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8. Економічні науки

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО
НАСЕЛЕННЯ
Боднар О.Я.,
асистент кафедри економіки підприємства ВПНУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут»
м. Бережани, Україна
Зайнятість населення є одним з найважливіших показників, що разом з
обсягом ВВП визначає економічну кон’юнктуру національного ринку, впливає
на рівень життя населення та забезпечує добробут громадян країни. У сучасних
умовах питання регулювання зайнятості набуває особливої значущості,
оскільки циклічний характер ринкової економіки спричинює безробіття і
пов’язані з ним негативні економічні і соціальні наслідки. Слід зазначити, що з
початком ринкових перетворень в Україні проблеми зайнятості та безробіття
постійно знаходяться в центрі уваги ряду вітчизняних науковців.
До наукової розробки теоретичних та прикладних проблем розвитку
національного ринку праці, регулювання зайнятості сільського населення
внесок зробили вітчизняні вчені Л. Безтелесна, В. Бідак, Т. Голікова, Е.
Лібанова, П. Мазурок та ін.
Зважаючи на досить високу питому вагу сільського населення в загальній
чисельності населення України, важливість та актуальність проблем зайнятості
важко переоцінити.
При розгляді проблем зайнятості сільського населення необхідно мати на
увазі взаємодію трьох основних суб’єктів економіки й різні вектори їхніх
інтересів щодо питань зайнятості [1,59]. До суб’єктів слід віднести населення,
бізнес і державу. У кожного з них свої інтереси, та критерії участі трудових
ресурсів у трудовій діяльності. Необхідними чинниками зайнятості сільського
населення з погляду самого населення є: наявність природних ресурсів, їх
прибутковість; виконання органами влади своїх функцій щодо захисту прав
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громадян на вільну вибрану, повну зайнятість; наявність на селі соціальної
інфраструктури. До чинників й умов зайнятості сільського населення з погляду
держави можна віднести сприятливу демографічну ситуацію на селі, наявність
робочих місць та платоспроможного попиту на робочу силу, розвиток
виробництва товарів і послуг у різних сферах економіки села, дотримання
законів і норм суб’єктами господарювання тощо.
Державна політика забезпечення зайнятості населення – це науково –
обгрунтована діяльність держави щодо системного регулювання розвитку
людського потенціалу, залучення населення до продуктивної праці, яка
узгоджується із загальним курсом реалізації стратегічно важливих соціально –
економічних реформ у країні, обумовлена дією комплексу нормативно –
правових актів відповідних управлінських рішень та пов’язана з адекватними
економічними, правовими, адміністративно – організаційними засобами і
методами її реалізації, що узгоджуються із загальнодержавними й місцевими
інтересами задля досягнення цілей соціально – економічного піднесення [3,46].
Досвід країн з ринковою економікою свідчить про зростання ролі
держави в регулюванні зайнятості сільського населення на основі структурно –
організаційних, фінансово – кредитних, податкових та інвестиційних впливів на
ринок праці, застосування активної і пасивної політики зайнятості.
Складна суспільно – політична ситуація, що склалася в Україні, спонукає
Уряд до зосередження значної частини бюджетних коштів на індексації пенсій
та зарплат, надання адресної допомоги соціально – незахищеним верствам
населення тощо. Тому слід забезпечити реальні соціально – економічні умови
для створення нових робочих місць і стабілізації ринку праці в цілому.
Досвід усіх країн показує, що одним з найважливіших аспектів активної
політики зайнятості є постійне підвищення кваліфікації працівників, оскільки
ймовірність опинитися без роботи знижується із зростанням кваліфікації.
Вагоме місце в регулюванні зайнятості займають громадські роботи, які
використовують у багатьох країнах на регіональних рівнях. Одним із важливих
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напрямів сприяння активній політиці зайнятості є розвиток самозайнятості та
підприємництва.
Отже, систему регулювання зайнятості сільського населення доцільно
формувати з урахуванням особливостей розвитку сільської економіки,
інфраструктури села, стану як внутрішнього так і зовнішнього ринків праці
галузей регіону, умов розподілу і використання трудових ресурсів.
Література:
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5.Філософські науки

РОЗУМІННЯ РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРУ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
В ФІЛОСОФІЇ К.МАРКСА
Болотова В. В.
студент факультету комп'ютерних наук і технологій
Донецький національний технічний університет
м. Красноармійськ, Україна
Погляди Карла Маркса і його філософія мали суттєвий вплив на соціальні
аспекти життя у ХІХ-ХХ ст. У своїй філософії, Карл Маркс, спираючись на
діяльний підхід намагався теоретично розвити наукове, об’єктивне пояснення
багатьох соціальних інститутів. Зокрема, це існування суспільства. В теорії
класів Карла Маркса воно постало єдиною і цілісною системою. Він вважав, що
всі

протиріччя,

які

виникають

між
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соціальними

групамив

умовах

індустріального світу не є тимчасовими, а основними, і різні погляди на речі є
основною причиною соціальних змін.
Діючі в суспільстві соціологічні закони виражають принцип відповідності
між продуктивними силами і виробничими відносинами, а також між
ідеологічною і політичною надбудовою і базисом. Принцип відповідності між
рівнем розвитку виробництва і формою організації суспільства пояснює, чому
відбуваються зміни в суспільних відносинах.
Так чи інакше, шлях до матеріалістичної філософії К. Марксом проклав
великий розрив з релігією, здійснений ще в рамках младогегельянского руху.
Він передує їх і філософського, і політичного самовизначення. Можна сказати,
що К. Маркс не так уже й погано відносився до релігії, вважаючи її «серцем
безсердечного світу». Дійсно, він пише: «Релігійне убожество є в один і той же
час вираження дійсного убожества і протест проти цього дійсного убожества.
Релігія - це зітхання пригнобленої тварі, серце безсердечного світу, подібно до
того як вона - дух бездушних порядків. Релігія є опіум народу»[1, с. 415].
Що до релігійних поглядів Маркса які вплинули на сприйняття людей, то
він вважав, що поки соціальні причини релігії існують, природно, абсолютно
виправдано існування і самої релігії. У цих умовах насильно позбавляти широкі
маси людей, не готових до сприйняття наукового світогляду, їх духовної
насолоди - релігії (нагадаємо, цей вислів самого Маркса) - нелюдяно.
Існування релігії у Карла Маркса пов'язане з наявністю гострих
соціальних протиріч, які віра вирішити принципово не здатна, а може лише
пом'якшити усвідомлення підпорядкованості одного класу іншим, що не сприяє
звільненню від рабства, а лише продовжує його гніт. Релігія робить людину
невільним, оскільки вона відчужує людини від його власної природи, суть якої
К. Маркс бачить у праці і в можливості в повній мірі користуватися
результатами своєї праці. Релігійне відчуження є лише одним з приватних
проявів набагато більш всеосяжного економічного відчуження: «релігійне
відчуження як таке відбувається лише в сфері свідомості, в сфері внутрішнього
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світу людини, але економічне відчуження є відчуження дійсного життя, його
скасування охоплює тому обидві сторони» [2, с. 248].
Цілком зрозуміло, що передумовою критики таких соціальних умов є
критика релігії. Не будучи самоціллю, «боротьба проти релігії є побічно
боротьба проти того світу, духовної насолодою якого є релігія» [1, с. 414-415].
Боротьба проти релігії повинна бути підпорядкована спільної мети - звільнення
народу від гноблення, вихованню в ньому здатності до історичної дії. Критика
релігії, за словами К.Маркса, скидає з ланцюгів рабства «фальшиві квіти»,
звільняє людину від релігійних ілюзій для того, щоб він мислив і діяв,
змінюючи світ, який його оточує.
Однак Карл Маркс звертає увагу на те, що сама по собі критика сучасного
йому суспільства ще не вирішує завдань його перебудови, хоча теоретичне
вирішення цих проблем є необхідною передумовою їх практичного вирішення.
«Зброя критики не може, звичайно, замінити критики зброєю, матеріальна сила
повинна бути перекинута матеріальної ж силою; але і теорія стає матеріальною
силою, як тільки вона опановує масами» [1, с. 445].
Карл Маркс сформулював основні завдання робітничого класу по
відношенню до релігії і церкви. Основоположники марксизму встановили, що
боротьба робітничого класу проти релігії є складова частина всієї його
боротьби проти сил і традицій старого суспільства, за встановлення диктатури
пролетаріату. К. Маркс вказував, що вимога свободи совісті, що є за своїм
характером загальнодемократичних, не може задовольнити партію робітничого
класу, кінцевою метою якої по відношенню до релігії є її повне подолання. Але
подолання релігії після перемоги диктатури пролетаріату не може бути
здійснено шляхом заборони.Будь-які спроби заборонити релігію з неминучістю
призвели б до її закріплення на тривалий час і увінчали б служителів релігії
земним ореолом мучеництва.
Таким чином, релігія за поглядами Карла Маркса є різновидом ідеології,
тобто висловлює інтереси класів і виявляється складовою частиною боротьби
між ними. Вона може виправдовувати існуючі порядки як встановлені богом і в
9

історії «де-факто» виконувала функцію «опіуму народу». Але вона може
служити і служила в багатьох випадках стимулом у боротьбі проти соціальної
несправедливості.
Однак в основі своїй релігія залишається відтворенням людського
самовідчуження, неминучого там і до тих пір, де і оскільки процес виробництва
панує над людьми, а не людина над процесом виробництва; де суспільні
відносини між людьми приймають фантастичну форму відносин між речами.
Проблема подолання релігії - проблема повернення людині того, що створено
їм і йому належить, тобто не руйнування позитивного змісту релігії, але його
розвиток як «реального гуманізму».
Література:
Маркс, К. Сочинения. Издание 2. Т. 1 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. :

1.

