizens about the 

advantages to adopt e-marketing and building an information-base for the different digital 

marketing activity to meet the rapid changes which are facing the work environment in the 

contemporary organizations. 

 

Introduction 

The rapid development of using internet in the twentieth century has generated new 

evolution in business organizations, which is required special & high skills for the staff who work 

in marketing sections, to be able for ascertaining clients’ satisfaction, in terms of services and 

products. The companies began developing and using client relationship management software, 

which may enable the marketing sections & agencies possessing huge of information about the 

needs of their clients', also, allowed such companies to specify their priorities from the world, and 

build strong relationships with them (Wardership, 2014: 36-38). 

The problem of this study revealed that some of Sudanese Telecommunications company 

clients are not happy of the services which were presented to them, and some of these companies 

might not use the internet adequately, might be for the limitation of domain of the server for 

accelerating their services electronically, or might be the price of telecommunication tariff is high, 

however the main question of this problem can be:   

 

What is the effect of usage of electronic marketing in ascertaining clients' satisfaction? 

This study tested the following three hypotheses which are agreed with its objectives: 

H1- There is statistical relation between the electronic infrastructures and ascertaining 

SUDATEL clients’ satisfaction 

H2- There is statistical relation between secrecy, security & exclusiveness and SUDATEL 

ascertaining clients’ satisfaction 

H3- There is statistical relation between evolution of electronic tasks and ascertaining 

SUDATEL clients’ satisfaction 

The objectives of this study covered the recognizing the literature of electronic marketing 

infrastructures, also knowing the privacy, security and exclusiveness of the data of the existing 

clients in the organization, and reflecting the relation of the evolution of electronic tasks with clients 
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satisfaction, moreover, the researcher suggesting some recommendations which may contribute in 

ascertaining clients' satisfactions in SUDATEL. 

 

Theoretical framework: 

E-Marketing Concepts & Definitions: 

The information and communication technology revolution has changed the ways of 

managing most of business organizations (BOs), because they have been linked with modern 

internet technologies, whilst the application of e-marketing can change the form of BOs over the 

world, therefore e-marketing is expanding & developing rapidly, due the number of BOs that use 

this approach have been increased as well. 

E-Marketing defined by (Strauss and Frost, 2001) as the use of digital applications and data 

for planning, implementing, and distribution to upgrade the prices of products and services to 

develop trades for gratification of persons and firms. E-marketing can be described as a tool to 

accomplish marketing objectives through using internet and associated technologies, like world 

wide web sites, e-mails, online communication and various combination of communication and 

other related tools of marketing (Gilmore, et.al. ,2007). Also, it was defined as marketing activity 

that utilizes the development of information technology; this activity is intended as a basis for the 

use of online-based media to facilitate product delivery and other marketing activities (Xie et al., 

2017), moreover it was defined by (Kotler, 2015) as a social administrative process whereby 

individuals and groups obtain what they need, and this is achieved through the production and the 

exchange of value products with others, while it was defined by (Nevin 2010) as the processes of 

managing the interaction between the organization and consumer in the virtual environment space, 

in order to achieve mutual benefits that are mainly based on the technology of the international 

network. 

The researcher defined the e-marketing, as marketing which will be implemented 

electronically, by possible means of communications, which are controlled by the company.  

 

Importance of E-marketing:     

E-marketing activities have a great role in building previously stated client’s behavior, while 

the marketers’ innovations have an effect on client behavior (Khaniwale, 2015). Marketers through 

various e-marketing activities could create the intention to buy products that the business offered as 

marketing function itself, which can be explained as client behavior control (Jamal et al., 2014). E-

marketing is very transparent in terms of its effectiveness as compared to traditional marketing. One 

thing can make the e-marketing obvious, because of measuring the impact in real time. Sellers can 

see the performance and pull their dispatches accordingly, however e-marketing can be very 

effective when compares with the traditional marketing.  

    

Characteristics of e-marketing: 

The characteristics of e-marketing were described by (K. Beamish, 2017), as follows:  

- The expansion of the range of services as the entire virtual world constitutes an area of 

space for marketing operations. 

- The universality of e-marketing has effectively canceled all borders in all its forms. 

- The speed of change as a result of the acceleration of the mechanisms and activities of the 

programs and digital means. 

- The fictitious companies, which are often criticized for their e-marketing activities, 

especially in the countries which are still categorized by applying weak laws and digital regulatory 

mechanisms. 

- Difference in many aspects of commercial dealings from the traditional dealings, such as, 

the absence of the official documents, changing of payment mechanisms, cash liquidity and others.  
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Clients’ satisfaction concept & definition: 

The definitions developed by writers and researchers regarding defining the client 

satisfaction are differed, due to their scientific background and according to their practical 

experiences and academic specialization. (Mohamed, 2007) defined the client satisfaction as “the 

level of an individual's feeling resulting from a comparison between the perceived performance of 

the product and the expectations of that individual, while (Lindfors, 2021) defined client 

satisfaction as a broad term describing a way of measuring happiness of clients with 

company’s products or services.  

The researcher defines client's satisfaction is the tool which measures happiness and 

satisfaction of the clients about the products and services which have been presented by the 

company.  

 

Importance of customer satisfaction: 

The customer satisfaction plays very important role in the policy of any organization, which 

is amongst the most important indicators to measure its performance, especially when the quality of 

the organization is oriented, as all specialists emphasized the importance of complaints and 

customer responses are positive feedback to the organizations, that it would improve the services 

provided and prevent customers from resorting to competing products, as the customers who feel 

satisfied with the performance of the institution (Hoffman, 2016), also, customer satisfaction is also 

based on customer knowledge, specifically the knowledge of  the customer in terms of products, 

services, suppliers and markets (Aghamirian et al., 2015).  

 

Ascertaining clients’ satisfaction: 
As pointed by (Elfadoul & Sultan, 2004), the following factors can contribute in ascertaining 

clients’ satisfaction in the company: 

- It is essential to invite the main clients for attending the company management meeting   

when discussing the plans of the quality control. 

- Invitation of the main clients for visiting the company to recognize its various activities.  

- Granting gifts to the influential clients in presence of the official occasions and 

appreciation cards for their supporting the company. 

- Follow-up those clients who had purchased company's products for one time, to know why 

they refrain for purchasing company's products for second time. 

 

Overview on previous studies: 

The study of (Mahmoud & Mahmoud, 2021) determined the importance of using e- 

marketing in achieving high level of client satisfaction, the major finding was indicated that all 

correlations of the elements of e-marketing and customer satisfaction were very strong, positive, 

and statistically significant. This relationship has logical connotations are indicating the role and 

importance of e-marketing in enhancing the level of customer satisfaction. The highlighted 

recommendation is building information base for the distinct digital marketing activity to meet the 

rapid changes which are facing the work environment in the contemporary organizations. 

As indicated by (El Saghier, 2021) in his study which was aimed to explain the relationship 

between E-marketing Orientations on E-business Strategy, considering E-trust as a Mediator. The 

major finding was E-marketing orientation has a signifiant effect on E-trust; in which the P-values 

of E-marketing orientation dimensions, while the contemporary recommendation was the need to 

increase the government's interest in spreading awareness and knowledge about the advantages and 

benefits of E-marketing orientation.   

As pointed out by (Yousif & Nayan, 2020)  in their paper which has discussed the 

importance of customers’ satisfaction in a business, they identified that business not achieving goals 

only, also, focusing on the customers’ satisfaction. Customer satisfaction is important because it 

shows whether the business is accepted by the market or not. Their study showed that customer is 

loyal to a particular brand because they received a good products and services from the company. 
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As discussed by (Ayoola & Ibrahim, 2020) in their study which was examined the effect of 

electronic marketing on customer satisfaction of selected airline services in Nigeria. The major 

finding showed that search engine optimization, social media marketing, email marketing and 

electronic marketing have positive effects on customer satisfaction of airline services in Nigeria. 

Thus, it was recommended that airlines in Nigeria should take advantage of the electronic 

marketing in order to deliver effective services to their customers who will ultimately results to 

higher customer satisfaction and greater profits. 

As per the study of (Sheshani, 2016) which was revealed the impact of e-marketing on 

hotels services market in Jordan, concluded to some findings such as; usage of e-marketing may 

increase the marketing share of Jordan hotels services, which can reflect positively in reducing the 

channels of hotels services. The researcher recommended that e-marketing will increase the 

marketing share and expansion of Jordan hotels services geographically, can enhance the role of 

direct distribution of hotels services through e-distribution. 

The study of (Lee et.al, 2016) applied the Taiwan Customer Satisfaction Index (CSI) model 

to a tourism factory to analyze customer satisfaction and loyalty. The results show that perceived 

quality had the greatest influence on the customer satisfaction for satisfied and dissatisfied 

customers. The contribution of this paper is to propose two satisfaction levels of CSI models for 

analyzing customer satisfaction and loyalty, thereby helping tourism factory managers improve 

customer satisfaction effectively. 

The study of (Abrar et. al, 2016) concentrated on e-marketing applications for organic textile 

products, which can strengthen the organizations awareness. E-marketing can possibly educate the 

consumers regarding significance of environment, and facilitate the internet connection, the virtual 

networks to purchase the green products. Consequently, many organizations have declared various 

e-marketing applications and strategies through internet websites, whilst the major recommendation 

revealed that organizations can win customer’s confidence and loyalty through delivering those 

green products by using friendly interfaces websites.  

 

Methodology 

This study used the questionnaire as tool, which was presented to 110 respondents, as the 

key customers of SUDATEL, Al-Nelain region, Sudan. The questionnaire contained of fifteen 

scaled questions, and the specific questions are including the sub-variables of the independent 

variable (e-marketing). The researcher had used the descriptive method to determine changes and 

events regarding the concepts of the variables of research topic and also used the historical 

methodizing to know the findings of the related studies, besides the literature review which was 

related to the variables of the title of this study. He has also used the Standard Deviation (SD) to 

measure responses of the targeted questionnaires; moreover Chi square (CS) was used for 

examining the rightness of the hypothesis; if it is exceeding the significant level 0.05 it will be 

accepted, but if not exceeded this measure 0.05, this hypothesis will be rejected. Moreover, the 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) has been used to analyze the collected data and 

information from the intended clients (sample) of Sudanese Telecommunication Company 

(SUDATEL), while Alpha-Cronbach used to assure about the rightness & constancy of the designed 

questionnaire. 

 

Results 

This study has deployed the quantitative research approach for collecting the data & 

information from the intended sample of 110 clients, who are working in SUDATEL, Al- Nelain 

Region, by using questionnaire model covering the three variables (electronic infrastructures, 

secrecy, security & exclusiveness and evolution of electronic tasks), which are part from the 

independent variable (e-marketing). 

The following standards have been used to assure whether the questionnaire model is stabled 

or not, by using alpha-cronbach: 
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- Stability & reliability test: for testing of the questions of the questionnaire which is 

covering concepts, formalizing, & clarity, and had been presented to four of academically 

recognized personnel for evaluation, accordingly the questionnaire has been modified. 

- Stability & internal uniformity test: when using Alpha-Cronbach, the stability will result 

the same values if the same measurement repeated, whilst the internal uniformity between the 

phrases of the hypothesis will measure any variable regarding the axis. 

 

Table 01. Alpha-cronbach for the variables stability 

 

No Variables of the hypotheses  Number of  phrases Stability standard 

1 Electronic infrastructures 05 0.62 

2 Secrecy, security & exclusiveness 05 0.75 

3 Evolutions of electronic tasks 05 0.65  

 General indicator of the variables 05 0.67 

                 

Source: the researcher from questionnaires data, 2021.  

 

As indicated in table 01, the general stability average of the variables is (67%), that 

exceeding the acceptable percentage of alpha-cronbach standard being (60%), therefore the average 

percentage being (67%) assured the stability on all phrases of the variables, and can be used for 

analyzing the data & information, which were gathered from the SUDATEL, Al-Nelain staff, and 

can ascertain the study objectives.  

        

Analysis the Phrases of the variables: 

 

Table 02. Mean and standard deviation of the first variable (electronic infrastructures) 

 

No Phrases Mean  Standard 

deviation  

1 SUDATEL is endeavoring to reduce the cost of usage the communications 

net, to cover the clients' desires 
4.46 0.788 

2 SUDATEL trains its staff for improving their technological abilities 

according to the clients' changeable requirements 
4.29 0.863 

3 Appointment of the efficient & capable staff   by SUDATEL,  in order to 

contribute in solving technological problems that may face the clients in 

future 

4.25 0.737 

4 SUDATEL possess modernized electronic systems, to cover the  renewed 

requirements of the clients 
4.64 0.751 

5 SUDATEL has adequate services systems and  their devices to meet  the 

requests of the clients' & business organizations on time 
4.02 0.907 

                          General indicator of the first variable 4.33 0.809 

 

Source: the researcher from the case study data 2021 

 

As indicated in table 02, the average mean of the first variable of (4.33) is greater than 

assumed mean being (03), which is assured the acceptance of the intended sample for the quoted 

phrases, while the average of standard deviation (0.809) is less than (1.00), which can indicate 

centralizing of all values around the mean. 
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Table 03. Chi square, DF & Asmp. Significance of the first variable (electronic 

infrastructures) 

 

No Phrases Chi 

square 

Degree 

of 

freedom 

Asmp 

Sig. 

1 SUDATEL is endeavoring to reduce the cost of usage the 

communications net, to cover the clients' desires 
143.06 4 0.000 

2 SUDATEL trains its staff for improving their technological 

abilities according to the clients' changeable requirements 
104.89 4 0.000 

3 Appointment of the efficient  & capable staff   by SUDATEL,  

in order to contribute in solving technological problems, that 

may face the clients in future 

65.27 3 0.000 

4 SUDATEL possess modernized electronic systems, to cover the  

renewed requirements of the clients 
156.94 3 0.000 

5 SUDATEL has adequate services systems and  their devices to 

meet  the requests of the clients' & business organizations on 

time 

26.96 3 0.000 

                          General indicator of the first variable  99.42 3.4 0.000 

Source: the researcher from the case study data 2021. 

 

Table 03 revealed the average of Asmp. Significance (0.000), is less than T-test value being 

(0.050), whilst the average of Chi-Square was (99.42), which indicate existence of statistical 

differences between the replies of the intended sample concerned their responses, can indicate 

acceptance the phrases of the first variable (electronic infrastructures). 

 

Table 04. Mean and standard deviation of the second variable (secrecy, security & 

exclusiveness) 

No Phrases Mean  Standard 

deviation  

1 SUDATEL protects the data & information, which are concerning its 

clients 
4.05 0.950 

2 There are adequate systems in SUDATEL protecting the clients from the 

electronic piracy & discovering the criminals immediately 
4.24 0.829 

3 SUDATEL has  sufficient systems  organize the electronic treatments and  

enhancing the clients' confidence      
4.40 0.862 

4 The governmental authorities confesses with the modernized technological 

legalizations of SUDATEL as legal documents for protecting the clients 
4.21 0.746 

5 SUDATEL has sufficient data  processing to meet the changeable needs of 

the clients 
4.10 0.891 

                          General indicator of the second variable 4.17 0.856 

  

Source: the researcher from the case study data 2021 

 

According to table 04, the average mean of the second variable of (4.17) is greater than 

assumed mean being (03), which is assured the acceptance of the intended sample for quoted the 

phrases, while the average of standard deviation being (0.856) is less than (1.00), which can 

indicate centralizing of all values around the mean. 
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Table 05. Chi square, DF & Asmp. Significance of the second variable (secrecy, security & 

exclusiveness) 

 

No Phrases Chi 

square 

Degree 

of 

freedom 

Asmp 

Sig. 

1 SUDATEL protects the data & information which are 

concerning  its clients 
30.48 3 0.000 

2 There are adequate systems in SUDATEL protecting the clients 

from the electronic piracy & discovering the criminals 

immediately 

48.90 3 0.000 

3 SUDATEL has  sufficient systems organize the electronic 

treatments and  enhancing the clients' confidence      
80.54 3 0.000 

4 The governmental authorities confesses with the modernized 

technological legalizations of SUDATEL as legal documents for 

protecting the clients 

51.84 3 0.000 

5 SUDATEL has sufficient data  processing to meet the 

changeable needs of the clients 
35.99 3 0.000 

                          General indicator of the second variable  49.55 3 0.000 

Source: the researcher from the case study data 2021. 