Политиздат, 1955. – 689 c.
Релігієзнавство. Навчальний посібник / Черній А. М. - К.:

2.

Академвидав, 2003. - 351 c.
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1.Технические науки
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОЦЕНКЕ
ПРЕЦИЗИОННОСТИ
Вовкодав В.А.
студент,
Национальный технический университет Украины «КПИ»
г.Киев, Украина.

В экспериментальной работе, проводимой в области фундаментальных
наук,

важнейшей

составной

частью

научных

исследований

является

эксперимент, основой которого является научно поставленный опыт с точно
учитываемыми и управляемыми условиями. При проектировании новой
техники и различных испытаниях образцов опытной и серийной продукции
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большая роль отводится методам статистического планирования эксперимента
[1, с.22].
Как известно, одним из важных требований проведения эксперимента
является обеспечение прецизионности метода и результатов измерений. Под
прецизионностью понимается степень близости друг к другу независимых
результатов измерений,

полученных в конкретных регламентированных

условиях [2, с.31]. Показатели прецизионности должны определяться на
основании серии результатов измерений, представленных участвующими
лабораториями.
Согласно ГОСТ Р ИСО 5725–1 предложен алгоритм планирования
эксперимента:
1.

Следует выбрать стандартный метод измерений, удовлетворяющий

требованиям эксперимента. Чтобы измерения выполнялись одинаковым
образом, метод измерений должен быть стандартизован, т. е. требуется
документ, который устанавливает во всех подробностях, как должно
выполняться измерение, также включающий в себя описание всех процедур.
Также небольшие отклонения в процедуре не должны быть причиной
изменений результатов, т. е. метод должен быть устойчивым.
2.

Эксперимент по оценке прецизионности стандартного метода

измерений должен быть спланирован советом экспертов, которые хорошо
знакомы с методом измерений и его применением. Совет экспертов должен
включать в свой состав: ответственного за статистическую обработку данных
эксперимента; лица, ответственного за проведение эксперимента. Эксперты
принимают

все

решения

по

планированию

эксперимента,

такие

как

координация эксперимента; принятие решения по вопросам количества
лабораторий, уровней и измерений; могут ли некоторые операторы быть
допущены к проведению измерений; обсуждение доклада о результатах
статистического
установление

анализа,

полученных

окончательных

значений

прецизионности.
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по
для

завершении
стандартных

эксперимента;
отклонений

3.

Определить сколько лабораторий должно быть вовлечено в

совместный

эксперимент.

С

точки

зрения

статистики,

лаборатории,

участвующие в эксперименте по оценке точности, должны быть выбраны
наугад из числа всех лабораторий, применяющих данный метод измерений.
Участвующие в эксперименте лаборатории не должны быть из числа тех,
которые уже приобрели особый опыт применения метода в ходе его
стандартизации.
4.

Отобрать

какие

материалы

являются

подходящими

для

представления данных уровней и каким образом они должны быть
подготовлены. В экспериментах, например по оценке точности, пробы
материала или образцы определенной продукции рассылают из центрального
пункта конкретному числу лабораторий, расположенных в разных местах,
разных странах или даже на разных континентах. Измерения в лабораториях
нужно проводить на идентичных объектах. Образцы должны соответствовать
следующим требованиям: быть идентичными при их рассылке в лаборатории;
оставаться идентичными во время транспортирования и на протяжении любых
интервалов времени, которые могут предшествовать периоду фактического
выполнения измерений. При организации экспериментов по оценке точности
данные условия должны тщательно соблюдаться
5.

Определить какие временные рамки должны быть установлены для

завершения всех измерений. На практике измерения должны проводиться в
течение как можно менее продолжительного периода времени, чтобы свести к
минимуму изменения данных факторов, которым не может быть всегда
гарантировано постоянство.
6.

Установить является ли исходная функция подходящей, или должен

быть рассмотрен видоизмененный вариант. С целью оценки прецизионности
метода измерений для конкретного испытуемого материала или изделия
целесообразно осуществлять измерения с учетом суммы трех составляющих [3,
с.42]:

y  m  B  e,
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(1)

где

m

–

математическое

ожидание,

полученное

в

результате

эксперимента; В – лабораторная составляющая систематической погрешности
результатов измерений, выполненных в соответствии со стандартным методом
в условиях повторяемости; е – случайная погрешность, имеющая место при
каждом измерении в условиях повторяемости.
7.

Обеспечить условия проведения эксперимента. Определить, нужны

ли особые меры предосторожности для обеспечения уверенности в том, что во
всех

лабораториях

измерениям

подвергаются

идентичные

материалы,

находящиеся в одном и том же состоянии. На изменчивость результатов
измерений, выполненных по одному методу, помимо различий между
предположительно

одинаковыми

образцами,

могут

оказывать

влияние

различные факторы, такие как: оператор; используемое оборудование;
калибровка оборудования; параметры окружающей среды (температура,
влажность, загрязнение воздуха); интервал времени между измерениями.
Конечной целью эксперимента по оценке прецизионности является
оценка значений стандартных отклонений измеренных величин с определенной
вероятностью. Оценка стандартных отклонений будет зависеть от числа
лабораторий и количества результатов измерений в каждой лаборатории. Для
вероятности 95% в стандарте [2, с.34] приведены приближенные выражения,
которые дают ориентиры для планирования необходимого количества
лабораторий и результатов испытаний.
Литература:
1.

Лаптенок В. Д. Серегин Ю. Н. Методы планирования эксперимента

и обработки результатов : учеб. пособие ; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т.
Красноярск, 2006. 188 с.
2.

ГОСТ

Р

ИСО

5725-1–2002.

Точность

(правильность

и

прецизионность) методов и результатов измерений. Ч. 1. Основные положения
и определения. Введ. 2002-04-23. М. : Госстандарт России, 2002. 66 с.
3.

ГОСТ

Р

ИСО

5725-2–2002.
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Точность

(правильность

и

прецизионность) методов и результатов измерений. Ч. 2. Основной метод
определения повто-ряемости и воспроизводимости стандартного метода
измерений. Введ. 2002-04-23. М. : Госстандарт России, 2002. 118 с.
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10. Політичні науки

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ВАРІАНТИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
Гупалюк О.П,
студент ф-ту політико-інформаційного менеджменту
Національний університет «Острозька академія»
м. Острог, Україна
Інформаційна
функціонування

сфера

головних

та

простір

сфер

є

базовою

сьогодні

життєдіяльності

військової, політичної, дипломатичної
технології

є

фундаментом

держави:

для

економічної,

та ін. Відповідно інформаційні

системо-утворюючою

системою

для

всіх

сфер

життєдіяльності держави. Через це розвиток телекомунікаційних засобів
зв'язку, впливає прямо й опосередковано на діяльність економічну, політичну,
військову та дипломатичну справу на тих держав, які не адекватно забезпеченні
інформаційною безпекою свого інформаційного простору. Таким чином,
глобальні комунікації створюють таке середовище, де існує глобальна
проблема залежності одних держав від тих які переважають у розвитку
інформаційно-технологічному

та

використовуються

сучасні

зразки

інформаційної зброї.
Як ми можемо відчути та побачити, що у теперішній час домінантною
складовою будь якого середовища стають два предмети, інформація і
оперування інформацією, відкинувши промисловість і землю, які у не далекому
майбутньому

були

головними

складовими

успішності

та

потужності

функціонування держави. Через це у військовому середовищі відбувається
перехід від інформаційної війни до війни оперування знаннями. Через те, що
держава базується та орієнтується у прийнятті рішень на рівні розвитку
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інформаційного простору та забезпеченні безпеки у прийнятті рішень на
достовірному та адекватному забезпеченні знань. Вплинувши на знання, ми
отримуємо зовсім різні рішення. Таким чином, виникає та актуалізується
проблема життєдіяльності у інформаційному суспільстві держав, які не
достатньо розвинуті у сфері інформаційної безпеки: у розробленні способів та
методик впливу на прийняття рішень опонентом або ворогом та відповідно
способів

та

інструментарію

захисту

від

подібного

типу

впливу

на

інформаційний простір держави та інформаційну безпеку держави в цілому.
Проблематикою