 

Table 05 revealed the average of Asmp. Significance (0.000), is less than T-test value being 

(0.050), whilst the average of Chi-Square was (49.55), which indicate existence of statistical 

differences between the replies of the intended sample concerned their responses, can indicate 

acceptance the phrases of the second variable (secrecy, security & exclusiveness). 

 

Table 06. Mean and standard deviation of the third variable (evolution of electronic tasks) 

 

No Phrases Mean  Standard 

deviation  

1 SUDTEL  improves its services continuously, for attracting potential 

clients 
4.27 0.791 

2 There is specialized unit for building & improving the total quality of the 

services in SUDATEL 
4.11 0.868 

3 The partnership between SUDATEL and the institutions of public sector, 

reducing the costs of the services which are presented to clients 
4.17 0.848 

4 Services system  SUDATEL characterizes  with clarity & simplicity, for 

choosing the appropriate services for the clients 
4.29 0.749 

5 There is specialized unit in SUDTEL of data-processing, for evolution all  

services that present to the clients 
4.00 0.932 

                          General indicator of the second variable 4.17 0.838 

  

Source: the researcher from the case study data 2021 

 

As obviously indicated in table 06, the average mean of the third variable of (4.17) is greater 

than assumed mean being (03), which is assured the acceptance of the intended sample for quoted 

the phrases, while the average of standard deviation being (0.838) is less than (1.00), which can 

indicate centralizing of all values around the mean. 
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Table 07. Chi square, DF & Asmp. Significance of the third variable (evolution of electronic 

tasks) 

 

No Phrases Chi 

square 

Degree 

of 

freedom 

Asmp 

Sig. 

1 SUDTEL  improves its services continuously for attracting 

potential clients 
63.36 3 0.000 

2 There is specialized unit for building & improving the total 

quality of the services in SUDATEL 
42.74 3 0.000 

3 The partnership between SUDATEL and the institutions of 

public sector, reducing the costs of the services which are 

presented to clients 

43.47 3 0.000 

4 Services system  SUDATEL characterizes with clarity & 

simplicity, for choosing the appropriate services for the clients 
64.10 3 0.000 

5 There is specialized unit in SUDTEL of data-processing, for 

evolution all  services that present to the clients 
26.37 3 0.000 

                          General indicator of the third variable  48.00 3 0.000 

 

Source: the researcher from the case study data 2021. 

 

Table 07 revealed the average of Asmp. Significance (0.000), is less than T-test value being 

(0.050), whilst the average of Chi-Square was (48.00), which indicate existence of statistical 

differences between the replies of the intended sample concerned their responses, can indicate 

acceptance the phrases of the third variable (evolution of electronic tasks). 

 

Discussion 

The researcher has used regression analysis for testing rightness of the hypotheses or 

otherwise, based on the relationship between the dependent and independent variables, as follows: 

H1: There is statistical relation between the electronic infrastructures and ascertaining 

SUDATEL clients’ satisfaction 

 

Table 08. Regression analysis for the first hypothesis 

 

The hypothesis Correlation 

ratios  R 

Determination 

ratios R2 

Regression 

ratios B 

T-

test 

value 

Asymp. 

Significant 

Result 

There is statistical 

relation between the 

electronic 

infrastructures and 

ascertaining 

SUDATEL clients’ 

satisfaction 

0.75 0.60 0.816 8.620 0.0000 Acceptance 

 

Source: the researcher from questionnaires data, 2021.  

 

The above table no 08 revealed the following:   

- There is strong correlation between electronic infrastructures and ascertaining clients’ 

satisfaction, at correlation ratio (0.75), is not determined the sort of relationship between the 

dependent and independent variables, whilst the value of regression analysis (0.816), is proving 
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positive relationship between electronic infrastructures & ascertaining SUDATEL clients’ 

satisfaction. 

- The Determination ratio (0.60) was considered as a result of the independent variable (e-

marketing), because of the dependent variable (ascertaining clients’ satisfaction), according to T-

test at general Asymp. Significant being (0.05), whilst T-test value reached (8.620) at the resulted 

Asymp. Significant (0.000), which was less than the general Asymp. Significant (0.05), is proving 

the rightness of this hypothesis, which point to: there is statistical relation between the electronic 

infrastructures and ascertaining SUDATEL clients' satisfaction. 
H2: There is statistical relation between secrecy, security & exclusiveness and SUDATEL 

ascertaining clients’ satisfaction 

 

Table 10. Regression analysis for the second hypothesis 

 

The hypothesis Correlation 

ratios  R 

Determination 

ratios R2 

Regression 

ratios B 

T-

test 

value 

Asymp. 

Significant 

Result 

There is statistical 

relation between 

secrecy, security & 

exclusiveness and 

SUDATEL 

ascertaining clients’ 

satisfaction 

0.76 0.63 0.820 9.415 0.000 Acceptance 

Source: the researcher from questionnaires data, 2021.  

 

The above table no 10 revealed the following:   

- There is strong correlation between secrecy, security & exclusiveness and ascertaining 

clients’ satisfaction, at correlation ratio (0.76), is not determined the sort of relationship between the 

dependent and independent variables, whilst the value of regression analysis (0.820), is proving 

positive relationship between secrecy, security & exclusiveness and ascertaining SUDATEL 

clients’ satisfaction. 

- The determination ratio (0.63) was considered as a result of the independent variable (e-

marketing), because of the dependent variable (ascertaining clients’ satisfaction), according to T-

test at general Asymp. Significant being (0.05), whilst T-test value reached (9.415) at the resulted 

Asymp. Significant (0.000), which was less than the general Asymp. Significant (0.05), is proving 

the rightness of this hypothesis, which point to: there is statistical relation between the secrecy, 

security & exclusiveness and ascertaining SUDATEL clients' satisfaction. 
H3: There is statistical relation between evolution of electronic tasks and ascertaining 

SUDATEL clients’ satisfaction  

 

Table 09. Regression analysis for the third hypothesis 

 

The hypothesis Correlation 

ratios  R 

Determination 

ratios R2 

Regression 

ratios B 

T-test 

value 

Asymp. 

Significant 

Result 

There is statistical 

relation between 

evolution of 

electronic tasks and 

ascertaining 

SUDATEL clients’ 

satisfaction 

0.82 0.76 0.396 10.318 0.0000 Acceptance 

Source: the researcher from questionnaires data, 2021.  
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The above table no 09 revealed the following:   

- There is strong correlation between evolution of electronic tasks and ascertaining clients’ 

satisfaction, at correlation ratio (0.82), is not determined the sort of relationship between the 

dependent and independent variables, whilst the value of regression analysis (0.396), is proving 

positive relationship between evolution of electronic tasks & ascertaining SUDATEL clients’ 

satisfaction. 

- The Determination ratio (0.76) was considered as a result of the independent variable (e-

marketing), because of the dependent variable (ascertaining clients’ satisfaction), according to T-

test at general Asymp. Significant being (0.05), whilst T-test value reached (10.318) at the resulted 

Asymp. Significant (0.000), which was less than the general Asymp. Significant (0.05), is proving 

the rightness of this hypothesis, which point to: there is statistical relation between evolution of 

electronic tasks and ascertaining SUDATEL clients’ satisfaction.  

 

Conclusion: 

This study concluded to some findings, such as: 

- The relation between e-marketing & customers' satisfaction has logical implications 

indicating to the role and importance of e-marketing in enhancing level of customer satisfaction, 

agreed with the study of (Mahmoud & Mahmoud, 2021). 

- SUDATEL possess modernized electronic systems, to cover the renewed requirements of 

the clients. 

- SUDATEL is endeavoring to reduce the cost of usage the communications net, to cover the 

clients' desires. 

- The perceived quality had the greatest influence on the customer's satisfaction for satisfied 

and dissatisfied customers about company’s products or services, coincided with the study of (Lee 

et.al, 2016). 

- Customers' satisfaction is important because it shows whether the business is accepted by 

the market or not, coincided with the study of (Youssef & Nayan, 2020). 

- SUDATEL has sufficient systems organize the electronic treatments and enhancing the 

clients' confidence. 

- Services system of SUDATEL characterizes with clarity & simplicity, for choosing the 

appropriate services for the clients 

- The E-marketing, engine optimization, social media marketing and email marketing, they 

have positive effects on customers' satisfaction of the services of any company, agreed with the 

study of (Ayoola & Ibrahim, 2020). 

In the light of the above mentioned findings, the researcher raises the following 

recommendations: 

- It is so necessary to build specialized & appropriate data-processing unit by SUDATEL, 

for developing the services that present to the clients. 

- It is essential for SUDATEL to generate adequate services systems and supported with 

suitable devices to meet the requests of potential clients' & business organizations on time. 

- It is very important to protect the data & information which are relating to the clients. 

- Building an information-base for the different digital marketing activity to meet the rapid 

changes which are facing the work environment in the contemporary organizations, conformed to 

the study of (Mahmoud & Mahmoud, 2021).  

- Expanding the partnership between SUDATEL and the institutions of public sector, which 

can contribute in reducing the costs of the services are presented to clients. 

- The governmental authorities can depend on the modernized technological legalizations of 

SUDATEL, and consider them as legal documents for protecting the clients. 

- It is necessary to increase government's interest for deploying awareness and knowledge 

among the Citizens about the advantages to adopt E-marketing, coincided with the study of (El 

Saghier, 2021). 
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- Appointment of efficient & capable staff by SUDATEL, who might contribute in solving 

the technological problems that may face the clients in future. 
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Abstract. Imperfections in already existing enterprises in our country and their 

management, as well as some changes through the external environment require the shaping of 

controlling. The external environment is undergoing some major changes given the globalization 

/convergence and unification/ of economies worldwide, the impact and pressure of smaller 

economies from highly developed ones. The greater workload, both in the production and 

management units, also plays a role. These and many more are part of the external factors such as 

the crises of recent years, intensifying the need for controlling. 

The main goal of personnel controlling is to create a mechanism for coordinating and 

optimizing activities within the personnel management system in a changing environment, aimed at 

developing human resources management to achieve the organization's goals, increase its economic 

and social efficiency, i.e. aimed at achieving a certain result in the management of the 

organization's personnel. 

Human resource management has always been a relevant topic and has become especially 

acute in recent years in the conditions of the Covid crisis and the war in the center of Europe. Now 

that we are talking about Industry 4.0 focused on the digitization of processes and the use of 

artificial intelligence to increase productivity, Industry 5.0 is already on the horizon, which will 

focus on the human factor and the person as the center of the production process. 

In this aspect, we cannot ignore the topic of personnel controlling, which, along with its 

control and audit components, will help to deal with modern requirements for human resources 

management. 

In personnel management, one cannot fail to mention the human resources audit, which 

includes actions to intensively examine policies, procedures and practices in the field of personnel 

selection, motivation, retention and training. 

It also identifies problems and finds solutions before problems become intractable. 

When talking about a personal audit or an audit of human resources, we must necessarily be 

based on internal control, and more precisely on its five components. The first of these components 

is the control environment, which contains and addresses, among other things, human resource 

management policies and practices and staff competence. 

Personnel control is understood as a system of internal company planning and control in the 

field of personnel, which helps to turn strategic settings into planned values and concrete measures, 

as well as to form the basic regulations for personnel management. 

It's similar to seeing Lee Iacocca in one of his famous quotes, sharing that all business 

operations can be boiled down to three words: people, product, profit, and if you don't have a good 

team, you can't do much with the other two . 

The scope of personnel controlling includes the development and provision of tools to 

ensure strategic and operational capacity to maintain the required productivity in the enterprise. The 

objectives of controlling in the enterprise can be divided into general and special. General goals, as 

a direction of activity, always coincide with the goals of the organization, since they are essentially 

determined by them. 

The main goal of personnel controlling is to create a mechanism for coordinating and 

optimizing activities within the personnel management system in a changing environment, aimed at 
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developing human resources management to achieve the organization's goals, increase its economic 

and social efficiency. 

What exactly is personnel controlling? If we take human resource management as a 

function, personnel control is one of the building blocks of this function. It is responsible for 

planning strategy, regulation and control during execution, as well as information provision. 

We could define it as a function coordinated by the human resources management, in 

relation to personnel costs /including quantity, quality, time and of course price/, as well as the 

related revenues according to the same parameters. This function takes into account the economic 

development of an enterprise and the environment that surrounds it in the present and future period. 

With the years of development, personnel controlling passes through the phase of administrative - 

company function, reaching a management function. This is due to the acquired importance on the 

part of the staff. 

Keywords: controlling, personnel, internal control, control environment, audit 
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Abstract. Medal art is a kind of miniature. Medals are awarded for merit in various fields of 

public activity, and their production requires a complex of creative and technical skills from the 

author. Until the 18th century, the majority of medals required mainly engraving skills as the design 

of the piece was engraved directly into the steel die. With the introduction of the electrotyping 

process in 1838 and the refinement of reduction machines, it became possible for almost any artist 

to produce a model that could later be reduced and transferred into a working matrix. Thanks to 

such technologies, the creation of medals is now the work not only of engravers, but also of a much 

broader profile of artists who are able to create medals of higher aesthetic qualities. With the 

existence and development of 3-D printing since the early 1980s, it has transformed from an 

experimental technique into a global trend in all areas of material production and art. The use of 3-

D printing in medal art allows to directly produce products by depositing layers of material on top 

of each other layer, at greater speeds in model creation, detail of its plastic image and the ability to 

refine embedded fonts.  

Keywords: Medal art, steel die, engravers, 3-D printing 

 

Introduction 
This paper presents an overview of the traditional stages of medal construction and the 

modern innovative technologies that follow. It compares the stages of construction, the materials 

used and the aesthetic qualities sought in the execution of works of medallic art. It traces the 

function of the artist and the possibilities of modern technologies to facilitate his work on the design 

and production of medal forms. 

 

Background 

Traditional medals are round and commemorative, the earliest ones honouring specific 

individuals. Over time, contemporary and historical events were commemorated with medals, and 

later they were usually given as honours or awards for achievements or contributions. With the 

experience and knowledge, gained from the examples of medallic art created over the centuries and 

the direct participation of sculptors in the process of forming the images, new artistic, compositional 

and plastic requirements are placed on the technologies with which they are designed and made.  

When stamping precious metal medals (casts of brass and copper), which are round or 

rectangular in shape, the items are heated and placed on a die. As a consequence, the metal acquires 

its imprint - a medal. In this technique, the height of the metal's “relief” should not be great, where 

the most prominent details should be concentrated in the centre of the composition and shall be 

gradually diminished towards its edges. This limits the creative possibilities of the sculptor to 

develop three-dimensional images.  

In creating modern medals, Mints use technically well-equipped and fully automated high-

tech manufacturing. Most often, the method of cold forging (stamping) is applied, where the 

product obtained by pressure can be of complex shapes and outlines. The metal in the cold state is 
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deformed, using a special tool, whereby it does not have to be heated, no oxides appear, thus 

achieving a fairly precise match to the required size. In cold stamping, the processing requires less 

material (metal), which makes the medals lighter and more durable. In order to realize the artists' 

ideas for aesthetic products, traditional and modern finishing technologies are used, such as: 

cleaning by sandblasting, patination, gilding, multi-colour enamelling, etc.   

Modern technologies, however, provide ample opportunities to optimize creative activity. 

The human role can now be reduced to merely creating the design of the medal image, which is 

then executed onto material entirely by computer software. The overall production can be 

automated, creating the required number of copies of absolute precision. 3-D printing is 

increasingly used in many industries, but it has yet to make its way into medal art. To print a 3-D 

medal, you just need a 3-D model and a 3-D printer. Specialized 3-D modelling software and a 3-D 

scanner are used to create the original 3-D model, which allows virtualization of the real object. 

3-D printing is an additive manufacturing technique, as opposed to a subtractive process, 

where material is removed. All techniques in which material is removed have many limitations in 

the manufacturing process, whereas in 3-D printing medals are directly produced by depositing 

layers of material on top of each other, hence no such limitations exist. The digital model is cut into 

hundreds of layers, each then transformed into a path for the machine to follow during 3-D printing. 

The layers of deposited material can be less than a millimetre or even less than a tenth of a 

millimetre thick, and different technologies are used for different materials. Each of these 

technologies for digital prototyping of medallion artwork requires additional computer processing 

to interpret the digital patterns of the printed model.  