забезпечення

інформаційної

безпеки

держави

опрацьовується вітчизняними науковцями і дослідниками: І. Арістова, В.
Білоус, А. Гальчинський, О. Голобуцький, В. Горбатенко, О. Григор, В.
Данільян, Н. Дніпренко, О. Дубас, О. Ємельяненко, В. Єфімова, Є. Калашнюк,
А. Колодюк, О. Литвиненко, Є. Макаренко, В. Недбай, Г. Несвіт, В. Парфенюк,
Г. Почепцов, С. Руденко, О. Соснін, О. Старіш, В. Тронь, О. Флюр, І. Чиж, С.
Чукут, О. Шевчук та інші.
Інформаційна політика, є необхідною системою державних органів, які є
важливими суб’єктами взаємо діяльності у будові та стратегії, як внутрішньої
так і зовнішньої політики будь якої держави світу. Відповідно, суб’єктами
інформаційної сфери будуть: держава, громадяни, юридичні особи. Також,
згідно Закону України «Про інформацію» у статусі суб’єкта інформаційних
зносин, можуть бути інші держави і їх громадяни, міжнародні організації та
особи без громадянства. Це твердження у сьогоднішній час розвитку епохи
інформаційного суспільства, надає переваги та дивіденди тим державам, які
мають засоби та можливості і

можуть безперешкодно забезпечувати собі

доступ у будь які інформаційні потоки, тим самим здійснюючи відповідний
вплив на інформаційну політику держави забезпечуючи задоволення своїх
інтересів, порушуючи тим самим інформаційну безпеку держави. Таким чином
у політиці, за допомогою засобів масової комунікації відбувся перехід від
системи закритості до системи відкритості. Відповідно, в наш час мають
перевагу ті держави, які мають спектр методів впливу на іншодержавний
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інформаційний простір, та відповідні засоби захисту власного інфопростору.
Через це, виникає потреба як ніколи, щоб в Україні функціонувала система
структурних органів інформаційної політики, які забезпечували країну
національним

та

системо-утворюючим

елементом

інформаційного

забезпечення інфопростору держави. В даний час в державі, існують такі
структурні органи які займаються інформаційною політикою, це: Міністерство
інформаційної політики, державний комітет телебачення і радіомовлення
України, державний комітет зв’язку та інформатизації України, Національна
рада України з питань телебачення та радіомовлення. Існують також, додаткові,
дорадчі та консультуючі органи, це: Комітет Верховної Ради України з питань
свободи слова та інформації, управління інформаційної політики при
Адміністрації Президента України, Національний інститут стратегічних
досліджень. Щоб збагнути на сутність вищезгаданих органів, у науковій роботі
буде

продемонстрований

структурований

аналіз

системи

здійснення

інформаційної політики держави на основі нормативно-правового фундаменту
реалізації своїх повноважень у здійсненні інформаційної політики держави та
забезпечення інформаційної безпеки держави.
Деталізуючись, можна описати кроки створення першого розділу роботи:
найперше

буде

продемонстрований

аналіз

законодавчого

забезпечення

суб’єктів інформаційної політики і інформаційної безпеки держави, далі буде
розроблена структуризація системи функціонування інформаційної політики та
інформаційної безпеки держави; наступний етап, визначення основних
принципів, завдань на основі Концепції інформаційної політик та Доктрини
інформаційної безпеки держави; останній підрозділ, першого розділу буде
стосуватися

більш

детального

розгляду

функціональності

підсистеми

національної безпеки держави – інформаційної безпеки. У другому розділі
роботи,

буде

продемонстрована

систематизація

та

виокремлення

інформаційних викликів які є загрозою для інформаційної безпеки будь якої
держави світу. У другому підрозділі другого розділу, буде йти мова про
безпосередньо український вимір інформаційних викликів, буде розглянуто
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детально Доктрину інформаційної безпеки України і на основі неї буде
виокремлено потенційні та реальні загрози безпеки держави у інформаційній
складовій. У наступному розділі буде йти виокремлення і демонстрація
технологій інформаційного впливу та методичне забезпечення захисту технікотехнологічних і гуманітарних систем держави. Відповідно до цього спектру
інструментарію буде розроблена методика, яка дозволить оцінити ефективність
противпливу набору спеціальних інформаційних операцій, як у системі
задоволення інформаційної безпеки держави, так і взагалі в цілому у системі
забезпечення безпеки держави, за допомогою оцінення сучасного рівня іміджу
об’єкту та динаміку рівня іміджу у ситуації застосування спеціальної
інформаційної операції і у відповідних ситуаціях застосування засобів, заходів
щодо протидії.
Як висновок, можна узагальнити структуру будови роботи та відтворити
її: метою роботи є – виокремлення технології та методології забезпечення
впливу, протидії та захисту інформаційної безпеки України, на противагу
інформаційних викликів сучасності у вимірі інформаційної політики держави.
Таким чином завданням роботи буде: структурування системи інформаційної
політики держави; структурування підсистеми інформаційної безпеки держави;
визначення інформаційних викликів сучасності; виокремлення та визначення
системи методів, інструментів впливу на чужий інформаційний простір та
системи методів захисту від ворожого інформаційного впливу із розробкою
інструментарію оцінки ефективності протидії від спеціальних інформаційних
операцій ворожої сутності.
Література:
1.

Закон України «Про основинаціональноїбезпекиУкраїни» //

ВідомостіВерховної Ради,2003. – № 39. – С. 351.
2.

Закон України «Про інформацію» // Відомості Верхвоної Ради,

1992. - №48.- С. 650.
3.

Поцепцов Г. Г. Інформаційнаполітика / Г. Г. Поцепцов, С. А. Чукут.

– Київ: Знання, 2008. – 663 с. – (Вищаосвіта ХХІ століття). – (123; кн. 2).
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3.Інформаційні технології

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ЗАГАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
ЗАХВОРЮВАНЬ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
Коршак В.І.,
студент факультету біомедичної інженерії
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»
м. Київ, Україна
Експертні

системи

стали

невід’ємною

часткою новітнього

світу

передових технологій. Якщо у середині минулого століття такою «іграшкою»
бавились лише деякі ентузіасти, то на сьогодні, впровадження інформаційних
систем для експертної оцінки різних неструктурованих задач стало буденною
справою. Експертні системи впроваджено майже в усі сфери діяльності
сучасної людини, починаючи з торгівлі і закінчуючи військовою справою.
Звичайно, медицина не стала виключенням. Розроблено велику кількість
медичних експертних систем для своєчасної діагностики та спостереження
різноманітних захворювань.
На жаль, прогрес обійшов стороною галузь стоматології. Існуючі
експертні системи є вузькоспеціалізованими і малофункціональними. І, якщо,
така система може принести користь певному спеціалісту у встановленні
діагнозу, то для звичайного користувача, який відчув певні симптоми, вона не
принесе жодної користі. Створення багатофункціональної медичної експертної
системи для загальної діагностики захворювань ротової порожнини є
невід’ємною часткою сучасного наукового прогресу. Для більш ґрунтовного
ознайомлення з розробленою системою загальної діагностики розглянемо деякі
сторони роботи програми.
1.Призначення і область застосування
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Програмний

продукт

має

два

режими

роботи.

Перший

режим

призначений для допомоги звичайному користувачу, який не має поглиблених
знань з медицини, але, пройшовши нескладний тест, може отримати найбільш
вірогідний діагноз. Розробник не бере на себе відповідальність за надане
рішення, тож після встановлення діагнозу, програма рекомендує в найкоротший
термін звернутися до лікаря. Другий режим розроблено спеціально для лікаря.
Він призначений для допомоги і максимального пришвидшення у постановці
діагнозу. Тест має питання, на які повинен надати відповідь лише спеціаліст,
після проведення об’єктивного огляду пацієнта.
2.Вимоги до програмного продукту
Розроблена система діагностики націлена на максимально точне
встановлення діагнозу після первинного прояву симптоматики захворювання.
Не менш важливим є факт, що система розроблена на концепції
мультиплатформності. Це означає, що програму однаково продуктивно можна
використовувати на більшості відомих операційних систем, наприклад, OS
Windows, OS X, або будь який дистрибутив сімейства Linux.
Програма чудово інтегрована для комфортної роботи на старих
комп’ютерах. Користувач не потребує інсталяції додаткових програм, окрім
додатку Java, який можна безкоштовно завантажити на офіційному сайті
компанії Oracle.
Для роботи з програмним продуктом користувач повинен забезпечити
безперебійний доступ до мережі Інтернет, адже система містить модулі
реєстрації та збереження результатів в особистому кабінеті.
3.Алгритм роботи програми
Система загальної діагностики захворювань ротової порожнини працює
за власним алгоритмом, основна концепція якого полягає в розподіленні ваги
отриманих даних між змінними, відповідальними за постановку діагнозу. Вага
отриманих даних вираховується за допомогою спеціальних коефіцієнтів,
значення яких формується в залежності від значущості в процесі постановки
діагнозу, тобто, якщо певна отримана інформація відіграє суттєву роль в
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процесі діагностування і суттєво обмежує кількість можливих діагнозів, то
коефіцієнт буде найбільшим. В результаті, користувачу видається рішення зі
змінною, що отримала найбільшу вагу.
На даному етапі програма знаходиться в режимі тестування для
виявлення існуючих недоліків та оптимізації програмного коду перед
введенням в експлуатацію.
Література:
1.

Розробка експертних систем для клінічної практики. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://socmedica.com/page/creating
2.