  

Conclusion 

The process of creating the medal itself has come a long way historically, from hand-cutting 

to the precise computerized modern production. The human role in the design of the medal is 

important in both traditional and digital models. Modern techniques, however, allow for greater 

creative freedom and require fewer tools and less time to create the medal. While comparing the 

medals created by hand and by digital methods, the advantages of modern technologies should be 

noted: Speed in creating the model, detail of its plastic image and the ability to refine the fonts 

embedded in it.  
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Introduction. There is high interest of scientists in the study of antioxidant activity (AOA) 

of different objects, which is caused by study influence of free radicals on developing pathological 

process in human’s body. Today, there is no main method that would be used to assess antioxidant 

activity. In our view, the development and modification of existing methods for determining 

antioxidant activity is a topical and prospective task of the pharmacy, cosmetic and food industries. 

Green tea is one of the most widespread beverage over the world, a popularity of tea relates 

with a high content of polyphenols, which are responsible for AOA [1]. EGCG is a main 

polyphenolic compound and the most abundant catechins in green tea. In previous studies, EGCG 

has been investigated quit well as result it has found that it possesses antibacterial, anticancer, 

antidiabetic, antiangiogenic effects [2]. 

Potentiometric method for determining antioxidant activity is underlying on measuring 

potential shift in the mediator system of K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] as a result of its interaction with 

antioxidants. Unlike spectrophotometric methods this one can be used to study AOA of turbid and 

initially colored samples. Potentiometric method is quiet express, high sensitive, rapid analysis 

procedure, not need expensive equipment or reagents [3]. 

 

The aim of the study was to develop and validate potentiometric method for determination 

of antioxidant activity of epigallocatechin-3-O-gallate (EGCG). 

 

Materials and methods. The object of the study was EGCG. Potentiometric measurements 

were conducted by pH meter Hanna 2550 (Germany) with a combined platinum electrode EZDO 50 

PO. Validation of the potentiometric method for the determination of AOA of EGCG was 

performed according to the International Conference on Harmonization (ICH) [4]. The proposed 

method was validated by the following parameters: linearity, accuracy, repeatability, intermediate 

precision. Antioxidant activity was calculated according to the following equation and expressed as 

mmol/L [5]: 

AOA =
𝐶𝑜𝑥 −  𝛼 × 𝐶𝑟𝑒𝑑

1 + 𝛼
× 𝐾𝑑𝑖𝑙 × 103 

where, α = Cox/Cred ∙ 10(∆E – Eethanol)nF / 2.3RT; Сox – concentration of K3[Fe(CN)6], mol/L; Cred – 

concentration of K4[Fe(CN)6], mol/L; Еethanol –  0.0546·С% – 0.0091; С% – concentration of ethanol; 

∆E – change of potential; F = 96485.333 Cl/mol – Faraday constant; n = 1 – number of electrons in 

electrode reaction; R = 8.314 J/mol×К – universal gas constant; T – 298 K; 𝐾𝑑𝑖𝑙 – coefficient of 

dilution. 
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Results. For assessing  the level of AOA of EGCG was chosen following optimal 

conditions: K3[Fe(CN)6] was used as oxidizer, an electrode was made of platinum material, a 0.067 

mol/L phosphate buffer solution with pH 7.2 – 7.4 was chosen as electrolyte, the ratio of 

K3[Fe(CN)6] /K4[Fe(CN)6] equaled 0.002/0.00002 mol/L. The linearity was in the concentration 

range of 0.002 – 0.02 mol/L (r2 = 0.9992). The percentage of recovery was found to be in the range 

from 96.01 to 101.61 %. The values of %RSD for repeatability and intermediate precision were 

1.86 and 1.34 %. 

 

Conclusions. The potentiometric method for determination of antioxidant activity of EGCG 

was developed and validated according by the following parameters: linearity, accuracy, 

repeatability, intermediate precision. It was proved that the developed method is express, rapid, 

highly sensitive, accurate and sufficiently precise.  
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Abstract: The complex system of marketing communications is built and managed with the 

help of interrelated tools, the aggregation of which form the so-called communication mix through 

which the target markets are reached. The communication mix is part (and therefore subordinate) of 

the marketing mix. The classification of the communication mix itself is of a relative nature and 

there is no complete consensus regarding which exactly its specific tools are. 
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The marketing communication is a two-way process. On one hand – it implies the impact of 

the internal and external conditions of the organization, and on the other hand – obtaining 

information about the reaction of the environment to this impact. These two sides are equally 

important. Therefore, marketing communication is an important tool for maintaining a dialogue 

with the market and for fighting competition. The idea is to provide in a certain way the necessary 

information for various production and market characteristics. It relies on the ability and willingness 

of sellers and customers to respond through their behavior to the changing situation. Marketing 

communications include any activity that is related to familiarizing potential customers and the 

society with the company or the goods and brands offered by it on the market, building a favorable 

image of them and boosting sales [1]. One of the basic functions of marketing communication is to 

persuade. It provides information, but the focus is always on persuasion, no matter if it is about 

products, services or ideas. In all cases, following ethical principles, marketers seek to persuade 

people to accept the company's message and respond or react appropriately. Thus, customer 

behavior is stimulated to choose the most appropriate means and ways to satisfy demand.  

Modern organizations develop and maintain sophisticated marketing communication 

systems. Parties to these communication systems are suppliers, intermediaries, competitors, publics, 

institutions, etc. They, in turn, also communicate with each other, with their counterparties, 

competitors, publics, and all connections are two-way.  

The marketing communication strategy of a given organization is closely related to the 

communication process (Fig. 1). The source in the system is mainly a marketing manager. The 

message is encoded through representative sales, advertisements, exhibitions, public funds, etc. The 

transfer mechanism for the message (the channel) can be a seller, a public relations channel, 

advertising media or the Internet. This is often the most problematic aspect of marketing 

communication, as consumers do not always interpret the message in the sense that the source has 

put into it. The receiver decodes the message based on their own knowledge and experience.  

 
Fig. 1. A mechanism of marketing communication and information transfer [2] 
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Through promotion, the purpose of the communication is to stimulate consumers’ purchases, 

which become an indicator of the positive response to the company's brand, to the products it offers, 

to the distribution channel, the price, etc. The lack of purchases can also be seen as feedback. The 

reason is in the ineffective communication, where there is no trust in the message or the user cannot 

remember it, i.e. the message has failed to convince the audience that the company's product is 

better than competitors’ one [2]. It is exactly the generation of brand interest and its conversion into 

a future purchase that is one of the main objectives of company marketing communication.  

The most essential functions of marketing communications, which are being examined and 

highlighted in the specialized literature, are: achieving brand awareness and increasing its value; 

creating prestige of the business organization and its products; improving the company/brand 

image; presenting a new model, design, product modification; informing about the product/service 

characteristics; building and maintaining loyalty to the company and its products; increasing 

revenue and profitability; stimulating demand and building interest in new products; product 

positioning or repositioning; preserving the popularity of existing products and changing the image 

of unprofitable goods or services; improving relations with traders and suppliers; stimulating 

buying from channel intermediaries; informing about the place of product purchase or service 

performance; assisting users in the product rationalization and utilization; providing technical or 

other information about the product; explaining product/services properties and benefits; informing 

customers about sales, prices, etc.; answering customers’ questions; implementing impact on 

competition; reminding the existence of company products/brand, etc. [1] [3] [4] [5] [6] [7] [8].  

From what has been stated above, it can be summarized that marketing communication is a 

complex process, the effectiveness of which largely depends on: the knowledge of the main parties 

in the communication, the choice of a channel, the possibilities of overcoming the impact of noise 

and last but not least – on the combinative or independent use of specific communication mix tools.  

The complex system of marketing communications is built and managed with the help of 

interrelated tools, the aggregation of which form the so-called communication mix or promotional 

mix through which the target markets are reached [2] [5] [9]. The communication mix is part (and 

therefore subordinate) of the marketing mix, which is a combination of product, distribution, price 

and promotional (communication) policy. The classification of the communication mix itself is of a 

relative nature and in the examined specialized literature there is no complete consensus regarding 

which exactly its specific tools are. Mainly the disagreement is about the last two elements. The 

majority of authors accept that direct marketing is an independent element of company's 

promotional mix, despite certain conditionality in some of them [1] [5] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 

[15], others consider it as a part of personal selling or do not consider it at all [2] [4] [16] [17] [18] 

[19] [20] [21] [22] [23], and still others – include publicity as an element of the mix [3] [5] [8] [24] 

[25]. Due to its increasing importance at the beginning of the 21st century, direct marketing has 

been distinguished as an independent element in the main Bulgarian studies in the field [4] [5] [10] 

[12] [19] [22].  

The author of the following paper accepts advertising, personal selling, sales promotion, 

public relations and direct marketing as elements of the communication mix and marketing 

promotion (Fig. 2). Publicity is not considered as a separate part of the mix, as it is accepted as a 

communication technique used by public relations and is therefore counted among them. 

 

 
Fig. 2. Marketing communication mix 
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The use and manipulation to varying degrees of this mix of communication elements 

determines the level of effectiveness of marketing communications with the different target 

audiences. A well-balanced marketing communication mix supports the competitiveness of the 

brand and can lead to the expansion of its market share and influence [26].  
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Geometry is essentially a global language, which is fully understood in different times, 

countries and cultures. The proof of a geometric theorem (e.g. the Pythagorean Theorem) or a 

geometric construction (e.g. the construction of an equilateral triangle with straightedge and 

compass) is recognized in more or less the same way by everyone. This fact, in combination with 

other parameters, brings out a human face for geometric and mathematical achievements in general, 

thus allowing people and civilizations to come together. 

The pedagogical value of teaching Geometry in Secondary Education is indisputable, mainly 

because it helps students to develop their ability to perceive space and directly links Mathematics 

with the real world. At the same time, as a school course, it expresses an environment in which the 

initiation into the proof process and the understanding of how a basic branch of mathematics is 

founded and developed thrives. Nevertheless, school experience shows that the teaching of 

Geometry, especially in high school (10th-12th grade), presents significant challenges, with the 

most characteristic the understanding of proofs [3], [12] and their mechanistic execution [6]. 

Particularly in Greece, the gradual shrinking of the Euclidean Geometry course and the 

static approach to the development of its remaining content, weaken the arguments for challenging 

the extreme position of Jean Dieudonné, who 63 years ago, with the aim of reforming the curricula 

for Mathematics, proclaimed: “Euclid must go!” [2, p. 35]. In practice, Euclidean geometry is 

taught detached from its physical meaning and largely unrelated to students’ experiences. As a 

consequence, this gives the impression that it is a closed logical system, like a game with peculiar 

rules (e.g. the chess).  

At the same time, the formalistic character of school mathematics, i.e. the focus on 

techniques for solving theoretical exercises [9], combined with the pragmatic perception that 

pervades many textbooks and articles, even the so-called “popularized” ones, do not favor the 

development of different views on Euclidean geometry. Thus, a formalistic model of teaching and 

learning is essentially adopted, which privileges teacher-centeredness over discovery and exchanges 

conceptual understanding for mechanistic task-solving and algorithmic thinking. 

On the other hand, the curriculum and the curricular guidelines –especially during the 

Covid-19 pandemic era and the subsequent implementation of distance education, when the 

teaching model changed radically (see [7])– impose strict time constraints on teachers, who daily 

try to strike a balance between covering the syllabus and students’ understanding. In such a 

complex environment, therefore, the possibility of devoting teaching time to the types of geometries 

(Euclidean, Non-Euclidean, Pseudo-Euclidean etc.) and their methods of foundation may not seem 

realistic. 

However, research has shown [1], [4], [10], [11], [5], [8] that by coming with appropriate 

resources (e.g. teaching scenarios or thought experiments) in contact with geometries beyond 

Euclidean and by discovering the meaning and role of metrics, students have the opportunity to 

challenge entrenched notions about the nature of geometry itself, to interact, negotiate mathematical 

meanings, discover connections with Physics and make transgressions, thus shaping appropriate 

conditions and opening horizons for further learning and understanding in Mathematics. 
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In the above context it may also be possible to see the three basic geometries of Euclid, 

Galileo and Minkowski (see [13]), and to integrate elements of them into teaching. This may give 

students and/or undergraduate students the future perspective of studying a) the way of viewing and 

the role of postulates, b) the fundamental concept of “space” and its modeling, c) the interaction of 

mathematical viewing with physical theory, d) the importance of geometric transformations and 

their invariants, hence of different representations of a shape (e.g. the “circle”) from geometry to 

geometry, and e) episodes from the history of mathematics. 

The above can help to shift the horizon of children’s thinking and, to some extent, change 

the way they perceive mathematical patterns and the functioning of the universe. Pupils are released 

from the obligation to accept as axiomatic something that can be derived from the study of physical 

phenomena. After all, as the History of Science reminds us, the approach to geometry through 

experiment and observation, combined with the long philosophical and epistemological 

transformation of the concept of ‘space’, led to scientific revolutions and the transcendence of 

established philosophical beliefs about the natural world. It would therefore be interesting, in the 

future, to conduct a study that would examine whether and in what ways the teaching of the 

historical evolution of geometric concepts and processes can create appropriate conditions for high 

school students to acquire positive attitudes towards geometry and to become actively involved in 

the negotiation of mathematical meanings.  
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It is known that the range of the expectation of a continuous random variable exactly 

coincides with the range  of the continuous random variable itself, that is 

 

𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏 =>  𝑎 ≤ 𝐸[𝑋] ≤ 𝑏      .  

 

The proof of this fact is rarely found in the wide mathematical literature. The author of this 

article will give a simpler proof.  

So, let by condition be a continuous random variable 𝑋 ∈ [𝑎; 𝑏] => 𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏. It is known 

that the distributive density 𝑓(𝑥) of a continuous random variable is strictly positive, that is, 𝑓(𝑥) >
0 . 

We multiply all parts of the above double inequality by 𝑓(𝑥) > 0 =>  
 

=> 𝑎 ∙ 𝑓(𝑥) ≤ 𝑋 ∙ 𝑓(𝑥) ≤ 𝑏 ∙ 𝑓(𝑥). 
 

Then we integrate all parts of the last double inequality in the range from −∞  to  +∞: 

 

∫ 𝑎 ∙ 𝑓(𝑥)
+∞

−∞
 dx ≤ ∫ 𝑋 ∙ 𝑓(𝑥)

+∞

−∞
 dx ≤ ∫ 𝑏 ∙ 𝑓(𝑥)

+∞

−∞
 dx . 

 

The integral constant factors a and b can be taken out of the signs of the obtained improper 

integrals: 

𝑎 ∙ ∫ 𝑓(𝑥)
+∞

−∞
 dx ≤ ∫ 𝑋 ∙ 𝑓(𝑥)

+∞

−∞
 dx ≤ 𝑏 ∙ ∫ 𝑓(𝑥)

+∞

−∞
 dx . 

 

The improper integral  ∫ 𝑋 ∙ 𝑓(𝑥)
+∞

−∞
 dx located in the middle part of the last double 

inequality is, by definition, the mathematical expectation 𝐸[𝑋] of a continuous random variable X, 

and the improper integral located in the extreme parts  ∫ 𝑓(𝑥)
+∞

−∞
 dx = 1 according to the basic 

probabilistic identity for a continuous random variable. Therefore, we will have: 𝑎 ∙ 1 ≤ 𝐸[𝑋] ≤ 𝑏 ∙
1, or finally we have: 

𝑎 ≤ 𝐸[𝑋] ≤ 𝑏. 
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Abstract.  Digitalization and information technologies’ development affect every sphere of 

human life. Telemedicine empowers the evolution of medical science, improves functioning of 

healthcare systems, and contributes to the improvement of the health status of the population. The 

studies on the application of telemedicine in Bulgaria indicates the progress of the country and can 

provide guidelines for improving the quality and access to health services. 

Keywords: telemedicine; health; healthcare; COVID-19; medical specialists 

 

Introduction 

Digitalization last two decades brings to a new level the understanding and application of 

medical science. Telemedicine embodies information technologies’ development and brings many 

advantages to both medical specialists and patients. Through telemedicine remote healthcare 

services can be provided, as well as “patient and professional health-related education, public health 

and health administration” [9]. 