Експертні системи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.aiportal.ru/articles/expert-systems/expert-systems.html
3.

Багатоплатформність. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Багатоплатформність
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8. Економічні науки

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНАЛІЗУ ТА
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Купецька Н.Г.
студентка бухгалтерсько-економічного факультету
Львівський інститут економіки і туризму
м. Львів, Україна
Наявність у підприємства оборотних активів, їх склад та структура,
швидкість обороту суттєво впливають на його фінансовий стан, а саме на
платоспроможність, ліквідність, можливість подальшої мобілізації фінансових
ресурсів. Значення аналізу оборотних коштів полягає в тому, що він є
інструментом ефективного управління оборотними активами підприємства.
Завдання організації аналізу оборотних коштів підприємства включають:
оцінку оборотних активів підприємства та їх нормування;аналіз основних
тенденцій розвитку;вивчення та кількісне обчислення впливу основних
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факторів на величину оборотних коштів підприємства, потребу в них та їх
оборотність; виявлення, вивчення та використання резервів підвищення
ефективності використання оборотних коштів підприємства; надання вичерпної
інформації для прийняття управлінських рішень [2].
Аналіз оборотних активів проводять у наступній послідовності (рис.1).
Ефективне використання оборотних активів відіграє велику роль у
забезпеченні нормалізації роботи підприємства, підвищені рівня рентабельності
господарювання та залежить від дії множини факторів. У сучасних умовах
господарювання негативний вплив на ефективність використання оборотних
активів, уповільнення їх оборотності мають фактори кризового стану
економіки. З огляду на це, система антикризового менеджменту повинна бути
спрямована на ефективне використання внутрішніх резервів підвищення
ефективності використання мобільних активів, на які суб’єкт може суттєво
впливати. До них відносять: нормування матеріальних оборотних активів;
використання тривалих господарських зв’язків; удосконалення системи
розрахунків; раціональна організація продажу; систематичний контроль за
оборотністю коштів у розрахунках тощо.
Етап 1
Оцінка загального розміру оборотних активів підприємства та аналіз змін в їх
обсязі впродовж звітного періоду

Етап 2
Дослідження структури оборотних активів підприємства за видами активів, а
також іншими кваліфікаційними ознаками

Етап 3
Оцінка впливу факторів, які обумовлюють зміни в обсязі оборотних активів
підприємства

Етап 4
Оцінка зміни в складі джерел фінансування оборотних активів підприємства

Етап 5
Розрахунок показників ефективності 21
використання оборотних активів,
проведення їх аналізу та обґрунтування висновків

Рис. 1.Етапипроведенняаналізуоборотнихактивівпідприємства
Складено автором за [2, с. 23-56]
Для підвищення ефективності господарської діяльності підприємства
потрібно більш детально аналізувати всі стадії виробничого процесу. Це
дозволить ретельно розглянути можливість скорочення виробничих ресурсів.
Такі заходи підвищать ефективність використання оборотних активів [1].
Пошук шляхів прискорення оборотності оборотних активів за стадіями їх
кругообігу є оперативним та найефективнішим. Значна частина напрямів
нерозривно пов'язана з науково-технічним прогресом. Використання у
виробництві принципово нових засобів праці й технологічних процесів
забезпечить можливість виготовлення продукції з меншими витратами живої
праці, сировини, матеріалів і енергії, полегшить і прискорить перебудову
всього процесу виробництва на основі системи машин та устаткування,
створеної на принципах автоматизації та безперервності процесів при
широкому використанні електроніки.
Вважаємо, що подоланню проблем управління фінансовою спроможністю
суб’єкта господарювання буде сприяти введення в практику і забезпечення
дієвості механізму комплексного управління фінансовими показниками його
діяльності. При цьому одним з головних завдань має стати підвищення
точності, гнучкості та оперативності менеджменту. Це можливо на основі
прийняття науково обґрунтованих рішень, що повинні базуватися на
інформації, яка отримана з організованого відповідно до законодавства обліку,
який здійснює бухгалтер і отриманих на його основі фінансових звітів.
Література
1.

Кензір С. М. Шляхи підвищення ефективності використання

оборотних активів / С. М. Кензір // Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської
студентської

науково-практичної

конференції

«Актуальні

проблеми

ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих», 23
квітня. – Вінниця, 2015. С. 173-178.
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6. Філологічні науки

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІШАНИХ
КОМПОЗИТ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Ломова В. І.,
студентка факультету лінгвістики
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут»
Можливості словотвору сучасної німецької мови є невичерпними. Він є
одним із найпоширеніших засобів збагачення лексикону німецької мови та
постійно перебуває у центрі уваги германістів різних країн та часів.
Суспільство постійно змінюється і потребує нових слів, щоб називати всі
предмети та явища. Означення виникають у межах власної мовної системи, але
коли її потенцій недостатньо, слід звернутися до інших мовних систем.
Німецька мова знаходиться під постійним впливом англійської, тому в
німецькому лексиконі з’явилося багато англіцизмів. Молодь надає перевагу
вживанню англійських еквівалентів, хоча німецька мова має відповідники до
всіх слів. Через тенденцію до мовної економії виникає все більше композит, які
містять щонайменше два компоненти (один з яких є англіцизмом). Змішані
композити з компонентами-англіцизмами є продуктом словотворчих процесів,
які відбуваються в останні роки та виникають шляхом словоскладання. В
сучасній німецькій мові словоскладання найчастіше зустрічається серед
іменників (das Abendoutfit, der Suicideversuch). У германістиці розрізняють
означальні, копулятивні та посесивні композити. Змішані композити не
відносять до жодного з цих типів, оскільки вони не утворюються за
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визначеними моделями. Англійська складова може міститися на початку або в
кінці слова, тому певні моделі словотвору не виокремлюються. [1, c.112]
Змішані композити – це особливе явище для обох мов. Вони знаходяться
на межі обох мовних систем. Важко визначити, в якій саме мові був утворений
певний

змішаний

композит.

Він

може

відповідати

деяким

моделям

словоскладання, проте таких випадків дуже мало. У ході дослідження було
визначено певні принципи утворення змішаних композит у сучасній німецькій
мові та виокремлено 6 базових моделей:
1. Іменник + іменник: Action-Bild (зображення дії);
2. Прикметник + іменник: Altstar (колишня зірка);
3. Дієслово+ дієслово:Leseboom (мода на читання книжок), Mietservice
(аренда обслуговування);
4. Прийменник + іменник: Gegenclan (клан-супротивник);
5. Власна назва + іменник: Kohl-Look (вигляд як у (Гельмута) Коля);
6. Абревіатура + іменник: AEG-Insider (член організації AEG), CDUManager (керівник Християнсько-Демократичного Союзу). [3, c.323]
Змішані композити з компонентами-англіцизмами вже давно не рідкість в
сучасній німецькій мові і багато з них прирівняні до власне німецьких слів,
беруть участь у словотворі, тому що німецька мова виявляє тенденцію до
засвоєння та адаптації іншомовної лексики. [2, c. 68] Питання, чому англіцизми
частіше вживаються, коли в німецькій мові є власні відповідники до всіх слів,
має перспективу та може стати предметом подальших наукових досліджень з
лінгвістики.
Література:
1. Білоус О. М., Міщенко А.Л. Неологізми німецької мови: сучасний стан
та шляхи проникнення: навч. пос. для студ. переклад. відділень / О. М. Білоус,
А. Л. Міщенко. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2006. – 112 с.
2. Білоус О.М., Міщенко А.Л. Неологізми та їхня семантична адаптація у
німецькій мові / О. М. Білоус, А. Л. Міщенко // Мовні і концептуальні картини
світу. – Київ : Київський університет, 2008. – Вип. 24. – Ч. 1. – С. 63–73.
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Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 59. – Ч. 1. – Серія:
Філол. науки (мовознавство). – С. 316–327.
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3. Інформаційні технології

ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦІЙ У РОБОТІ
ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ ЯК НОВІТНЬОЇ ЛАНКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Малюк О.Ю.,
кандидат філологічних наук, доцент
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
м. Старобільськ, Україна
Як нам бути, якщо потрібно про щось запитати свого начальника чи
партнера? Телефонуємо або пишемо електронний лист і чекаємо відповіді. А
якщо питання треба задати безлічі людей і отримати не просто відповідь, а
обмінятися думками, оцінками? Наприклад, керівництво прийняло рішення про
перегляд корпоративних принципів і бажає отримати зворотній зв’язок від
співробітників, які працюють у філіях по всій країні. Вихід в такій ситуації
один

−

організувати

груповий

інтерактивний

захід.

Ім’я

якому

−

телеконференція. На відміну від електронної пошти, що працює за принципом
„один з одним‖, телеконференція використовує принцип „усі з усіма‖.
Під терміном „телеконференція‖ розуміють не тільки сам захід, але й цілу
низку засобів віддаленої групової комунікації − наприклад, відеоконференції,
електронні дошки оголошень, а також спеціальні системи телеконференцій, які
обслуговуються спеціальними провайдерами он-лайн зустрічі [1].
Так, телеконференція – це процес використання електронних каналів
зв’язку

для

організації

спілкування

учасників [2, с. 326].
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між

двома

і

більше

групами

Стандартні засоби зв’язку, такі як телефон, факс, електронна пошта вже
не можуть задовольнити зростаючі потреби користувачів. У багатьох
відношеннях більш ефективне спілкування виникає тоді, коли можна бачити й
чути співрозмовника, спостерігати його реакцію. Саме такий характер
спілкування забезпечують телеконференції.
Менеджери,

керівники,

секретарі

та

документознавці

компаній,

організацій та підприємств, що вже використовують телеконференції,
вважають, що такий спосіб обміну інформацією різко скорочує тимчасові і
фінансові витрати на відрядження їхніх співробітників і роблять проведення
наради більш продуктивним.
Сьогодні телеконференції знаходять застосування у багатьох галузях
людської діяльності:
-

Діяльність владних структур. Широко використовується практика

селекторних нарад (аудіоконференцій). Значно розширюють можливості
спілкування начальників і підлеглих, вироблення і прийняття спільних рішень,
затвердження документів (відеоконференції).
-

Бізнес-використання - спільна робота кількох користувачів з

документами і додатками в складі групи, корпоративної

мережі чи при

використанні віддаленого доступу з домашніх офісів. Цей спосіб знаходить
більш широке застосування через збільшення числа компаній, робочі місця
співробітників яких розташовуються за місцем проживання, створення
віртуальних офісів допомагає заощадити істотні кошти на оренді приміщень,
оплаті рахунків за електроенергію. Дозволяє оперативно проводити наради,
дискусії

й

експертизи;

знизити

витрати,

пов’язані

з

відрядженнями

співробітників; проводити дистанційне навчання персоналу. Крім того, відпадає
необхідність збирати співробітників в одному місці для спільної роботи над
договором чи проектом.
-

Особисте спілкування в телеконференціях (наприклад, Інтернет-

телеконференціях) широко використовується приватними особами. Це може
бути діалогом (відеодіалогом) або ж спілкуванням більшої кількості осіб.
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Телеконференції можна класифікувати за такими ознаками:
1.

За видом використовуваного зв’язку:

- Аудіо - передбачають спілкування за допомогою голосу.
- Відео - передбачають передачу як аудіоінформації, так і відеозображень
учасників.
- Документальні - передбачають передачу аудіо- та відео- інформації та
обмін даними (документами) між учасниками.
2.

За типологією:

- „Крапка-крапка‖ -

дозволяють спілкуватися двом

користувачам чи

групам користувачів.
- „Один-до-багатьох‖

-

дозволяють

одній

особі

виступати

перед

аудиторією слухачів.
- „Багато-до-багатьох‖ (багатокрапкові)

-

забезпечують

одночасний

зв’язок між великою кількістю учасників, проте вимагають наявності
спеціалізованого пристрою - сервера керування багатокрапковими сеансами
(MCU). Багатокрапкові сеанси зв’язку можуть проводитися в двох основних
режимах: „активація по голосу‖ та „постійна присутність‖.
3.

За способом проведення та використовуваним устаткуванням:

- Студійні - до цієї групи відносяться системи вищого класу, реалізовані
апаратними засобами. Вони вимагають високошвидкісних ліній зв’язку й чіткої
регламентації
телецентрах

сеансів.
з

Зазвичай

використанням

такі

телеконференції

телевізійних

мереж

(супутникових чи оптоволоконних каналів зв’язку).

організовують
передачі

у

даних

Для їхнього створення

потрібне висококласне спеціалізоване телеустаткування (студійні камери,
звукове і контрольне устаткування, монітори). Типовим прикладом є телемости.
- Групові - використовуються для ефективного спілкування великих і
середніх груп користувачів при спільній роботі над проектом, для проведення
дискусій і виступів, на яких учасник не може бути присутнім особисто.
Для їхньої реалізації застосовуються як апаратні, так і програмноапаратні рішення, що, як правило, вимагають використання спеціального
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устаткування (високоякісні відеокамери, пристрої аудіозв’язку з HіFі-якістю
звуку і повноекранне відео, більш якісні, ніж звичайні споживчі, монітори) і
наявності ліній ІSDN чи ЛОМ.

Завдяки високій якості сигналу можна

здійснювати обмін і перегляд документів, групову роботу з додатками.
- Персональні

(настільні)

зазвичай

-

використовуються

для

неформального спілкування між двома особами (або більшою кількістю осіб),
інтерактивного обміну інформацією, групової роботи з додатками та ін.,
відрізняються невисокою вартістю обладнання.

Для проведення такої

конференції необхідним устаткуванням є персональний комп’ютер зі звуковою
платою, мікрофон,

навушники чи динаміки, пристрій введення зображення,

плата підключення до каналу передачі інформації. Крім цього, необхідно
встановити спеціальне програмне забезпечення. Як канал зв’язку може
використовуватися

аналогова телефонна мережа

(для

підключення до

глобальної мережі), локальна мережа.
4.

За режимом спілкування:

- Реального часу;
- Відкладені (наприклад, система телеконференцій Інтернет)
5.

За характером використання:

- Виробничі;
- Медичні;
- Наукові;
- Навчальні та ін. [2, с.328-331].
Який же принцип роботи телеконференцій?
Оскільки найбільш динамічним представником офлайнових технологій є
телеконференції, або як їх ще називають „групи новин‖ (newsgroups), вони
дозволяють протягом кількох годин розповсюджувати повідомлення окремих
людей серед гігантської аудиторії і дають досить зручні можливості для
проведення масових обговорень і обміну думками.
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Отже, телеконференції являють собою одну з форм спілкування людей за
допомогою Інтернету на визначену тему. Кожна телеконференція має свою
адресу, за якою ви можете до неї приєднатися.
Телеконференція – потік повідомлень, які видні кожному з учасників.
Самі ж учасники цей потік і утворюють, тому що кожний може написати або
нове повідомлення в конференцію, або відповісти на вже існуюче.
Будь-яка телеконференція має свою адресу, для того щоб будь-який
учасник міг з нею зв’язатися і взяти участь у її роботі. Адреса телеконференції
влаштована приблизно так само, як і звичайна інтернетівська адреса:
послідовність вкладених імен, розділених крапкою. Однак на відміну від
останньої адреса читається по-європейськи: ліворуч - праворуч.
Наприклад, така адреса телеконференції: usenet.relcom.dilovodstvo. (usenet
означає, що телеконференція відноситься до групи USENET; relcom вказує на
приналежність до підгрупи „релкомівських‖ телеконференцій; dilovodstvo
визначає тему конкретної телеконференції (діловодство)).
Тобто за адресою телеконференції можна відразу визначити тематичну
приналежність. Для цього треба тільки знати деякі англійські слова і їхні
скорочення, що використовуються в адресації телеконференцій.
Отже, телеконференція − не просто засіб групового спілкування, але й
перспективний інструмент, який, стираючи кордони, здатен зближувати різні
аудиторії й дозволяє зберегти найцінніший ресурс зайнятої людини − час.
Література:

1.

Телеконференция: снимая границы общения [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://www.mikogo.ru/obzor/telekonferencija/
2.

Козак І. А. Телекомунікації в бізнесі: навч. посібник / І. А. Козак. -

К.: КНЕУ, 2004. - 367 с.
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6. Філологічні науки

«СПАНГЛІШ» ЯК ЯВИЩЕ МОВНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ
Марченко Є.А.,
студентка факультету
української й іноземної філології та мистецтвознавства
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
м. Дніпропетровськ, Україна
Устименко К.В.,
викладач кафедри романської філології
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
м. Дніпропетровськ, Україна
Вивчення англійської та іспанської мов вимагає від студентів знання
багатьох явищ соціальної лінгвістики, особливо таких, які відбуваються на
стику двох культур і проявляються у взаємопроникненні мов.
Вивчення проблеми «Спанглішу» є актуальним питанням сучасної
лінгвістики. Досі ще точиться ряд дискусій стосовно цієї теми. Дана робота
покликана висвітлити суперечні питання і прийти до певних висновків, що
мають бути корисними для інших дослідників.
Різні лінгвісти вивчали проблему «Спанглішу». Серед них було багато
лінгвістів, таких як В. Віноградов, Д. Ліпскі, Р. Ечеверрія та інші.
Сучасна мовна картина Сполучених Штатів Америки дозволяє судити
про політичну і соціальну ситуацію в країні. Англійська

мова, за

замовчуванням є офіційною мовою цієї федеративної держави, знаходиться в
конкуруючому положенні з іспанською мовою, якою розмовляє найбільша
міноритарна група в США – латиноамериканці. Різні історичні події, політичні
процеси і економічні чинники призвели до масштабного контакту двох мов,
який став предметом полеміки серед лінгвістів, соціологів, культурологів,
антропологів та інших представників наукової спільноти. У ХХ ст. внаслідок
30