 

Background 

Telemedicine is described as remote delivery of concrete healthcare services, which may 

include consultations and exams, and these are implemented with the assistance telecommunication 

infrastructure, for instance, a doctor virtual visit via a smartphone. Implementation of telemedicine 

results in reduced number and length of hospital stays, cost savings, reduced waiting times, and 

increased patient safety [5]. Similar conclusions were derived by Pacholova and Genev [6], who 

implemented one of the few studies in Bulgaria on the creation of a telemedicine centre. The 

availability of such a telemedicine imaging centre will improve the provision of medical services in 

terms of faster and quality diagnosis; improving the exchange of information between medical 

facilities; reduction of radiation exposure to patients; etc. [6]. 

The number of studies on the possibilities for wider application of telemedicine in Bulgaria 

is relatively small, although the demographic problem and the lack of medical specialists in the 

country are a prerequisite for a deeper scientific interest in telemedicine [7].  

The first and the only one study assessing the Europe-wide use of digital online pre-

operative patient information has been implemented recently by Neumann et al. [5]. Bulgaria was 

one out of the 47 European countries that also participated in the survey. The survey consisted of 27 

multiple-choice questions and was focused on the use of digital support in the context of 

anaesthesia, with a special focus on the peculiarities of the patient information in paediatric 

anaesthesia. Through online questionary the eligible responses from 930 respondents were analysed 

and showed that 70.2% of the respondents were not possible to obtain informed consent via the 

Internet in a routine setting, and 67.3% expressed that they did not know whether it is in line with 

the legal regulations. For Bulgaria these percentages were 80% and 90% respectively. However, the 

sample size for Bulgaria was less than 20 professionals – anaesthesia technicians and consultants. 

The possibilities of telemedicine in Bulgaria in the conditions of a pandemic and the public 

attitudes for its use were studied recently by Kilova [3]. A survey delivered in the period November 

2020 – January 2021 was faced by 253 respondents. The results showed positive attitude of patients 

to exploit an online platform for a consultation or a mobile application regarding COVID-19. Main 
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reason for refusing the use of these platforms are legal issues, difficulties in use, lack of technical 

knowledge.  

Another study that included Bulgaria, Romania and Greece aimed at investigation focused 

on “What are the attitudes of healthcare professionals and students towards eHealth in three little 

investigated Balkan countries (Greece, Bulgaria, Romania) during the COVID-19 pandemic where 

the levels of eHealth applications are still low?” [2]. In their survey consisted of 16 questions, a 

total number of 775 healthcare professionals and students, from which 252 from Bulgaria, with an 

expertise in the field participated during the winter of 2020 and asked to complete a questionnaire 

regarding their eHealth attitudes. Results showed that Greek participants had the most negative 

attitudes toward eHealth services, while Bulgarian participants have a score in the middle, i.e., more 

positive in respect to eHealth services. Further, the authors underlined that Bulgarian healthcare 

specialists has already approved the cost of implementing eHealth services. Moreover, results 

showed that the engagement of Bulgarian specialists with eHealth does not result in any reduced 

time compared to the traditional case where the examination and consultation is face to face. 

A recent survey among patients regarding the attitudes towards the use of telemedicine 

services in Bulgaria reveals that 71.3% of respondents express a generally positive attitude towards 

remote medical services [4], although there is a different attitude towards use of electronic services 

between people that live in big cities and in smaller towns and areas [1]. The respondents' concerns 

are of a technological nature, more specifically related to the occurrence of technical difficulties or 

misuse of personal data.  

An analysis of public opinion on the use of digital services was also done in the study by 

Yaneva et al. [13], focusing on patients with cardiovascular diseases. The results from the survey 

showed that 86.7% of men and 79.4% of women consider it necessary to create conditions for the 

provision of telemedicine services for patients with cardiovascular diseases (through devices for 

monitoring their vital signs). Respondents classified as "retired due to illness" and "retired" have the 

highest % of positive answers. This study concluded that implementing the telemedicine services 

results in better management of patients’ condition and the workload of hospitals related to the 

hospitalization of these patients can be reduced [13]. 

In Emergency Medical Centres, the use of telemedicine allows highly specialized medical 

advice to be exploited as well. A survey accomplished in 2019 aimed to study the opinion of 50 

medical specialists working in these centres in Bulgaria and how they assess the role of 

telemedicine for improving the quality of their professional activity [10]. The results showed that 

use of telemedicine in prehospital emergency care will improve the quality of care, as 94% of the 

respondents answered positively. Further, medical specialists believe that telemedicine is also 

effective while transporting a patient in the absence of a doctor at Emergency Centres, and the most 

effective it turns to be in emergency cases such as, heart attack, birth, poisoning, paediatric patients, 

trauma, and geriatric patients. 

In a different context is the study by Radeva [8], which examines the legal aspects of 

telemedicine in Bulgaria. The legal basis of the country regarding telemedicine is presented, as well 

as the requirements for the architectural and infrastructural environment for the disclosure of such 

areas. The results of the study show that the legal regulation in the country is incomplete and does 

not cover all medical activities that could be the subject of telemedicine, and in addition, the need 

for international regulation of the legislation is emphasized given the technical possibility of 

providing a medical service from the territory of another country. Moreover, the implementation 

and validation of such approaches would contribute to the reduction of health poverty in the country 

and could provide a crucial information for health institutions and decision-makers about health 

status of population [11,12]. 

  

Conclusion 

The government should turn its attention to overcoming legal obstacles in order to improve 

the application of telemedicine in Bulgaria. The implementation of eHealth and the expansion of the 

telemedicine in the country is a prerequisite for improving the access to healthcare services, limiting 
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regional imbalances in the provision of medical specialists, and improving the health status of the 

Bulgarian population. 
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Население Азербайджана составляет около 10 млн. Медицинский рынок 

является, одним из самых динамично развивающихся областей экономики Азербайджана, но 

практически целиком зависит от импорта. Регуляторная система страны активно развивается. 

Государственная регистрация лекарственных средств является обязательным условием при 

введении новых препаратов на фармацевтический рынок Азербайджанской Республики. 

Обширная и полная документация должна быть представлена для регистрации 

лекарственного средства в Азербайджане. Представленная документация должна 

подтверждать качество, безопасность и эффективность лекарственного средства. 

Законодательство Азербайджана предприняло больше шагов для обеспечения рынка 

качественным, безопасным и эффективными лекарственными средствами. Для этой цели 

Азербайджане создан Фармакологический Комитет в МЗ Азербайджана основанный на GMP 

(Good Manufacturing Practice ), GLP (Good Laboratory Practice), GCP (Good Clinical Practice) 

принципах. 

 Согласно закону Азербайджанской Республики «О лекарственных средствах» 

принятому 22 декабря 2006 года функции федерального органа, регулирующего 

лекарственное обращение, была передана Министерству здравоохранения и в 2007 году 

создан Аналитический Центр Экспертизы (AEM-Analitik Ekspertiza Mərkəzi) лекарственных 

средств, работающий по требованиям ЕМА (European Medicines Agency) и USFDA (United 

States Food and Drug Administration). (1, 2) 

Государственную регистрацию, перерегистрацию и внесение изменений в 

регистрационное досье лекарственного средства осуществляет AEM при Министерстве 

Здравоохранении АР. Правила проведения экспертизы регулируются Решением № 502 от 25 

декабря 2020 г. Кабинетом  Министров Азербайджанской Республики (3,4). 

АЕМ  следует формату подачи досье  CTD (Common Technical Document). CTD — это 

согласованный на международном уровне формат для подготовки хорошо 

структурированной презентации для заявок, подаваемых в регулирующие органы в трех 

регионах ICH (International Council for Harmonisation) в Европе, США и Японии (5). 

В соответствии с CTD  формат досье заявки должно быть представлено в пяти 

модулях: 

- Модуль 1, Административная информация; 

- Модуль 2, Резюме CTD; 

- Модуль 3, Качество ингредиентов и производственного процесса продукта; 

- Модуль 4, Отчеты о доклинических исследованиях (токсичность, генотоксичность, 

тератогенность и т.д.); 

- Модуль 5, Отчеты о клинических исследованиях (эффективность, 

постмаркетинговые сведения и т.д.) 

Особенности административного требования для регистрации лекарственных веществ 

в Азербайджане имеет свои особенности (Таблица 1) 
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Таблица 1. Административные требования 

 

S. 

No 

Требование  USFDA EU AEM 

1 Заявление  ANDA / NDA MAA ANDA / NDA 

2 Классификация 

лишения прав 

Требуется  Не требуется Не требуется 

3 Количество копий 3 1 1 

4 График 

утверждения 

18 месяцев 12 месяцев 210 дней со 

времени оплаты 

спецэкспертизы 

5 Презентация eCTD&Бумага eCTD CTD 

 

ANDA-abbreviated new drug applications 

NDA- new drug applications 

MAA-marketing authorisation applications 

Как видно из таблицы 1 административные требования для регистрации лекарств в 

Азербайджане соответствует требованиям регулирующих органов в трех регионах ICH 

(International Council for Harmonisation) в Европе, США и Японии. 
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ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ – ЯК ОСНОВА  

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ 

 

Баличева Н.В. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

Анотація. Стаття присвячена принципам раціонального харчування, які нині є 

невід’ємною частиною здорового способу життя. Дотримуючись їх, ми зможемо попередити 

велику кількість захворювань, у тому числі пов’язаних із нераціональним, у деяких випадках 

навіть надлишковим харчуванням. Основну увагу в роботі було акцентовано на дотримання 

принципів раціонального харчування та їх впливу на здоров’я людини. 

Ключові слова: здоров’я, раціональне харчування, надлишкове харчування. 

 

У наш час набуло актуальності питання здорового способу життя. Здоров’я завжди 

вважалося найвищою цінністю, яка є необхідною основою для активного, творчого та 

щасливого життя людини. 

В усі часи для підтримки свого здоров’я люди старанно стежили за своїм раціоном 

харчування, адже саме від цього залежали їх основні життєві функції та працездатність. 

У їжі містяться всі необхідні для особистості поживні елементи - це білки, жири, 

вуглеводи або різні мінеральні речовини та вітаміни. Кожен з цих складових відіграє 

особливу роль у правильній та безперервній роботі молодого організму. Але, на жаль, нині 

не існує такого продукту, який міг би містити відразу всі корисні речовини, тому тільки 

різноманітна їжа допоможе зміцнити здоров’я самої людини  [1].  

За останні роки вчені різних країн світу відкрили безпосередньо вплив їжі не тільки на 

стан молодого покоління, а й на їх настрій. Так, дефіцит ніацину (вітамін, що має вирішальне 

значення для здоров’я серця та оптимального кровообігу) у харчуванні викликає 

депресивний стан, те саме відбувається при харчових алергіях, низькому вмісті цукру в 

крові, слабкій роботі щитовидної залози (часто це трапляється через нестачу йоду). [2]. 

Харчування забезпечує молодий організм енергією, необхідною для процесів 

життєдіяльності. Відновлення клітин і тканин в організмі відбувається за рахунок 

надходження з їжею речовин - білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин. 

Крім того, їжа джерело утворення ферментів, гормонів та інших регуляторів обміну речовин 

в організмі. Правильне харчування, з урахуванням умов життя, праці, побуту забезпечує 

сталість внутрішнього середовища організму молоді, діяльність різних органів і систем, 

гармонійний розвиток, успішне навчання, високу працездатність [3].  

Раціональне харчування передбачає з усіма урахуваннями фізіологічної потреби 

організму особистості задоволення у всіх харчових речовинах та енергії  [1]. Тому, 

раціональне харчування забезпечує нормальну життєдіяльність організму, стійкість до 

несприятливих факторів навколишнього середовища, максимальну тривалість активного 

життя.  

Рекомендовані величини потреби людини в харчових речовинах та енергії визначені 

для всіх груп працездатного населення залежно від інтенсивності праці, статі та віку. 

Встановлено також середню потребу в харчових речовинах для молоді та людей похилого 

віку, а також для груп дитячого населення, вагітних жінок та матерів-годувальниць. 

Неправильне харчування згубно впливає на захисні функції нашого організму, знижуючи 

його працездатність, порушуючи процеси обміну речовин, сприяє виникненню багатьох 

захворювань, оскільки ослаблений організм дуже вразливий. 

Наприклад, надмірне харчування або переїдання особливо у поєднанні з нервово-

психічною напругою, малорухливий спосіб життя, вживання алкогольних напоїв та куріння 

може призвести до виникнення багатьох захворювань.  
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Отже, можна стверджувати, що повноцінне харчування є важливою умовою для 

збереження здоров’я та високої працездатності молодого покоління та дорослих, а для дітей 

ще й необхідна умова зростання та розвитку. 

Повсякденний контроль свого раціону допоможе виявити помилки, які робить кожен 

із нас, коли намагається скласти меню страв на добу. Існує велика кількість програм для 

сучасних ґаджетів, разом із якими можливо відслідковувати повноту свого раціону та 

аналізувати, яких вітамінів та мікроелементів не вистачає молодому організму. 

Дотримуючись раціонального харчування, режиму праці та відпочинку, фізичної 

активності та загартовування, особистої гігієни, відсутності шкідливих звичок (вживання 

алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння), маючи позитивні емоції, інтелектуальний 

розвиток, самоконтроль за станом свого здоров’я, можна помітити покращення свого 

фізичного стану, загального стану здоров’я, здоров’я волосся, шкіри, нігтів. Також можна 

виявити приплив сил для нових відкриттів і звершень, які допоможуть ще краще пізнати свій 

організм. 

Отже, спосіб життя має найбільший вплив на стан здоров’я, а здоровий спосіб життя, 

в свою чергу, закладає фундамент гарного самопочуття, зміцнює захисні сили організму та 

розкриває його потенційні можливості. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОЗИЧЕНЬ ІЗ ФРАНЦУЗЬКОЇ 

МОВИ У СУЧАСНОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ МЕДІАТЕКСТІ 

 

Геник О.В. 

магістрантка групи Ж-21(м)  

кафедри журналістики Факультету філології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

Під впливом глобалізації в українську мову проникають нові слова. Вони активно 

функціонують чи не в усіх сферах людської діяльності, зокрема в політиці, культурі, медіа. 

Оскільки ЗМІ висвітлюють важливі для суспільства події, то саме звідси люди дізнаються 

про нові реалії і переймають нові слова. 

Завдяки мас-медіа формується словниковий запас суспільства, запозичення легко 

набувають поширення та адаптуються в українській мові. Оскільки проблема лексико-

семантичних особливостей іншомовних слів у сучасних медіатекстах достатньо ще не 

вивчена, це й мотивувало вибір теми нашого дослідження. 

Мета дослідження – проаналізувати функціональне навантаження галліцизмів у 

сучасних регіональних мас-медійних текстах. Джерельна база – сучасні регіональні ЗМІ 

Івано-Франківщини (сайти «Курс», «Галка», «Фіртка», журнал і сайт «Місто», сайт та газета 

«Галицький кореспондент» (ГК), «Репортер). 

Галліцизми зайняли чільне місце у лексиці ЗМІ та вживаються у різних тематичних 

групах: мода, стиль,  культура, спорт тощо. Причинами процесу запозичення є розвиток 

економічних, культурних, політичних взаємин між Україною та Францією, престиж 

французької мови (позамовні фактори). Мовні фактори запозичень – виникнення нових 

реалій, відповідно, і слів, які називають ці об’єкти, процеси чи явища; варіативність, мовна 

економія, евфемізація. 

Більшість галліцизмів, зафіксованих у досліджуваних медіатекстах, виконують 

номінативну функцію, тобто називають предмети, явища, процеси, людей. Наприклад:  

«В одній з івано-франківських перукарень безкоштовно стрижуть, фарбують, 

роблять перманентний макіяж, манікюр та педикюр онкохворим жінкам» («Курс»). 
«Іван Франко обожнював рибалку та збирати гриби. Тому на Святвечір його дружина 

Ольга завжди готувала борщ із «вушками» на рибному бульйоні» («Курс»). 

«Хотілося б втілити у життя давно створену в ескізах колекцію вечірніх суконь у 

стилі ар-нуво» (ГК).  