бурхливого науково-технічного розвитку англомовних країн, а потім у
результаті глобальної експансії масової культури США, що проводиться за
допомогою кінематографа, радіо і телебачення, перекладної пригодницької та
іншої літератури, англійська лексика широко проникала в іспанську мову, як і в
інші мови світу [2].
Наслідком стихійного зіткнення англійської та іспанської мов стало
утворення гібридного мовного феномена – Spanglish (похідне від Spanish і
English), яке вживається для позначення соціально-комунікативної системи
жителів США латиноамериканського походження [4].
На думку професора В. Віноградова, вторгнення англіцизмів в іспанську
мову «залишається актуальною лінгвістичною проблемою, яка останнім часом
набуває політичного характеру» [1]. Показовим є заголовок на першій сторінці
газети «USA today» від 9 травня 2001 р. «If you do not speak Spanish, you might
be left behind» [3].
«Іспанська мова в Сполучених Штатах, – сказав Д. Ліпскі, професор
Пенсильванського університету (США) – фактично виконує роль другої мови і
мільйони американців неіспанського походження вивчають іспанську мову з
практичних міркувань: вона їм потрібна на роботі, в навчанні, в своїх
особистих відносинах або на території, де вони живуть» [2].
«Спангліш» можна почути в різних частинах іспаномовного світу від
Каталонії в Іспанії до аргентинських пампасів. Він присутній і в великих
містах, де є іспаномовне населення: Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), СанАнтоніо і Х'юстоні (штат Техас), Чикаго (штат Іллінойс), Майамі (штат
Флорида) і Нью-Йорку. Саме тут відчувається найбільш сильний вплив
«Спанглішу». Однак «Спангліш» не існує в єдиному варіанті. Є кілька його
різновидів: чиказький, кубинський, пуерто-ріканський, домініканський та інші.
У кожній конкретній місцевості і в кожному поколінні він змінюється [4].
Іспанська розмовна мова іммігрантів з країн Латинської Америки зазнає
істотні зміни, зумовлені впливом англійської мови. Саме в Сполучених Штатах
Америки змішання іспанської та англійської мов призвело до появи мовного
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явища, що отримало в іспанській мові назву Espanglish і Espangles, а в
англійському Spanglish, Chicano English і Mock Spanish [4].
Для латиноамериканців «Спангліш» перетворився в щось більше, ніж
просто засіб спілкування, він є таким собі маркером іспаномовних жителів
США в якості не тільки білінгвів, а й бінаціонального і бікультурних
особистостей. Володіння «Спанглішом» передбачає знання іспанської та
англійської мов, отже, носії цього жаргону добре володіють обома мовами, і
здатні невимушено переходити з однієї мови на іншу, домагаючись тим самим
більш емоційного спілкування.
На сьогоднішній день «Спангліш» є не тільки неформальним засобом
усного спілкування в обмеженому середовищі, а й існує в письмовій формі.
Так,

багато

іспаномовних

журналів

і

газет

(Latina,

Generation

N)

використовують «Спангліш», залучаючи тим самим більше читачів [3].
Хоча спочатку «Спангліш» означав лише окремі вкраплення англійських
слів в іспанську мову, то з часом вплив англійської мови настільки зріс, що
стало складно відрізнити, чи говорить людина іспанською мовою з
використанням англійської або ж вона говорить англійською мовою з
використанням іспанської. Далі більше, англійські іменники набували іспанські
закінчення і ставали новими словами іспанської мови, англійські дієслова
починали відмінюватися за правилами іспанської граматики, а багато
іспанських слів знайшли своє місце в англійській мові. Так, наприклад, два
слова, іспанське alfombra і англійське carpet, що позначають килим,
перетворилися в carpeta, тобто англійське слово в іспанській інтерпретації. А
дієслово to type стає дієсловом taipear [3]. Автор «лексикології іспанської мови»
Є. Яковлєва зазначає такі характерні риси «Спанглішу», як «поширення
дієслівної парадигми іспанської мови на англійську мову, переклад стійких
англійських словосполучень на іспанську мову і т. д. Наприклад, англійське to
ring набуває закінчення – виникає щось на зразок дієслова ringar, яке
відмінюється me ringo, ipor que no me ringaste? Такі форми починають
використовуватися на півдні США, в Майамі та інших територіях». Подібних
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прикладів безліч і зараз, дуже часто, при незнанні будь-якого іспанського слова,
можна сміливо взяти його англійський аналог, перетворити його на іспанський
манер і розуміння його в іспаномовному середовищі вам напевно забезпечено
[4].
Можна навести наступні приклади використання «Спанглішу»:


Mom, I'm going to the tienda to comprar some carne so you can hacerme

some taquitos! I will come back pronto! I won't tardo.


Tú tienes las keys.



«Washale!» замість «Watch out!»



«rufo» замість «roof»

У стандартній англійській мові США іспанський вплив особливо
відчувається в ЗМІ, де воно служить для створення гумористичного, комічного,
іронічного, гротескного ефекту: solo, si, adios, amigo, buenos dias та інші. У
США

з'являються

словники

Spanglish-English

і

Spanglish-Espanol,

в

університетах для «Спанглішу» вивчається як лінгвістичний феномен. Але
Академія іспанської мови США б'є на сполох з приводу поширення словників і
курсів «Спанглішу» в Інтернеті і веде кампанію із захисту іспанської та
англійської мов [3].
Незважаючи на широке поширення, «Спангліш» розглядається лише як
жаргон, що знаходиться в процесі розвитку, і неможливо прогнозувати, чи
зможе «Спангліш» в майбутньому набути статусу офіційно визнаної мови або,
навпаки, зникне як тимчасовий засіб спілкування.
Про походження слова «Спангліш» думки розходяться. Одні вважають,
що воно народилося в розмовній мові недостатньо грамотної іспаномовної
бідноти, яка слабо володіла англійською мовою, інші ж вважають, що слово
створено лінгвістами штучно. Чимало точок зору існує з приводу його
значення: «суміш мов», «перехідна форма міжмовної комунікації», «мова XXI
століття», «діалект», «жаргон», і т.д. На думку іспаніста Х. Роча, «Спангліш» –
це «вид жаргону, що є сумішшю англійської та іспанської, на якому говорять
деякі іспаномовні жителі США». Директор Інституту ім. Сервантеса в Чикаго,
33

Ф. Фернандес вважає, що в умовах, коли впровадження іспанської мови в
суспільне життя США посилюється, «взаємообмін іспанської та англійської мов
неминучі: «Спангліш» буде існувати стільки, скільки буде тривати спільне
існування цих двох мов. Однак це не означає, що іспанська перетвориться в
іншу мову і що англійська зникне з території США» [4].
Література:
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6. Філологічні науки

ТАКСОНОМІЧНИЙ ФРЕЙМ У ІСПАНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ З
АНІМАЛІСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ
Мішкур В. Г.
к.ф.н., ст. викл. Київського національного лінгвістичного університету
На

сьогоднішній

день

однією

з

найактуальніших

методиклінгвокогнітивнихдосліджень є фреймовий аналіз [1; 2; 3; 4], що
базується

на

наявних

у

свідомості

людини

когнітивних

моделяхта

концептуальнихабстракціях.
С.А.

Жаботинська

виділяє

п'ятьбазовихфреймів:

предметний,

акціональний, посесивний, таксономічний і компаративний [1, с. 14].
Значну роль у відображенні національної культури і ментальності
відіграють, на нашу думку, паремії з анімалістичним компонентом (ПАК), адже
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народні висловлення повчального характеру, відтворюючи світ прототипових
ситуацій, репрезентують актуальні, значущі для носіїв мови фрагменти картини
світу [5, с. 314], невід'ємноючастиною якої є анімалістичніконцепти.
За допомогою методу концептуального аналізу, зокрема методики
фреймового моделювання, видається можливим побудувати моделі стосунків
ЛЮДИНИ і ТВАРИНИ у національній картині світу іспанців, адже фрейм є
сценарієм, моделлю або структурою даних для презентації стереотипної
ситуації.[6,

с.

7]

виявлятикогнітивніструктури,

Віндозволяємоделюватирозумовіпроцесиі
що

криються

зафактамиїх

вживання.

Концептуальна мережа, що виникає у результаті інтеграції базисних фреймів є
універсальним інструментом мислення людини.
Родо-видові відношення між концептосферами ТВАРИННИЙ СВІТ і
ЛЮДИНА структуруються таксономічним фреймом [1, с. 21].
Про такий вид зв’язку йдеться тоді, коли на позначення людини
використовуються родові: animal(тварина); bestia (тварина, звір);pájaro (птах);
pez (риба); або видові назви тварин (buey(віл);zorra(лисиця);cuco(зозуля). Таким
чином гіперо-гіпонімічні відношення реалізується у двох моделях: 1)
ЛЮДИНА є ТВАРИНА-рід і2) ЛЮДИНА є ТВАРИНА-вид, при цьому
таксономічний фрейм накладається на компаративний (ЛЮДИНА-референт є
ТВАРИНА-корелят). Наприклад, паремія Elpríncipeiletradoesunburrocoronado
(досл.: Неграмотний принц – це коронований віслюк) зображається

у такому

скрипті:
ЛЮДИНА
↓

є

ТВАРИНА-вид

↓

↓

El príncipe iletradoes un burro coronado
неграмотний принц
↑
ЛЮДИНА-референт

є

коронований віслюк

↑

↑
є
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ТВАРИНА-корелят

Перша

модель

вербалізована

у

110

ПАК,

наприклад,

Bestiaquenoestontasabequiénlamonta (досл.: Недурна тварина знає, хто на ній їде);
Brutoanimaleselquenobuscadeleiteespiritual (досл.: Груба тварина той, хто не
шукає духовної насолоди); Elpezquebuscaelanzuelo, buscasuduelo (досл.: Риба,
яка шукає гачок, шукає своє горе).
Друга

модель

реалізується

у

1396

пареміях:

Noestanfieroelleóncomolopintan(досл.: Не такий страшний лев, як його малюють);
Parecehormiga у esavispa (досл.: Здається мурахою, а насправді – оса);
Elquenació paracaballotienequemorirpastando(досл.: Хто народився, щоб бути
конем, має померти на пасовищі).
У межах цього фрейму виокремлюються моделі: а) ЛЮДИНА-чоловік
є ТВАРИНА-самець; б) ЛЮДИНА-жінка є ТВАРИНА-самиця; в) ЛЮДИНАдитина

є

ТВАРИНА-маля:

Elsapoalasapatiénelapormuyguapa(досл.:

Жаба

(самець) жабу (самицю) вважає дуже гарною); Sinocantaelgallo, cantará
lagallina(досл.: Якщо не співає півень, заспіває курка); Lafierademásfiereza,
noeseltigre, eslatigresa (досл.: Найлютіший звір – не тигр, а тигриця);
Noesbuenañocuandoelpollopicaalgallo (досл.: Поганий рік, коли курча клює
півня); Elqueescaballo, desdechiquilloespotrillo (досл.: Той, хто є конем,
змалечку – лоша).
Таким чином представлені дані свідчать про превалювання у наївній
анімалістичній картині світу іспанців гіпонімічних найменувань тварин на
позначення людини. Це явище пов’язане зі збігом більшості гіпонімічних назв
із найменуваннями базових категорій, які вбирають у себе основні, прототипові
властивості тварин, закодовані в уявленнях носіїв мови, причому як об’єктивно
наявні, так і приписані культурною традицією.
Література:
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Жаботинская // Вісник Черкаського університету. Серія "Філологічні науки". —
1999. — Вип. 11. — С. 12—25.
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3. Інформаційні технології

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА
ПОШУКУ СТРУКТУРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Осідач А. О.,
аспірант
Національний університет “Львівська політехніка”
м. Львів, Україна
Станом на сьогодні існує безліч критеріїв оцінки інформаційних систем
збереження та пошуку структурованої інформації, проте чотири наступні
критерії прийнято вважати основними [1]:
a. Зусилля, що витрачаються користувачем при отриманні відповідей на
запити.
b. Часовий інтервал, тобто середній інтервал часу між заданням запиту і
отриманням відповіді.
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c. Повнота системи, тобто відсоток релевантних документів, знайдених у
відповідь на пошуковий запит.
d. Точність системи, тобто відсоток релевантних документів у видачі.
Перший критерій, по суті, є емпіричним і визначає наскільки розроблена
мова запитів дозволяє легко і просто формулювати запити, необхідні
користувачеві. З іншого боку, витрати зусиль користувача можна виразити
через час, необхідний для формулювання запиту, взаємодії з системою і
перегляду виданої інформації [2].
Проте, час, що витрачається користувачем на виконання усіх згаданих
операцій, безпосередньо залежить від кваліфікації, міри знайомства з мовою
запитів, точністю формулювання запитів і швидкості реакції користувача. При
цьому для першого критерію можуть бути дані тільки якісні характеристики.
Інші три критерії мають точні кількісні оцінки.
Час реакції системи на запит, що поступив, може бути виміряний
безпосередньо. Потім множину часових інтервалів необхідно деяким чином
усереднити. Очевидно, що довжина часового інтервалу повинна напряму
залежати від складності запитів і кількості документів в базі даних.
Отже, тестова вибірка запитів на пошук повинна містити в собі запити
різної складності, а усереднення повинне проводитися тільки для таких груп
запитів, які виконуються при однаковій кількості документів у фонді.
Припустимо, що Q = {q1, q2,…, qk} - тестова вибірка пошукових запитів і Т
= {t1, t2,…, tk} - безліч часових інтервалів, причому ti є час виконання запиту qі
для усіх і = 1, 2, .... , k. Тоді усереднене значення часового інтервалу має
вигляд:

T

(n)

1 k (n)
  ti ,
k 1

де nє фіксованою дією всіх запитів документів у фонді.

38

(1)

Згідно з формулою (1) можна обчислити усереднені часові інтервали для
декількох значень n і побудувати графік залежності часового інтервалу від
кількості документів у фонді.
Розглянемо критерії оцінки, які вважаються основними, - повноту і
точність інформаційної системи.
Нехай Ɗ = {D1, D2, ... DN} - безліч документів, що входять в базу даних і
що становлять фонд інформаційної системи. Розділимо безліч Ɗ на чотири
частини:
α - безліч невиданих нерелевантних документів;
β - безліч невиданих релевантних документів;
γ - безліч виданих релевантних документів;
ρ - безліч виданих нерелевантних документів.
Таке розбиття фонду інформаційної системи представлене на рис.1.

безліч виданих документів
α

безліч невиданих документів

β

ρ
γ
Рисунок 1. Розбиття документів фонду інформаційної системи

Якщо існує подібне розбиття документів фонду релевантні і нерелевантні,
то стандартні коефіцієнт повноти R і коефіцієнт точності Р визначаються таким
чином:

R
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,


(2)

| γ | - число знайдених релевантних документів;
| γ | +| β | - загальне число релевантних документів у фонді.

P


,


(3)

| γ | - число виданих релевантних документів;
| γ | +| ρ | -загальне число виданих документів.
Тут величини |γ|, |β|, |ρ| є потужностями безлічі γ, β, ρ відповідно. Згідно
з набутих значень коефіцієнтом повноти і точності, може бути побудований
графік "повнота-точність", званий також кривою ефективності.
Хоча теоретично найбільш бажано є розглядати кожен запит окремо, на
практиці зазвичай представляють середні результати для усієї тестової вибірки
пошукових запитів [2].
Усереднювання може проводитися двома основними методами.
Припустимо, що Q = {q1, q2,…, qk} - тестова вибірка пошукових запитів і
G = {g1, g2,…, gk} - безліч кривих ефективності, причому кожна крива
giвідповідає запиту qi для усіх і = 1, 2, .... , k.
Нехай також:
а. βi - безліч небачених релевантних документів для i-го запиту;
b. γi - безліч виданих релевантних документів для i-го запиту;
с. ρi - безліч виданих нерелевантних документів для i-го запиту.
Перший метод, орієнтований на усереднення по запитах, називається
макрооцінкою і припускає знаходження середніх значень повноти і точності за
даними кожного запиту. Тоді, враховуючи формули (2) і (3), середню
макроповноту і середню макроточність можна обчислити таким чином:
R macro 

i
1 k
1 k
,
Ri  
k i 1
k i 1 i   i
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(4)

i
1 k
1 k
.

P



i
Pmacro
k i 1
k i 1 i   i

(5)

Другий метод орієнтований на усереднювання по документах і
називається мікрооцінкою. Суть цього методу полягає у відділенні релевантних
і нерелевантних документів; тоді чим більше число релевантних документів має
запит, тим більшого значення він набуває. В цьому випадку середня
мікроповнота і середня мікроточность визначаються так:

k

R micro  k

 i
1

  i   i 

,

(6)

1

k

Pmicro  k

 i
1

  i   i 

.

(7)

1

На практиці, середні значення, отримані з рівнянь (4) і (5), не набагато
відрізняються від середніх значень, отриманих з рівнянь (6) і (7).
Як

результат,

запропоновано

методологію

і

розроблено

багатокритеріальну оцінку ефективності інформаційної системи збереження та
пошуку структурованої інформації, що дозволяє більш адекватно оцінювати
функціонування реальної системи.
Література:
1.

Солтон Дж. Динамические библиотечно-информационные системы:

Пер. с англ. – М.: Мир, 2009. – 558 с.
2.

Ланкастер Ф.У. Информационно-поисковые системы: характеристики,

испытания и оценка: Пер. с англ. – М.: Мир, 2002. – 308 с.
3.

Осідач А.О. Математична модель електронного документа / А.О.

Осідач. – Технічні науки і технології. – №1 (1). – Чернігів, 2015. – С. 146-152.
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9.Медичні науки
ПАТОГЕНЕЗ ІНФАРКТУ МІОКАРДА
Пилипів О.М.,
Студентка медичного факультету

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м .Львів,Україна
Серце – унікальний,потужний фіброзно-м’язовий орган людського
організму,що живить інші системи органів,забезпечуючи їх нормальне
функціонування. Воно здатне в спокої скорочуватися близько 100 тисяч раз за
добу і перекачувати 10 тон крові, за життя виконує 2-3 мільярди скорочень.
Але часто спостерігаються патології,спричинені порушенням діяльності
серцево-судинної системи. Кардіозахворювання посідають одне з перших місць
в Україні. Статистично 16-20% раптових смертей

спричинені інфарктом

міокарда. Показник летальності сягає близько 33%. Чоловіки

віком 40-60

мають більшу схильність до захворювання у зв’язку з більш раннім розвитком
атеросклерозу.
Вперше точний діагноз був поставлений і підтверджений Гаммером в
1873 році на фоні емболії лівої вінцевої артерії в ході затяжного ендокардиту.
Інфаркт міокарда супроводжується виникненням ішемічного некрозу
міокарда при гострій недостатності коронарного кровообігу,закупоренням
коронарної

артерії

тромбом.