«У ході епідрозслідування встановлено, що спільними продуктами харчування для всіх потерпілих 

були салат «Дружба» (сирок плавлений, морква, грінки, часник, майонез), бульйон курячий з локшиною, 

гречка, ковбаски в соусі, хліб, чай» («Фіртка»). 

«Відома франківка представила власний аромат парфумів» (ГК). 

 У наведених текстових уривках галліцизми виконують інформаційну функцію – їх вжито задля 

висвітлення певних фактів.  

Стилістична функція галліцизмів полягає у вживанні слів у переносному значенні, 

зокрема метафоричному, вираженні іронії, контрасту, підсиленні образності. Порівняймо: 

«Трійця найкреативніших дизайнерів відкриють в Івано-Франківську бутік, тож 

вищезгадана пантерова куртка, як і біле пальтечко з морського котика за 16 тисяч гривень, 

імовірно, шукатимуть собі покупця серед франківчан» (ГК). Як бачимо, запозичене слово з 

французької мови вжите на лише на позначення крамниці, але й для підсилення іронії. 

Зауважимо й те, що лексема написана з помилкою, правильно – бутик.  
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«У Франківську пройде тиждень моди pret-a-porte», – так називалася стаття в одному 

із номерів ГК. Запозичене слово тут означає «моделі готового одягу». Лексема pret-a-porte 

виконує роль контрасту, адже Івано-Франківськ у час написання статті (2011 рік) не був 

столицею моди, як-от Париж.  

«Злодії – парфумери»: в Бурштині з квартир викрадають гроші, золото і…парфуми» 

(ГК). Тут виділені слова вжито задля формування ефекту несподіванки та емоцій у читачів. 

«Ні, тільки не «Олів’є»! (ГК) – у цьому заголовку завдяки запереченню назва страви 

містить негативну конотацію і формує відповідне ставлення у читачів.  

Отже, у статтях на сайтах та в газетах Івано-Франківщини галліцизми вживають із 

метою висвітлення актуальних подій, розповідей про красу, стиль і моду, новинки у сфері 

кіно, освіти тощо. Також запозичення з французької мови журналісти використовують як 

маркери впливу на читача (викликати позитивні чи негативні емоції), для вираження іронії, 

контрасту, підсилення образності висловленого. З’ясовано, що в текстах сучасних 

регіональних ЗМІ галліцизми виконують номінативну, інформаційну, стилістичну та 

емоційно-експресивну функції. 
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Київського кооперативного інституту бізнесу і права  

 

У сучасному динамічному світі уміння формувати й ефективно використовувати 

інноваційний потенціал стає вирішальним фактором забезпечення конкурентоспроможності 

та розвитку вітчизняних підприємств.  

В науковій літературі відсутній єдиний підхід щодо визначення сутності, специфічних 

ознак і структури інноваційного потенціалу. Найчастіше під інноваційним потенціалом 

розуміють сукупність усіх наявних матеріальних і нематеріальних активів підприємства, які 

використовуються в процесі здійснення інноваційної діяльності. Інноваційний потенціал 

підприємств сфери туризму та індустрії гостинності – це комплексна система, яка 

визначається наявністю реальних можливостей для інноваційної діяльності та її 

фінансування, розроблення та впровадження інновацій із застосуванням мотиваційних та 

стимулюючих механізмів, планування інноваційних заходів та взаємодії учасників 

інноваційного процесу, особливостями процесу відновлення та примноження потенціалу 

підприємства. 

Формування інноваційного потенціалу підприємства відбувається під впливом низки 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Внутрішні фактори є такими, що можна 

регулювати, тобто підприємство може впливати на їх зміну, а зовнішні – такі, на які 

підприємство  впливати не може. До останніх можна віднести: фінансово-економічні, 

техніко-технологічні, соціокультурні, нормативно-правові, екологічні чинники.  

Управління інноваційним потенціалом відбувається на основі постійного обміну 

інформацією та управлінськими впливами з внутрішнім та зовнішнім середовищем.  

Інноваційний потенціал підприємства є досить складним об’єктом управління. 

Управління інноваційним потенціалом вирішує питання планування і реалізації інноваційних 

стратегій, які забезпечують сталий розвиток підприємства. Об’єктом управління є 

інноваційний потенціал, суб’єктом – органи управління, які розробляють та приймають 

інноваційні рішення. 

Система управління інноваційним потенціалом турпідприємства має відповідати 

низці принципів: цілеспрямованість, ефективність, комплексність, наукова обґрунтованість, 

гнучкість, адаптивність, систематичність, своєчасність, безперервність та охоплювати всі 

функції управління. Управління інноваційним потенціалом турпідприємства є засобом 

досягнення перспективних цілей на основі визначення пріоритетів формування і 

використання інноваційного потенціалу. 
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За дослідженнями низки науковців, які опрацьовували і опрацьовують технологію 

вирощування і збирання льону-довгунця, густота стеблостою перед збиранням є фактором, 

що формує висоту і діаметр стебел та масу надземної частини рослин, урожайність льону-

довгунця, коробочність стеблостою, його вирівняність, стійкість до вилягання, 

забур’яненість та якість волокна.  

Формування густоти стеблостою перед збиранням розпочинають ще задовго до 

збирання, що пов’язано крім іншого і перш за все із сівбою культури. Слід вважати, що 

густота стеблостою перед збиранням пов’язана із густотою сходів Гс (шт./м2) льону-

довгунця. Для з’ясування можливого якісно-кількісного зв’язку між вказаними 

характеристиками посівів льону-довгунця використали результати експериментальних 

досліджень відомого вченого в галузі льонарства Л.Д. Фоменка. Пошук і з’ясування 

відповідного зв’язку вели з використанням методів кореляційно-регресійного аналізу і 

стандартних комп’ютерних програм.  

За експериментальними даними Л.Д. Фоменка [1–5] розмір статистичної вибірки Гст 

становив 96 відповідних ознак. Розмах варіювання Гст коливався в межах 1163–3287 шт./м2 

за середнього арифметичного значення і середнього квадратичного відхилення відповідно 

2017 і 463,2 шт./м2 за коефіцієнта варіації 23,0%. За визначеними показниками асиметрії і 

ексцесу та відношеннями цих показників до своїх помилок емпіричний розподіл Гст можна 

вважати середньоасиметричним і слабкоексцесивним [6]. 

Густота сходів змінювалася від 1191 до 4130 шт./м2 за середнього арифметичного 

значення і середнього квадратичного відхилення відповідно 2238 і 615,8 шт./м2 та 

коефіцієнта варіації 27,5%. За розрахованими показниками асиметрії і ексцесу та 

відношеннями цих показників до своїх помилок емпіричний розподіл густоти сходів як і 

густоти стеблостою перед збиранням можна вважати середньоасиметричним і 

слабкоексцесивним [6].  

З використанням опрацьованої кореляційної таблиці виявлений додатний 

кореляційний зв’язок між Гст і Гс з коефіцієнтом кореляції 0,887 за кореляційного 

відношення Гст на Гс, що дорівнювало 0,892. Вирівнювання експериментальних значень Гст 

залежно від Гс з використанням стандартних комп’ютерних програм здійснено за рівнянням 

прямої з додатним кутовим коефіцієнтом та низкою криволінійних функцій (степеневою, 

логарифмічною, показовою і експоненціальною) та рівнянням гіперболи. Найбільше 

значення R2-коефіцієнта одержано за апроксимації зміни густоти стеблостою льону-довгунця 

перед збиранням Гст (шт./м2) залежно від густоти сходів Гс (шт./м2) рівнянням сповільнено 

зростаючої логарифмічної функції, яка після визначення сталих коефіцієнтів має вигляд:  

 

Гст = 1607,792 ln Гс – 10341,915 (1) 

 

при r = 0,887; η = 0,892; R2 = 0,849; λпв = 0,030; Sу = 214 і kд = 0,796, 
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де r – коефіцієнт кореляції між густотою стеблостою перед збиранням і густотою 

сходів; η – кореляційне відношення густоти стеблостою перед збиранням на густоту сходів; 

R2 – вірогідність апроксимації експериментальних значень Гст залежно від Гс рівнянням (1) 

сповільнено зростаючої логарифмічної функції; λпв – показник оцінювання вирівнювання 

експериментальних значень Гст рівнянням (1); Sу – помилка рівняння (1); kд – коефіцієнт 

детермінації, що оцінює вплив густоти сходів на густоту стеблостою перед збиранням.  

Розрахований показник оцінювання вирівнювання експериментальних значень Гст 

залежно від Гс модельним рівнянням (1) криволінійної регресії Гст на Гс за своїм значенням 

визначає умову задовільного вирівнювання рівнянням (1) зростаючої логарифмічної функції. 

Помилка рівняння (1) криволінійної регресії Гст на Гс більше ніж у 10 разів менша середнього 

арифметичного значення розподілу Гст.  

На рис. 1 наведене кореляційне поле експериментальних значень Гст і Гс та модельна 

лінія криволінійної регресії Гст на Гс, що побудована за рівнянням (1).  

 
Рис. 1. Зміна густоти стеблостою Гст льону-довгунця перед  

збиранням залежно від густоти сходів Гс 

 

За визначеним коефіцієнтом детермінації дисперсія густоти стеблостою льону-

довгунця перед збиранням на 80% причинно зумовлена дисперсією густоти сходів. Решта 

20% непоясненної дисперсії викликана впливом інших неврахованих в дослідженні факторів. 

Якщо зміну Гст залежно від Гс апроксимувати рівнянням сповільнено зростаючої степеневої 

функції вигляду:  

 

Гст = 3,514 Гс
0,823 , (

2) 

 

то за такого вирівнювання міру наближення експериментальних значень Гст до 

апроксимованих визначає R2-коефіцієнт, що дорівнює 0,844.  

Апроксимація зміни експериментальних значень Гст залежно від Гс рівнянням (2) 

сповільнено зростаючої степеневої функції з вірогідністю 0,844 дозволяє стверджувати, що із 

збільшенням густоти сходів густота стеблостою перед збиранням може сягати відповідного 

граничного значення.  

За апроксимації зміни Гст залежно від Гс рівнянням прямої з додатним кутовим 

коефіцієнтом (R2 = 0,804) при збільшенні густоти сходів на 1000 шт./м2 в межах її зміни від 

1191 до 4130 шт./м2 густота стеблостою перед збиранням льону-довгунця зростає майже на 
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700 стебел на 1 кв. м. За графічного подання зміни Гст залежно від Гс права вітки 

логарифмічної кривої розташована найнижче із трьох порівнюваних ліній регресії, а така ж 

вітка степеневої функції найвище. Права вітка модельної лінії прямолінійної регресії 

розташована між правими вітками логарифмічної і степеневої функцій. 

Опрацьоване модельне рівняння і лінія криволінійної регресії густоти стеблостою 

льону-довгунця на густоту сходів за сповільнено зростаючою логарифмічною функцією. 

Одержані результати дослідження варто враховувати при опрацюванні технології 

вирощування і збирання льону-довгунця.  
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Рекламний текст – особливий вид ділового тексту. Відомий фахівець із реклами Девід 

Огілві виявив теорію про рекламні тексти. «Рекламними текстами цікавляться у середньому 

5 % від загальної кількості читачів газет та журналів, і це зовсім не мало. Реклама пропагує 

переваги товару, щоб підвищити його популярність» [1, с. 43]. 

Виділяються три основні функції реклами: 

• проінформувати; 

• захопити; 

• вплинути на придбання товару. 

Також особливої уваги заслуговує структура рекламного тексту, яка включає такі 

елементи: 

• заголовок; 

• слоган; 

• зачин (перший рядок тексту, вступу); 

• основна частина; 

• висновок. 

Для привернення уваги покупців вживається заголовок. Його сенс повинен 

висвітлювати лише одну сторону рекламованого об'єкта. Алітерація, крилаті фрази, гра слів і 

фразеологічні обороти можуть мати місце, але цього далеко не достатньо для передачі сенсу 

того, що намагаються нам сказати. Тому заголовок має бути коротким, простим, чітким та 

зрозумілим. 

Інші сильні позиції тексту, на які слід звернути особливу увагу, це зачин і основна 

частина. Коли споживач читає рекламне оголошення, зазвичай він запам'ятовує лише перший 

і останній рядок з усього тексту. Тому вся основна інформація повинна полягати у зачині та 

заголовку. Наприкінці тексту зазвичай знаходиться довідкова інформація, контактні номери, 

пошта або факс. 

В основній частині тексту йдеться про індивідуальність товару, розкриваються 

найкращі сторони, відбувається аргументація покупки. М. М. Васнецовський писав: 

«Основна мета – спонукати споживачів вибрати рекламовані товари, послуги, бренди, 

компанії. У зв'язку з цим реклама повинна мати зрозумілі, ємні, що легко запам'ятовуються, 

інтригуючі та переконливі тексти» [2, с. 83]. Мова реклами дуже різноманітна. Вона оперує 

різними мовними засобами, стежками, які наповнюють рекламне повідомлення та роблять 

привабливим для покупця. 

Однією з найважливіших рис текстів реклами є їх точність. Ф. У. Като у своїх 

дослідженнях сказав: «Ніколи не пишіть тварину, якщо можна написати собаку. І ніколи не 

пишіть просто собака, якщо цей собака – коллі. Будьте в описах якнайточніші» [3, с. 15]. 

Його компанія завжди створює рекламні повідомлення короткі та точні. 

Основні особливості рекламного тексту: 

• образність, афористичність; 

• лаконічність, синтаксична розчленованість, наявність противних відносин між 

компонентами (А, але В; А не В; А, зате В), що забезпечує швидке засвоєння на рівні 

підсвідомості (Indesit. Ми працюємо – ви відпочиваєте»); 

• наявність таких контекстуальних відносин, які виявили б незвичні межі звичного 

слововживання, порушення комунікативних очікувань; 
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• діалогічність рекламного тексту, що включає імперативні та окличні конструкції із 

залученням різних форм звернень, рекламні питання тощо, що створює ефект розмови з 

потенційним покупцем; 

• мотивуючий характер реклами (опора на досвід інших людей; аргументація до 

авторитету). 

У рекламних текстах поширені такі стилістичні мовні засоби: 

1. Каламбур – висловлювання, засноване на одночасній реалізації в слові 

(словосполученні) прямого та переносного значень. 

2. Персоніфікація – перенесення на неживий предмет властивостей або функцій живої 

особи (Tefal піклується про вас). 

3. Фонетичні повтори, римовані рекламні гасла («Модель ідеальна, ціна оптимальна» 

(пральні машини «Candy»). 

4. Оказіоналізми – нові слова, відсутні в системі мови, створені спеціально «для 

даного моменту, в експресивних цілях» («Не гальмуй! Снікерсуй!» — реклама шоколаду 

«Снікерс»); 

• поєднання латиниці з кирилицею; 

• гра слів як результат порушення норм орфографії; 

• дотримання норм дореволюційної орфографії 

5. Анафора (повторення одних і тих же елементів на початку кожного паралельного 

ряду); 

6. Метафора, гіпербола, уособлення. 

Мова рекламного тесту має бути яскравою. Автори використовують всі багатства 

української лексики та семантичних структур Лексика рекламного тексту містить у собі 

книжкові та розмовні слова, безліч засобів виразності. Спеціальна лексика та фразеологія 

можуть бути виправдані, якщо реклама звернена до спеціалістів. До специфіки лексичного 

матеріалу, що використовується в сучасній рекламі, відноситься насамперед його 

термінологічність. 

Дві частини мови, які найчастіше трапляються в рекламних текстах – іменник і 

дієслово. Іменник виконує інформативну функцію, надає тексту експресивного забарвлення. 

Дієслово наповнює текст динамікою та ритмічністю Синтаксис рекламних текстів 

розрахований на швидке сприйняття: він простий; використовуються номінативні, неповні 

речення. 

Таким чином, для рекламних текстів характерне вживання питальних і окличних 

речень, які підкреслюють «закличний» стиль реклами. Також у рекламі часто 

послуговуються звертаннями, спонукальними конструкціями, однорідними членами речення. 
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Європейська Хартія місцевого самоврядування наголошує на виборності як єдиному 

способі формування місцевих рад. Вибори є невід’ємним атрибутом демократичного 

суспільства, саме шляхом виборів у ньому відбувається відтворення і легітимація владних 

інститутів місцевого самоврядування. 

Самі ж форми та способи організації та проведення місцевих виборів суттєво 

різняться в різних країнах. Навряд чи можна виокремити якісь моделі місцевих виборів на 

кшталт моделей місцевого самоврядування, проте цілком можливе виокремлення параметрів 

диференціації місцевих виборів. Можна виділити такі основні особливості, за якими 

відрізняються виборчі системи на місцях:  

- ступенем інтеграції з системою загальнонаціональних виборів; 

- наявністю виборчих цензів; 

- періодичністю проведення виборів; 

- способом визначення кількості депутатів; 

- особливостями формуванням виборчих округів; 

- типом виборчої системи. 

Ступінь інтеграції із системою загальнонаціональних виборів. Психологічно, 

технологічно та інституційно вибори центрального та місцевого рівнів є різними. Проте у 

багатьох країнах світу місцеві вибори зінтегровані з електоральною системою, прийнятою 

центральною владою. Часто правила для центральних і місцевих виборів однакові, а самі 

вибори відбуваються в один день. Перевага такої системи полягає в тому, що явка виборців 

скоріш буде більшою, бо вони зможуть проголосувати за своїх обранців за один раз. Недолік 

у тому, що місцеві вибори, як правило, залишаються в тіні загальнонаціональних, які тра-

диційно викликають більший інтерес виборців. 

У багатьох європейських країнах місцеві вибори проводяться за рік або два до 

парламентських. Різні часові рамки проведення загальнодержавних і місцевих виборів з 

одного боку сприяють залученню до муніципальних органів влади яскравих особистостей, 

політичних лідерів, з іншого – дозволяють суспільству більш-менш адекватно оцінити 

результати виборів, що відбулися раніше, і відповідним чином скоригувати свій наступний 

вибір. 

Періодичність виборів – один з головних принципів виборчого права, що закріплений 

у Декларації про критерії вільних і справедливих виборів, прийнятій у 1994 році на 154 сесії 

Ради Міжпарламентського Союзу. Періодичне формування владних структур, які б 

задовольняли інтереси та прагнення кожного члена суспільства, а також раціональне 

існування суспільства взагалі, – є основною функцією і метою політичних виборів. Принцип 

періодичності виборів забезпечується на місцевих виборах в усіх країнах світу та 

визначається терміном повноважень представницьких органів. Останній же варіюється від 3 

до 6 років [1]. Наприклад, мінімальний термін повноважень місцевих рад у Швеції, Естонії (3 

роки), максимальний термін – в Бельгії і Франції (6 років). Переваги коротших термінів 

повноважень рад пов'язують з тим, що члени ради повинні приділяти пильну і постійну увагу 

тому, що реально хочуть виборці, адже останні мають змогу здійснювати достатньо 

жорсткий контроль за діяльністю своїх представників, недолік – депутати місцевих рад за 

короткий термін повноважень можуть не встигнути познайомитися з особливостями та 
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специфікою роботи в представницьких органах місцевого самоврядування. Переваги довших 

термінів повноважень рад пов'язують з одного боку з аргументами фінансової економії, адже 

вибори вимагають значних витрат з місцевого бюджету, з іншого – із більшою здатністю 

ухвалювати складні політично непопулярні рішення, які можуть бути суттєвими для 

довгострокового добробуту громадян. Також у радах з тривалим терміном повноважень 

розповсюджена практика виборів у декілька етапів, у результаті чого відбувається 

періодичне оновлення рад. Тобто, на виборах в окремому муніципалітеті за один раз 

обирається тільки частина членів ради. Аргумент на користь таких поетапних виборів 

полягає у тому, що вони сприяють спадкоємності і стабільності у складі ради, оскільки лише 

небагато посадовців можуть одночасно іти у відставку. Аргумент проти поетапних виборів у 

тому, що вони позбавляють незадоволенні і електорат можливості запровадити радикальні 

зміни в результаті одних виборів. 

Спосіб визначення кількості депутатів. Кількість депутатів, що будуть представляти 

інтереси територіальної громади, як правило, визначається кількістю населення, що 

проживає у відповідному населеному пункті. Хоча відповідна залежність властива для 

більшості країн, чисельність представницьких органів суттєво варіюється.  

У спеціальній літературі наводяться багато аргументів на користь як малочисельиих, 

так і багаточисельних місцевих рад. Більшість північноамериканських дослідників 

наполягають, що менші ради – краще, ніж великі. Одні вважають, що муніципальна рада має 

бути подібна до ради директорів приватної корпорації; її члени повинні не втягуватися у 

політику, а тільки займатися визначенням того, що краще для інтересів міста в цілому. Інші 

автори вказують на те, що надто великі ради стикаються з кількома проблемами – час 

особистої зайнятості депутатів значно скорочується та/або навіть зникає, значна частина 

роботи передається комітетам, задіяність депутатів у багатьох питаннях обмежується, оцінка 

діяльності депутатів стає складнішою, якщо взагалі можливою, страждає мотивація, система 

менш відкрита для критики і можливих змін, і для адміністрації стає простіше контролювати 

раду за допомогою тактики «роз'єднуй і пануй». Таким чином, невеликі ради діють досить 

ефективно у випадку, коли вони складаються з досвідчених професіоналів-управлінців без 

особливих партійних уподобань. Коли ж у муніципальній політиці активно задіяні політичні 

партії, то ефективнішими стають відносно великі ради, адже партії можуть внести певну міру 

порядку і передбач у на пості до колективної поведінки. 

Оскільки у багатьох країнах роль партійного чинника зростає у муніципальній 

політиці, європейський досвід демонструє тенденцію до зростання чисельності 

представницьких органів місцевого самоврядування, передусім у багатонаселених 

територіальних громадах. Остання також пояснюється прагненням найбільшою мірою 

відповідати принципу народовладдя та гарантувати колегіальність, об'єктивність та 

законність їх діяльності. У більшості європейських країн кількість депутатів, що 

представляють інтереси багатонаселених та невеликих територіальних громад, суттєво 

різниться.  Наприклад, кількість депутатів у муніципальних радах Австрії коливається від 7 

до 100 членів (Відень – 100), в Італії – від 12 до 80, Німеччині – від 5 до 80, Фінляндії – від 

17 до 85, Франції – від 9 до 69 ( але Париж представлений 163 радниками, Марсель – 101, 

Ліон – 73), Швеції – від 31 до 101 тощо. У деяких європейських країнах діють відносно 

невеликі муніципальні ради разом з чисельними радами регіонального або проміжного рівня. 

Зокрема, у Португалії чисельність радників комунальних та муніципальних зібрань 

коливається від 4 до 19, в той час як регіональні законодавчі збори Мадейри представлені 61 

радником, Азорських островів – 52 радниками; в Іспанії муніципальні ради складаються з 5-

25 членів (зі зростанням на 1 члена на кожні 100 000 виборців), а законодавчі збори 17 

автономних областей та 2 автономних міст складаються з 25 -135 членів; у Нідерландах 

муніципальні ради складаються з 7-45 членів, а збори провінцій із 43-83 членів тощо [2] . 

Формування виборчих округів. Та чи інша виборча система повинна визначити: 

депутати місцевої ради мають обиратися одним адміністративним округом або кількома 

округами. Адміністративний округ є географічним підрозділом території місцевого 
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самоврядування, з якого обирають одного чи більше членів керівного органу. У випадку, 

коли обирають одного члена керівного органу, йдеться про одномандатний виборчий округ; 

у випадку, коли обирають двох та більше членів місцевої ради – йдеться про 

багатомандатний виборчий округ. Тобто вибір типу виборчого округу пов'язаний із типом 

виборчої системи. За умов мажоритарної системи виборів округи можуть бути 

одномандатними та багатомандатними, за умов пропорційної системи – лише 

багатомандатними. 

Як зазначає Ю. Шведа, щоб кожному району дати змогу брати участь через своїх 

представників у вирішенні місцевих питань, часто вибори проводяться в одномандатних 

виборчих округах. Оскільки такі виборчі округи зовсім невеликі, вони є досить однорідними, 

і це, як правило, добре. Але якщо необхідно добитися різноманітності представлених 

інтересів на виборах до органів місцевого самоврядування, то для формування округів можна 

застосувати так званий “сегментний” принцип. У цьому разі виборчі округи формуються не 

довкола визначених районів, а у вигляді ніби-то вирізних сегментів кола, починаючи від 

центру міста і до приміських окраїн [3, с.234]. 

Нарізка виборчих округів може збігатися, або не збігатися з адміністративно-

територіальним поділом країни. У багатонаселених адміністративно-територіальних 

одиницях округи нарізуються спеціально для виборів. Перевага наявності адміністративних 

округів полягає в тому, що гарантується представництво від кожної частини території, що 

особливо актуально для місцевих самоврядувань, які знаходяться в більш густонаселених 

районах із значною концентрацією в окремих частинах території однорідного за етнічним 

походженням населення. Недоліки у тому, що представники адміністративних округів 

можуть бути більш зацікавлені у добробуті жителів свого округу, ніж усього населення 

загалом. 

Тип виборчої системи. Тип виборчої системи (мажоритарна, пропорційна, змішана) – 

найбільш суттєвий параметр диференціації місцевих виборів. Застосування того чи іншого 

типу виборчої системи визначається багатьма чинниками: історичними умовами, 

специфічними завданнями політичного розвитку, культурно-історичними традиціями тощо. 

У кожних конкретних умовах обраний тип виборчої системи може забезпечувати вплив 

політичних партій на формування та реалізацію муніципальної політики, ефективне 

функціонування системи органів місцевого самоврядування, представництво національних 

меншин та жінок у органах влади, зв'язок між виборцями та обраними депутатами, зміцнення 

кадрових ресурсів партій тощо. Варто зазначити, що сьогодні одним з найвагоміших 

чинників, які впливають на вибір типу виборчої системи у багатьох країнах є кількість 

виборців, зареєстрованих в межах відповідної території. Принаймні у третини європейських 

держав кількість виборців є вирішальною при наданні відповіді на питання про те, за якою 

системою слід проводити місцеві вибори до рад найнижчого рівня.  

Цей підхід застосовується в Греції (в комунах з кількістю виборців до 5000 

застосовується одна система виборів; в більших комунах – інша), Іспанія (в громадах, 

представлених 250 виборцями, вибори проводяться за мажоритарною системою відносної 

більшості, у більших громадах – за пропорційною системою), Італія (15 000 виборців), 

Люксембург (3 000 виборців), Польща (20000 виборців), Словенія (ради, в яких кількість 

членів менша 12, застосовується мажоритарна система відносної більшості, в радах з 

більшою кількістю членів – пропорційна система); Угорщина (10 000 виборців), Франція (3 

500 виборців). 

Представницькі органи, які, по суті, є найважливішою складовою місцевого 

самоврядування, зазвичай обираються шляхом прямих виборів населенням відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. Практика зарубіжних країн щодо застосування на 

місцевих виборах виборчих систем досить різноманітна. Вибори до органів місцевої влади в 

зарубіжних країнах відбуваються як за мажоритарною, пропорційною, так і за змішаною 

системами, що включає елементи попередніх типів, намагаючись поєднувати сильні сторони. 

На нашу думку, це означає тільки одне – єдино правильного підходу у виборі виборчої 



62 

системи не існує, проте опираючись на досвід демократичних європейських країн, можна 

визначити основні тенденції у її виборі. Для цього в наступних параграфах буде детальніше 

розглянуто кожну з виборчих систем [4]. 
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(WALSCH) 

 

Скрипник Н.В. 

кандидат біологічних наук, ст.н.с. 
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e-mail: nvskrypnyk35@ukr.net 

 

Яблунева муха є небезпечним шкідником в світі. Rhagoletis pomonella (Walsch)  

внесена до переліку 20 пріоритетних шкідників Європейського Союзу [1]. В Україні вона 

входить до Переліку регульованих шкідливих організмів (А1).  Види роду Rhagoletis 

походять із Північної Америки. Ареал шкідника охоплює території США, Канади, Мексики 

та  є загрозою для плодових культур, що значно впливає на їх експорт. Значної шкоди комаха 

завдає насадженням родини Rosaceae.  Особливу небезпеку становлять личинки яблуневої 

мухи, які  пошкоджують  плоди яблуні Malus domestica, абрикоса Prunus armeniaca, черешні 

P.avium, вишні P.cerasus та інші. За відсутності ефективних заходів контролю, в окремі роки  

Rhagoletis pomonella  пошкоджує плоди на 60-70%. Пошкоджені  плоди втрачають смакові, 

поживні та товарні властивості. Шкідник зустрічається також в агроценозах і дикій природі. 

За підрахунками американських дослідників, у разі поширення яблуневої мухи, щорічно 

економіка може зазнати втрат від 510 до 557 мільйонів доларів США [2,3,4].  Отже, особливу 

увагу необхідно зосередити на недопущення проникнення яблуневої мухи на територію 

України.  

Імаго самиці має блискуче чорне тіло  завдовжки 5,2 мм та  розмахом крил 9,3 мм,  

довжина самців – 3,9 мм, розмах крил – 7,5 мм. Голова зверху світло-коричнева, знизу 

лимонна-жовта, вусики тричленикові, перший членик короткий і має форму кільця. Крила з 

темними перев’язами. Черевце блискуче, чорне, краї 2-5 тергитів з білою облямівкою. Яйце  

біле, гладеньке, довгасте з загостреним кінцем, завдовжки 0,73 мм. Личинки білого або 

кремового кольору, безногі. Пупарій завдовжки 5мм, темно-коричневий. Зимує лялечка у 

ґрунті, під рослинними рештками,  в складських приміщеннях. Імаго з’являються всередині 

червня. Кожна самиця  відкладає  до 400 яєць під шкірку плодів, які не освітлені сонцем, 

частіше всередині крони. Личинки відроджуються  через 3-10 днів і проточують ходи в 

м'якоті  плоду, де живляться впродовж 2 – х тижнів, іноді  до кількох місяців, залежно від 

живителя; личинки довше харчуються зимовими сортами яблук. У одному яблуці можуть 

знаходитись 12 і більше личинок. Після завершення свого розвитку  личинки залишають 

плоди  та переходять у ґрунт на заляльковування [3,6]. В умовах США  розвивається одне  

покоління Rhagoletis pomonella.   

Отже, основні країни виробництва яблук знаходяться під загрозою інтродукції 

яблуневої мухи. До них належать регіони з помірним кліматом у Європі, Східній Азії, Новій 

Зеландії та Південній Америці. В міжнародній торгівлі основним способом поширення в 

незаражені райони є транспортування плодів, які містять живих личинок. Існує ризик 

перенесення пупаріїв з ґрунтом на коренях саджанців плодових та декоративних рослин. 

Завезення за кордон може відбуватися шляхом ненавмисного транспортування плодів 

людьми, а також із пакувальним матеріалом. Муха  не може поширюватися самостійно на 

значні відстані. У пошуку рослин-живителів зареєстровані перельоти на 200-300 метрів, 

проте окремі мухи можуть пролітати 0,2–4,5 км. 

 Сьогодні існує вірогідність потрапляння шкідника в регіон ЄОКЗР. За даними  EFSA 

[5], більшість частин Південної  і  Центральної Європи дуже  сприятливі для акліматизації R. 

pomonella, що відповідає району вирощування яблунь. У випадку потрапляння на територію 

України, шкідник може акліматизуватись в південних областях, оскільки для його 
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виживання є необхідні рослини-живителі родини Rosaceae.  Для попередження потрапляння 

шкідника на територію нашої країни забороняється завезення із заражених зон країн її 

розповсюдження садивного матеріалу плодових та декоративних культур із ґрунтом, а також 

плодової продукції. 
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Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова 

м.Одеса, Україна 

 

Сучасний етап розвитку людства відрізняється комплексним характером взаємодії 

між державами, які зобов'язані через залучення до глобальних процесів реагувати на змінний 

характер міжнародного середовища. Виходячи з цього, держава для забезпечення свого 

поступального розвитку має прагнути проведення вивіреного зовнішньополітичного курсу, 

спрямованого на взаємодію з широким колом міжнародних акторів  

Найважливіша особливість здійснення зовнішньополітичних процесів держави 

полягає у дотриманні принципів, що використовуються при розробці та прийнятті керівних 

рішень, що визначають напрямки діяльності держави у відносинах з іншими державами. Без 

урахування цих принципів зовнішня політика сучасних держав не може бути 

результативною. Найбільш універсальними з них, є такі, що вироблені на основі досвіду 

історичного розвитку міжнародних відносин та обумовлені тим, що кожна держава є 

суверенною і самостійно вирішує всі управлінські питання, що стосуються життя свого 

народу.  

Це означає, що кожна держава повинна враховувати в своїй політичній діяльності 

обставини, які пов'язані із існуванням інших держав та народів. Тобто, зовнішня політика 

сучасних держав повинна спиратися на принцип реалістичності, відповідно до якого не 

можна ставити перед собою нездійсненних завдань. Крім того, важливим є принцип 

прагматизму, який передбачає, що забезпечення національних інтересів одного народу має 

відбуватися з урахуванням національних інтересів інших народів. Ці два принципи 

становлять фундамент будь-якої політичної діяльності країн.  

Міжнародне співтовариство також виробило орієнтири, які становлять основу 

формування зовнішньої політики сучасних держав: визнання суверенної рівності держав; 

непорушність кордонів країн; незастосування сили чи загрози силою; визнання 

територіальної цілісності держав; мирне врегулювання суперечок; невтручання у внутрішні 

відносини держав; повага до прав людини та основних свобод; рівноправність народів та 

право їх розпоряджатися своєю долею; необхідність співробітництва та сумлінного 

виконання міжнародних зобов'язань. Дотримання цих принципів особливо важливе для 

формування та розвитку добросусідських, дружніх відносин між державами та народами.  

Ю. Седляр визначає зовнішню політику, як «курс держави на міжнародній арені, що 

регулює відносини з іншими суб’єктами зовнішньополітичної діяльності» [2, с.368]. Тим 

самим розкривається ще одна особливість зовнішньополітичних процесів, що характеризує 

зовнішню політику як фактор розвитку міжнародної політики. Зовнішня політика – чинник 

розвитку міжнародної політики і тут виникає питання - що є міжнародна політика. У 

відповіді нього можна виділити кілька аспектів. Найважливіший із них пов'язаний із змістом 

терміна «міжнародний», який охоплює все, що відбувається між народами, тобто. все, що є в 

них спільного, здійснюється ними спільно, з урахуванням взаємодії і відбиває їх 

взаємозв'язок. Явищем «міжнародного» змісту можуть бути, наприклад, міжнародні 

відносини, міжнародна політика, міжнародні інститути, міжнародна безпека і навіть 

міжнародні конфлікти, які також виникають між народами.  

«Синонімічний ряд: міжнародна політика – світова політика – світовий політичний 

процес, може отримати таке визначення – це сукупна цілеспрямована діяльність народів, 

держав, їхніх інститутів, соціальних спільнот, об'єднань громадян у сфері міжнародного 

життя з метою реалізації певних політичних цілей» [3]. Але, безпосередньо поняття 
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«зовнішня політика» слід відокремлювати від поняття «міжнародні відносини», яке є 

ширшим і включає в себе поряд з політичними та інші види зв'язків між суб'єктами 

міжнародних відносин, які в даний час виступають не тільки держави, а й інші утворення: 

наднаціональні політичні та неполітичні організації, недержавні організації, 

транснаціональні корпорації тощо. 

Загалом, «міжнародна політика ставить перед собою наступні головні цілі: створення 

сприятливих міжнародних умов для успішної реалізації всіма державами своїх 

внутрішньополітичних цілей і завдань; активна співпраця і взаємодія з усіма суб'єктами 

світового політичного процесу з метою реалізації загальнолюдських інтересів, насамперед 

збереження цивілізації; участь у міжнародному поділі праці та пов'язаному з ним обміні 

товарами, сировиною, технологіями, науково-технічними винаходами й духовними 

цінностями; захист прав людини взагалі та кожного громадянина тієї чи іншої держави 

зокрема; об'єднання зусиль у боротьбі проти міжнародного тероризму; спільна ефективна 

участь у розв'язанні глобальних проблем сучасного світу»  [1, с.11]. 

Також слід враховувати, що вироблення зовнішньої політики держави залежить від 

конкретного історичного моменту та характеристик внутрішньополітичного процесу в країні 

та параметрів міжнародної системи. Іншою особливістю зовнішньої політики є показник 

активності діяльності держави на міжнародній арені чи індикатор його здатності до таких 

дій. У зв'язку з цим базовим питанням у дослідженнях зовнішньої політики є дискусія про 

роль держави у сучасні міжнародні відносини та її поступова трансформація. 

Таким чином, специфіка зовнішньополітичної діяльності держави нерозривно 

пов'язана з особливостями системи міжнародних відносин, у яких ця діяльність 

здійснюється. У свою чергу, міжнародні відносини спочатку формуються із сукупності 

зовнішньополітичної діяльності держави. Зовнішня політика держави є похідною від 

національних інтересів та повною мірою відображає ступінь усвідомлення державою власної 

суб'єктності на міжнародній арені. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО КАТЕГОРІЇ «ВІРТУАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ» У МЕРЕЖІ 

ІНТЕРНЕТ 

 

Токарева Віра Олександрівна 

к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права 

Національний Університет «Одеська Юридична Академія» 

 

У філософії зазначається, що інформаційно комунікативні технології значною мірою 

розширили можливості для конструювання особою власного образу, іміджу, біографії, 

ідентичності. Принципові плюралістичність, фрагментарність, децентрація, наповненість 

симулякрами сучасного інформаційного суспільства розмивають, розчиняють ідентичність 

людини в багатьох значеннях, заганяючи його в безвихідь нескінченної низки пошуку, набуття 

та втрати самостійності [1].  

Простір Інтернету надав особам можливість видавати себе за будь-кого, що дозволяє 

спілкуватися майже з будь-ким у світі, надіваючи різні маски, визначаючи різні ролі та 

обираючи різні ідентичності. Віртуальна особа представляє собою певною мірою гру, попри не 

завжди така гра своєї ролі [2]. 

Безумовно, віртуальна особа формується як самостійна та може не співпадати з суб’єктом 

реальних правовідносин.  Для позначення образу який не має оригіналу або який втратив його з 

часом, французькі філософи Ж Дельоз, Бодрійяр пропонують застосовувати термін симулякр. За 

визначенням Ж Дельоза, симулякр –  це копія копії, нескінченно деградувавша ікона, 

нескінченно слабка подоба, ми втрачаємо суть, тобто різницю у природі між симулякром та 

копією. Копія – це образ, наділений подібністю, симулякр – це образ без подібності. У 

віртуальному середовищі, особа у її радикально штучно створеній версії здається копією без 

оригіналу, симулякром (нереферентною копією особи, яка відсилає до гіперреальності) [3]. 

Симулякри є сконструйованим звабливим символічним за своїм характером обʼєктом, 

орієнтованим на задоволення бажань споживача. Це неправдива подібність, умовний знак 

чогось, що функціонує в суспільстві як його замінник. Як наслідок, сучасність є епохою 

загальної симуляції, яка створює гіперреальність і охоплює усі сфери життя особистості, котра 

звикла в епоху постмодернізму не відрізняти справжнє від вимислу. Реальність закінчилася, 

поступившись місцем симулятивній гіперреальності симулякрів [4].  

Тож, і явище віртуальної особи не є настільки новим, як стверджують окремі дослідники 

та певною мірою вже декілька тисячоліть проявляється у мистецтві, а саме у театрі, кіно та 

літературі [5].  А такі художники як, Э. Уорхол, К. Ольденбург, Р. Раушенберг, Р. Ліхтенштейн 

та інші, більшість з яких буди медійними особами, в процеі своєї презентаційної діяльності 

створювали симулякри самих себе – у картинах, у поведннці та медійному просторі, тощо [6].  

На думку С.А. Решеніна В Інтернеті створення симулякрів в більшості випадків несе 

лише характер гри або розваги. З даним висолюванням не можна погодитися. Так, Богдановіц и 

Бєслей, стверджують, що можливість створення фіктивної віртуальної ідентичності потенційно у 

повністю фіктивному середовищі, широко застосовується та є загальновідомим. Створення 

віртуальної ідентичності може бути мотивоване засадами дотримання анонімності або бажанням 

розваг. З огляду на те, що така віртуальна особа може бути видалена, не залишивши сліду, 

концепція існування такої віртуальної ідентичності суперечить критеріям сталості та фізичної 

реальності, які очікуються у будь-якому процесі ідентифікації, що пов’язує фізичну особу з 

низкою цифрових даних. Використання множинних «віртуальних посвідчень» має регулюватися 

законодавством про фізичну особу [7]. 

На відміну від фізичного світу, де закон обмежує свободу вибору власних ознак для 

ідентифікації, ця свобода існує у користувачів Інтернету без обмежень та заборон. Коли особ 

перебуває у Інтернеті, вона може вільно презентувати себе та обирати власні характеристики та 

ознаки [8]. Наразі, застосування програмного забезпечення володіє значними потенціалом 
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порушення прав  осіб та використання його для вчинення шахрайства що доступно майже для 

будь-якої особи яка бажає, начебто вогнепальну зброю можна було б придбати у будь-якому  

магазині продуктів. За допомогою сучасних технології таких як, розпізнавання особи, мови, 

обчислення персональних даних, тощо,  стало можливим створити відео із відомим політичними 

діячам, де промовляє те, чого ніколи не говорив, або створити аудіо розмову будь-якої особи. 

Підробки зображення, відео, мови або документів із використанням нейронних мереж, що 

дозволяє виготовляти фейк який не відрізняються від реальності отримало назву – Deep-fake  [9].  

Дійсно, Інтернет значний час наділяв осіб правом вільного вибору та зміни масок, 

ідентичності, псевдонімів під якими особа презентує себе та ідентифікує, що створювало 

ілюзорність анонімності в мережі. Так, у 90 роки популярним був афоризм, що стосувався 

карикатуру у журналі «Нью-Йоркер»: «В Інтернеті ніхто не знає, що ви собака», яка вже майже 

забулася. Наразі відношення до анонімності зазнає змін, що обумовлене умовами ідентифікації, 

зміною у ступні збирання та обробки персональних даних. Водночас, сучасні тенденції навпаки 

зводяться до презентації особи в цифровому просторі [10]. Проте, наразі, все більшість 

правовідносин в мережі Інтернет потребують проходження процедуру автентифікації, адже 

можливість зміни імен або псевдоніму, ставить питання з правової точки зору, оскільки така 

свобода нівелює загальні засада дії цивільного права. Так, наприклад, у Південній Кореї, гравці 

мають ввести свої національні ідентифікації норми для участі у онлайн грі [11]. 

Тому, з урахуванням можливостей вільного конструювання особи в Інтернеті слід 

розмежовувати віртуальну особу в мережі Інтернет в якості презентації власної фізичної особи у 

віртуальному середовищі, яке співпадає із ідентичністю реальної фізичної особи та фейкову 

віртуальну ідентичність в мережі Інтернет, яка не співпадає з реальною фізичною особою або є 

цифровим двійником існуючої фізичної особи, що створюється для цілеспрямованого введення в 

оману та шахрайства. 

З огляду на зазначене, конструювання віртуальної особи в мережі Інтернеті може як 

повністю співпадати із проекцією фізичною особою у реальному світі, у разі реєстрації на 

офіційних державних порталах, отримання держаних та фінансових послуг, та поряд з цим 

створюватися для вчинення злонамірених дій та шахрайства. 
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Technical sciences 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ВЛАШТУВАННЯ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

 

Черепаха Д.В. 
аспірант, Вінницький національний технічний університет 

 

В умовах постійно зростаючого транспортного навантаження, збільшення 

інтенсивності та швидкості руху по автомагістралях підвищуються витрати на капітальні та 

поточні ремонти автомобільних доріг для забезпечення безпеки руху по них. Якщо порівняти 

довговічність дорожнього одягу на вітчизняних та закордонних об’єктах транспортної 

інфраструктури, то в Україні спостерігається у 1,5–2,0 рази менший міжремонтний термін 

при практично ідентичних кліматичних умовах експлуатації [1-4]. Крім того, норми 

розрахунку та якість виконання дорожнього одягу в Україні та країнах світу і Євросоюзу 

мають певні розбіжності. Типи та властивості будівельно-дорожніх матеріалів, що 

застосовуються в будівництві та проектуванні автомобільних доріг, також відрізняються.  

Одним із шляхів зниження вартості експлуатації та витрат на утримання дорожньо-

транспортної інфраструктури є впровадження в проектну практику нових конструктивних 

рішень дорожнього одягу, які б забезпечували високу якість дорожнього покриття протягом 

експлуатаційного періоду [5-8]. Цього можна досягнути за рахунок введення в конструкцію 

дорожнього одягу в якості протиморозного прошарку теплоізоляційного матеріалу з метою 

виключення ефекту морозного здимання дорожнього полотна.  

Ніздрюватий бетон є універсальним і ефективним теплоізоляційним матеріалом, який 

широко і давно використовується в цивільному і промисловому будівництві України та 

закордоном. Влаштування теплоізоляційного прошарку ніздрюватого бетону дає змогу 

повністю або частково запобігти промерзанню та перегріву основи дорожнього одягу, 

знизити вплив періодичних температурних коливань навколишнього середовища, що 

забезпечує підвищення довговічності конструкції дорожнього полотна. У зв'язку з цим, 

проблема розроблення ніздрюватих бетонів з підвищеними експлуатаційними властивостями 

як ефективного теплоізоляційного прошарку для проектування довговічних багатошарових 

конструкцій дорожнього одягу є практично значимою та актуальною [9-10]. 

В останні роки в Україні з’явився підвищений інтерес до використання ніздрюватого 

бетону не лише у будівництві житлових та громадських споруд, але і для застосування в 

дорожньому будівництві як новітнього та високоефективного теплоізоляційного матеріалу 

дорожнього одягу. У конструкціях дорожнього одягу ніздрюватий бетон може виконувати 

одразу дві функції: теплоізоляційного прошарку та елементу, що створює умови для 

розподілення навантажень в масиві дорожнього одягу автомобільної дороги [11-12]. 

У ВНТУ на протязі останніх 20ти років проводяться дослідження щодо розробки 

енергоефективних ніздрюватих бетонів. Автори в своїх роботах [13-18] підтвердили 

можливість отримання ніздрюватого безавтоклавного бетону з заданими характеристиками 

використовуючи техногенні промислові відходи. Розроблена технологія виготовлення 

ніздрюватого бетону з використанням  нового безвипалювального  в’яжучого [19-20].  

Зростання міцності ніздрюватих бетонів може вирішуватись ефективними 

традиційними технологічними прийомами - за рахунок використання комплексних хімічних і 

активних мінеральних добавок [21-24]. Природні мінеральні добавки потребують додаткових 

капітальних затрат на їх виробництво, золошлакові відходи, фосфогіпс, червоний бокситовий 

шлам є доступними сировинними компонентами   для будівельних сумішей [25-28]. 

Авторами запропонована комплексна технологія виробництва конструкційно-

теплоізоляційних ніздрюватих виробів [29-32] з використанням промислових відходів, що 

дозволяє значно розширити сировинну базу. Ресурсозберігаюче виробництво  передбачає 

застосування фізико-механічної і механо-хімічної активації техногенних продуктів. 
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Результати досліджень комплексного використання золи-виносу, фосфогіпсів, 

портландцементу і дрібнозернистого карбонатного заповнювача забезпечили отримання 

теплоефективних ніздрюватих матеріалів [33-34].   

В останні роки окрім виготовлення будівельних виробів з використанням відходів 

промисловості, такі відходи розпочали використовувати для влаштування штучних основ 

[35-36] шляхом армування слабких ґрунтів вертикальними жорсткими елементами з  

ґрунтоцементу. Ефект такого армування основ полягає у тому, що у певному об’ємі слабкого 

ґрунту частина його замінюється жорстким матеріалом із достатньо великим модулем 

деформації. Додавання золи винос до складу бетонних виробів [37-39] придає підвищену 

міцність таким конструкціям, покращує реологічні властивості суміші, підвищує 

водостійкість та зменшує вартість конструкцій. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ШКОЛЬНИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ВЫСОКОГОРНЫХ ОБЛАСТЯХ АРМЕНИИ  

 

Чшмаритян М.В. 

доцент кафедры медико-биологических наук, к.б.н. 

Армянский государственный институт физической культуры и спорта 

г. Ереван, Республика Армения 

 

Физическое развитие детей и подростков является одним из основным фактором 

здоровья подрастающего поколения.   Ряд авторов (П.Б. Башкиров, 1962; А.К. Раппорт 1972) 

утверждают, что некоторые показатели физического развития детей и подростков, 

проживающих в определенных климатических зонах, необходимо обновлять с частотой в 8-

10 лет для коррекции возрастных нормативов. В Республике Армения такие исследования 

проводились в основном в г. Ереване и некоторых крупных городах республики в конце 20-

го – начале 21-го века (К.Б. Акунц, 1993, Ф.Г. Казарян, 2002 и др.) Однако в высокогорных и 

отдаленных областях обследования физического развития детей не были проведены и 

требуют корректировки нормативов. Как известно, в условиях высокогорья и среднегорья 

наблюдается гипоксия, что может отразиться на величинах некоторых показателей 

физического развития детей и подростков.    

Следует также отметить, что приказом министра здравоохранения РА от 22.09.2006 

года, обязательным является медицинское обследование школьников с дальнейшим 

разделением классов на уроках физической культуры на основании состояния здоровья: 

основная, подготовительная и специальная (2). Безусловно, что любое медицинское 

обследование школьников необходимо начинать с исследования показателей физического 

развития, нормативы которых разработаны с учетом веса, роста, возраста и пола детей и 

подростков.  

Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования является провести 

обследование школьников средних классов отдаленных высокогорных сел Армении. Были 

применены антропометрические (рост сидя и стоя, вес, окружность грудной клетки в покое, 

на вдохе и выдохе, длина конечностей) и физиометрические (мышечная сила рук, становая 

сила) методы. Вышеуказанные показатели оцениваются в пределах возрастной нормы. 

Осанку школьников исследовали по апробированной методике на основании 

физиологических изгибов позвоночника в сагиттальной плоскости. Шейный и поясничный 

лордозы в пределах возрастой нормы.  

Таблица1 

 Шейный лордоз (см) Поясничный лордоз(см) 

 Мальчики n=42     2.050.43  4.350.37 

Девочки n=35 1.310.13 3.360.14 

 

У 13 мальчиков и 8 девочек методом плантографии было выявлено, что у девочек 

реальное плоскостопие, а у мальчиков сплющенная стопа.  

Таблица2 

 Правая стопа  Левая стопа 

 Мальчики n=13 1.910.07 1.890.07 

Девочки n=8 3.940.61 3.690.46 

 

Школьникам был рекомендован специальный комплекс упражнений для проведения 

на уроках физкультуры и дома. На начальном этапе занятия проводились под контролем 

студентов и методистов АрмГФКиСа в рамках педагогической практики.    
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Шарифли Муталим Рамис оглу 
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Пусть некоторая переменная x задана на данном интервале [𝑎; 𝑏]. Понятно, что в 

данном случае 𝑎 < 𝑏. Найдём интервал значений величины |𝑥|. Данная проблема слабо 

освещена в широкой математической литературе.  

Рассмотрим следующие 3 случая: 

1. Пусть сперва оба числа 𝑎 и 𝑏 являются неотрицательными числами, то есть пусть  

𝑎 ≥ 0 и 𝑏 > 0. По условию 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏. Тогда последнее двойное неравенство можно 

почленно смодулировать с сохранением знаков неравенства, то есть будем иметь |𝑎| ≤ |𝑥| ≤
|𝑏|,                                

или 𝑚𝑖𝑛{|𝑎|; |𝑏|} ≤ |𝑥| ≤ 𝑚𝑎𝑥{|𝑎|; |𝑏|}, так как в данном случае |𝑎| < |𝑏|.  
2. Пусть теперь оба числа 𝑎 и 𝑏 являются неположительными числами, то есть пусть  

𝑎 < 0 и 𝑏 ≤ 0. По условию 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏. Тогда заданное по условию двойное неравенство 

можно почленно смодулировать с изменением знаков неравенства, то есть будем иметь 

 |𝑎| ≥ |𝑥| ≥ |𝑏|, или |𝑏| ≤ |𝑥| ≤ |𝑎|, или 𝑚𝑖𝑛{|𝑎|; |𝑏|} ≤ |𝑥| ≤ 𝑚𝑎𝑥{|𝑎|; |𝑏|}, так как в 

данном случае |𝑏| < |𝑎|.         
3. Пусть, наконец, одно из чисел 𝑎 и 𝑏 является отрицательным, а другое 

положительным, то есть 𝑎 < 0, но 𝑏 > 0, так как по предположению 𝑎 < 𝑏. В этом случае 

представим интервал [𝑎; 𝑏]  как объединение (совокупность) двух интервалов: [𝑎; 𝑏]=[𝑎; 0) ∪
[0; 𝑏] 

и рассмотрим следующие 2 подслучая: 

      3а. Пусть сначала 𝑥 ∈ [𝑎; 0), то есть   𝑎 ≤ 𝑥 < 0. Здесь применяется случай 2: 

𝑚𝑖𝑛{|𝑎|; |0|} ≤ |𝑥| ≤ 𝑚𝑎𝑥{|𝑎|; |0|}, или 0 < |𝑥| ≤ |𝑎| , или |𝑥| ∈ (0; |𝑎|]. 
      3б. Пусть затем  𝑥 ∈ [0; 𝑏], то есть  0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏. Здесь применяется случай 1:  
𝑚𝑖𝑛{|0|; |𝑏|} ≤ |𝑥| ≤ 𝑚𝑎𝑥{|0|; |𝑏|}, или 0 ≤ |𝑥| ≤ |𝑏|, или |𝑥| ∈ [0; |𝑏|].                                                       
Объединим полученные результаты: |𝑥| ∈ (0; |𝑎|] ∪ [0; |𝑏|] = [0; 𝑚𝑎𝑥{|𝑎|; |𝑏|}], то есть 

    0 ≤ |𝑥| ≤  𝑚𝑎𝑥{|𝑎|; |𝑏|}.                                                  

   Итак, полученные результаты можно окончательно обобщить следующим образом: 

пусть 𝑥 ∈ [𝑎; 𝑏]. Возможны 2 варианта: 

1. Если число 0 не является внутренней точкой интервала [𝑎; 𝑏], то при 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 

имеем: 

𝑚𝑖𝑛{|𝑎|; |𝑏|} ≤ |𝑥| ≤ 𝑚𝑎𝑥{|𝑎|; |𝑏|}   . 

 

2. Если же число 0 является внутренней точкой интервала [𝑎; 𝑏], то при 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 

имеем: 

0 ≤ |𝑥| ≤ 𝑚𝑎𝑥{|𝑎|; |𝑏|}  . 
 

   Рассмотрим следующие примеры: 

Пример 1. Пусть 𝑥 ∈ [1; 2]. Найдите множество значений величины |𝑥|. 
Решение. Число 0 не является внутренней точкой заданного интервала [1; 2], поэтому  

𝑚𝑖𝑛{|1|; |2|} ≤ |𝑥| ≤ 𝑚𝑎𝑥{|1|; |2|} => 𝑚𝑖𝑛{1; 2} ≤ |𝑥| ≤ 𝑚𝑎𝑥{1; 2} => 1 ≤ |𝑥| ≤ 2. 
Пример 2. Пусть 𝑥 ∈ [−2; −1]. Найдите множество значений величины |𝑥|. 
Решение. Число 0 не является внутренней точкой заданного интервала [−2; −1], поэтому  

𝑚𝑖𝑛{|−2|; |−1|} ≤ |𝑥| ≤ 𝑚𝑎𝑥{|−2|; |−1|} => 𝑚𝑖𝑛{2; 1} ≤ |𝑥| ≤ 𝑚𝑎𝑥{2; 1} => 
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=> 1 ≤ |𝑥| ≤ 2. 
 

 

Пример 3. Пусть 𝑥 ∈ [−1; 2]. Найдите множество значений величины |𝑥|. 
Решение. Число 0 является внутренней точкой заданного интервала [−1; 2], поэтому  

0 ≤ |𝑥| ≤ 𝑚𝑎𝑥{|−1|; |2|} => 0 ≤ |𝑥| ≤ 𝑚𝑎𝑥{1; 2} => 0 ≤ |𝑥| ≤ 2. 
Пример 4. Пусть 𝑥 ∈ [−2; 1]. Найдите множество значений величины |𝑥|. 
Решение. Число 0 является внутренней точкой заданного интервала [−2; 1], поэтому  

0 ≤ |𝑥| ≤ 𝑚𝑎𝑥{|−2|; |1|} => 0 ≤ |𝑥| ≤ 𝑚𝑎𝑥{2; 1} => 0 ≤ |𝑥| ≤ 2. 
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Шарифли Муталим Рамис оглу 
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   Ранее автор данной статьи предложил формулу для более лёгкого и быстрого 

нахождения пределов, содержащих логарифмические функции, с использованием 

эквивалентных форм этих функций при условии, когда аргументы этих логарифмических 

функций стремятся к единицам:                                          

                      log𝑎 𝑥 ~ 
𝑥−1

ln 𝑎
         , то есть 

 

в бесконечно малой окрестности точки х = 1 функции 𝑦 = log𝑎 𝑥  и  y =  
𝑥−1

ln 𝑎
                 

эквивалентны, то есть в окрестности указанной точки эти функции ведут себя одинаково. 

Это значит, что если при вычислении пределов логарифмических функций  𝑦 =  log𝑎 𝑥  их 

аргументы стремятся к единицам, то сами функции  log𝑎 𝑥  можно просто заменить на 

линейные выражения 
𝑥−1

ln 𝑎
  , где  х – аргументы логарифмических функций. Аналогично было 

получено, в частности, и другое эквивалентное соотношение, положив а = е: 

 

   ln 𝑥  ~ 𝑥 − 1   . 

 

Однако, если аргументы логарифмических функций стремятся не к единицам, а к 

некоторым отличным от единиц числам b, то для этих случаев надо вывести другую 

формулу. Сначала в вышеуказанной формуле вместо х подставим 
𝑥

𝑏
 , тогда аргумент 

логарифмической функции будет стремиться к единице, и в этом случае можно применить 

предыдущую формулу: 

 

log𝑎 (
𝑥

𝑏
) ~ 

𝑥
𝑏

− 1

ln 𝑎
=>  log𝑎 𝑥 − log𝑎 𝑏 ~ 

𝑥 − 𝑏

𝑏 ∙ ln 𝑎
=>  log𝑎 𝑥 ~ log𝑎 𝑏 +

1

𝑏 ∙ ln 𝑎
 ∙ (𝑥 − 𝑏). 

 

Итак, окончательно имеем:  

                                                               log𝑎 𝑥 ~ log𝑎 𝑏 +
1

𝑏∙ln 𝑎
 ∙ (𝑥 − 𝑏)    , то есть 

в бесконечно малой окрестности точки х = b функции 𝑦 = log𝑎 𝑥  и   

y = log𝑎 𝑏 +
1

𝑏∙ln 𝑎
 ∙ (𝑥 − 𝑏)     эквивалентны, то есть в окрестности указанной точки эти 

функции ведут себя одинаково. Это значит, что если при вычислении пределов 

логарифмических функций  𝑦 = log𝑎 𝑥  их аргументы стремятся к b, то сами функции  

log𝑎 𝑥  можно просто заменить на линейные выражения log𝑎 𝑏 +
1

𝑏∙ln 𝑎
 ∙ (𝑥 − 𝑏)      , где  х – 

аргументы логарифмических функций. 

Примечание. Правая часть последней формулы – это сумма первых двух членов 

разложения функции в ряд Тейлора по степеням двучлена (x − b). 

Аналогично можно получить, в частности, и другое эквивалентное соотношение, 

положив  

a = е: 

ln 𝑥 ~ ln 𝑏 +
1

𝑏
 (𝑥 − 𝑏)  
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Сначала вспомним формулу разложения квадратного трёхчлена с одной переменной 

на линейные множители: 

 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2) 

                                                                                                      , где 

x - единственная переменная; 𝑎, 𝑏, 𝑐 - постоянные, причём 

𝑎 - старший (первый) коэффициент; b - средний (второй) коэффициент; 

c - свободный член (третий коэффициент); 

𝑥1, 𝑥2 - корни соответствующего квадратного уравнения  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0.                                         
Теперь рассмотрим квадратный трёхчлен с двумя переменными 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦2 , где                                   

𝑥, 𝑦 - переменные, и попытаемся вывести формулу разложения этого трёхчлена на линейные 

множители. Обычно выносят 𝑦2 за скобки: 𝑦2 (𝑎 (
𝑥

𝑦
)

2

+ 𝑏 (
𝑥

𝑦
) + 𝑐). Обозначим отношение: 

𝑥

𝑦
= 𝑡 =>  𝑦2(𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝑐) . Выражение  𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝑐  является квадратным трёхчленом с 

одной переменной, и поэтому применима вышеупомянутая формула разложения: 

𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝑐 = 𝑎(𝑡 − 𝑡1)(𝑡 − 𝑡2). Тогда получим соответствующую формулу 

разложения: 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦2 = 𝑦2 ∙  𝑎(𝑡 − 𝑡1)(𝑡 − 𝑡2) = 𝑎 ∙ 𝑦 ∙ (
𝑥

𝑦
− 𝑡1) ∙ (

𝑥

𝑦
− 𝑡2) = 𝑎(𝑥 − 𝑡1𝑦)(𝑥 −

𝑡2𝑦) . 

    

Итак, имеем:                 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦2 = 𝑎(𝑥 − 𝑡1𝑦)(𝑥 − 𝑡2𝑦)        , где 

 

𝑡1, 𝑡2 - корни квадратного уравнения  𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝑐 = 0.  Последняя формула редко 

встречается в широкой математической литературе. Этот способ разложения назовём 

способом введения параметра. 

   Наконец, автор предлагает более удобный практический способ разложения 

квадратного трёхчлена с двумя переменными   𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦2 на линейные множители.  

При этом переменная y принимается как постоянная, и применяется формула разложения 

квадратного трёхчлена с одной переменной на линейные множители. Данный способ 

назовём способом девариации переменной. Продемонстрируем эти 2 вышеупомянутых 

способа на конкретных примерах. 

Пример 1. Разложите квадратный трёхчлен с двумя переменными 3𝑥2 − 2𝑥𝑦 − 5𝑦2 

на линейные множители способом введения параметра. 

Решение. Решим квадратное уравнение  3𝑡2 − 2𝑡 − 5 = 0. Отсюда находим корни:  

𝑡1 = −1; 𝑡2 =
5

3
 . Применяем формулу разложения квадратного трёхчлена с двумя 

переменными:                  3𝑥2 − 2𝑥𝑦 − 5𝑦2 = 3 ∙ (𝑥— (−1)𝑦) (𝑥 −
5

3
𝑦) = 

=(𝑥 + 𝑦) ∙ 3 (𝑥 −
5

3
𝑦) = (𝑥 + 𝑦) ∙ (3𝑥 − 5𝑦). 
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Пример 2. Разложите квадратный трёхчлен с двумя переменными 3𝑥2 − 2𝑥𝑦 − 5𝑦2 

на линейные множители способом девариации переменной. 

Решение. Примем вторую переменную y за постоянную величину. Найдём 

дискриминант соответствующего квадратного уравнения с одной переменной x: 

3𝑥2 − 2𝑥𝑦 − 5𝑦2 = 0 =>  3𝑥2 + (−2𝑦)𝑥 + (−5𝑦2) = 0 => D=(−2𝑦)2 − 4 ∙ 3 ∙ (−5𝑦2) = 

= 4𝑦2 + 60𝑦2 = 64𝑦2. 
 

Найдём корни квадратного уравнения: 

𝑥1,2 =
−(−2𝑦) ± √64𝑦2

2 ∙ 3
=

2𝑦 ± 8𝑦

6
=

𝑦 ± 4𝑦

3
=>  𝑥1 =

𝑦 + 4𝑦

3
=

5𝑦

3
; 𝑥2 =

𝑦 − 4𝑦

3
= −𝑦. 

Применяем формулу разложения квадратного трёхчлена с одной переменной:  

3𝑥2 − 2𝑥𝑦 − 5𝑦2 = 3 (𝑥 −
5𝑦

3
) (𝑥 − (−𝑦)) = (3𝑥 − 5𝑦)(𝑥 + 𝑦). 
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