Захворювання

характеризується

гострим

порушенням скоротливої функції серця внаслідок некрозу або поява аритмії.
Тріада патофізіологічних змін ,що є причиною даної патології включає в себе
такі компоненти:
А)розрив атеросклеротичної бляшки (фіброатероми) –раптова підвищена
діяльність симпатичної нервової системи;
Б)Тромбоз на місці розірваної атеросклеротичної бляшки при збільшені
здатності крові до згортання (за рахунок коагуляційної системи чи гальмуванні
фібринолізу,а також при збільшені агрегації тромбоцитів);
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В) Вазоконстрикція-локальна або генералізова [1,с.17].
Основною причиною інфаркту міокарда є атеросклероз коронарних
артерій. Атеросклероз
фіброатероми.

Вигляд

звужує просвіт коронарних судин з утворенням
атеросклеротичної

бляшки

визначається

за

співвідношенням сполучнотканинних і ліпідних компонентів,а також власне за
тим

місцем,де

розвивається

бляшка

відносно

обводу

судин.

Клініка

різноманітної морфології фіброатероми лежить в основі перебігу захворювання
і розвитку ускладнень. До розриву схильні молоді бляшки,які є багатими на
ліпіди з тонкою покришкою,власне це провокує тромбоз коронарної артерії в
молодого покоління. Їх атероматозне ядро має найбільший тромбогенний
потенціал. Розрив молодих бляшок спричиняє патологію при появі гострого
дефекту вінцевого кровотоку.,що не компенсується розвиненим колатеральним
кровотоком. Патогенні бляшки локалізовані лише в певних ділянках артерії
,мають тонку сполучнотканинну оболонку,де є великий вміст макрофагів і Т –
лімфоцитів,але в незначній мірі є гладком’язі клітини,а також вміщують в собі
значний резерв ліпідів (47% їх кількості в ліпідному ядрі).Така бляшка
витримує високий тиск крові і на межі нормального ендотелію та фіброатероми
є розрив. Більша імовірність розриву характерна тоді,коли в ядрі ліпідів різко
зростає вміст ефірів холестерину. Знижується

міцність оболонки при

недостатньому синтезу колагенових волокон гладкомязованими клітинами ,а
металопротеїнази

,що

їх

виділяють

еластаза,колагеназа

та

інші

макрофаги,сприяють її лізису,а також під впливом цитокінів, що виділяються
Т-лімфоцитами та макрофагами. Цитокіни знижуються колагеновий синтез ,при
цьому починають продукцію ферментів таких,як серинових та цистеїнових
протеаз,а також металових протеаз[1,с.19-20]. Важливим моментом у розриві
атеросклеротичної бляшки лежить діяльність симпатичної нервової системи,яка
у зовнішніх проявах характеризується різким підвищенням артеріального
тиску,частоти та сили серцевих скорочень,посилення вінцевого кровотоку.
В етіології розриву фіброатероми і звуження коронарної артерії лежать
такі фактори,як гіперліпідемія,артеріальна гіпертензія,цукровий діабет,значне
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фізичне навантаження(у малорухливих осіб ризик виникнення інфаркту
міокарда сягає 10,7,а в активних лише у 2,4 рази),стрес,що стимулює викид
катехоламінів,що провокує підвищення пульсу і звуження судин. Як наслідок
при стресі збільшується потреба міокарда в забезпеченні його киснем.
Протягом

2 годин після стресових ситуацій збільшується ризик розвитку

інфаркту у 2,3 рази.
M.J.Davies, R.T. Lee, P.Libby зазначають,що в основі порушення
цілісності бляшки лежить розрив фіброатероми,а також поверхнева ерозія
бляшки.
За даними американських патоанатомічних досліджень (M.J.Davies)
обтуруючий тромб коронарної артерії має 3 стадії:
А)виникнення внутрішньінтимального тромбу;
Б)формування внутрішньосудинного неоклюзивного тромбу;
В) розповсюдження тромбу з повною закупоркою судин.
Внутрішньоінтимальний

тромб

містить в більшості тромбоцити,а

пристінковий тромб містить більше фібрину,без вмісту еритроцитів. Тромб ,що
закупорює судину складається з фібринолітичної сітки ,що має багато
еритроцитів і лише в незначній кількості містить тромбоцити. На думку E.Falk
тромбоз бляшки визначається ступенем стенозу коронарної артерії,характером і
об’ємом вмісту бляшки та співвідношенням коагуляції і згортання крові[1,с.2324].
При

розриві

атеросклеротичної

бляшки

відбувається

взаємодія

субендотеліальної тканини і форменими елементами крові. Тромбоцити
взаємодіють
Адгезовані

з

глікопротеїновими

тромбоцити

виділяють

рецепторами

мембран

тромбоцитів.

тромбоксани,серотонін,АДФ.

На

тлі

ушкодженої судини появляється фібрин,що супроводжується згортанням крові
при утворенні тромбу. Тромботична оклюзія

просвіту коронарної артерії

говорить про інфаркт міокарда. При тромбозі коронарних судин порушення
вже появляються через 20 хвилин,анатомічна загибель триває до 6
годин,гістологічна -12-24год.після зупинення коронарного кровотоку [2,с.77].
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При тромболітичній оклюзії коронарної судини є незворотні ушкодження
значних ділянок міокарда,і тому порушується його скоротлива функція.
Порушується серцевий цикл ,систолічна і діастолічна функція лівого
шлуночка,внаслідок чого зростає тиск в легеневих венах,що призводить до
збільшення об’єму поза судинної рідини з порушенням легеневої вентиляції.
Оклюзивний (тривалий) та неоклюзивний(короткочасний) тромб можуть
викликати раптову смерть.
За даними коронарографії оклюзивні тромби появляються там,де є
незначне гемодинамічне звуження коронарних судин. B.G.Brown виявив,що
при даній патології фоновий стеноз на місці тромбу дорівнює 56%.А вже
S.C.Smith

говорить,що

у

65%тромбоз

є

на

фоні

попереднього

атеросклеротичного ураження,що не перевищує 50% просвіту коронарної
судини. Лише у 15% інфаркт міокарда розвивається на фоні значного
гемодинамічного коронарного стенозу[1,с.21].
Дані коронароскопії виявляють,що загоєння бляшки триває більше 1-2
місяця. Такі фіброатероми зберігають ангіографічні ознаки нестабільності з
тромбозом у 77% хворих. Бляшка остаточно заживає більше 2-ох місяців після
розвитку інфаркту міокарда,без подальшого розвитку тромбозу.
Основні ланки патогенезу Інфаркту міокарда:
Атеросклеротична

бляшка

→

внутрішньобляшкові

геморагії

→збільшення розміру бляшки → розрив фіброзної капсули → попадання крові
у ліпідний пул бляшки → агрегація тромбоцитів → утворення багатого на
тромбоцити внутрішньоінтимального тромбу → збільшення тромба →
звуження просвіту артерій →збільшення довжини тромба → оклюзія
коронарної артерії → інфаркт міокарда[3,с.63]
Література:
1.Крижанівський В.О.К85 Діагностика та лікування інфаркту міокарда.К.:Фенікс,2000.-С.451
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2.Є.В.Плешанов Ішемічна хвороба серця. Клінічна фармакологія та
фармакотерапія:навч.
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Львів,2014-с.279
3.Фізіологія і патологія системи кровообігу/Є.М.Панасюк [та ін.] ;ред.
В.О.Бобров.Львів ,1997-с.181
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8. Економічні науки
Пінчук В. О.,
студентка факультету менеджменту, кафедра менеджменту та
безпеки інформаційних систем,
Вінницький національний технічний університет,
м. Вінниця, Україна
МОТИВАЦІЯ ЯК ОСНОВА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА

Тема удосконалення кадрової політики на вітчизняних підприємствах є
сьогодні надзвичайно актуальною, адже вона формує систему та характер
взаємовідносин

між

управлінською

ланкою

тавиробничо-торгівельним

персоналом. Кадрова політика є важливою та необхідною складовою
стратегічно

орієнтованої

політики

підприємства,

що

спрямована

на

утвореннявисоко відповідального, згуртованого колективу, здатного динамічно
та ефективно реагувати на мінливі умови ринку, що супроводжуються
подальшою посилюючою конкуренцією у національній економіці.
Головною

метою

кадрової

політики

єстворення

ефективного

та

відповідального трудового колективу, який може адекватно реагувати на
потреби ринку.
Багаторічний закордонний досвід засвідчує, що в сучасних ринкових
умовах важливе значення має кожен окремий працівник, щогодини зростає
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вплив якості його праці на результати роботи підприємства та його фінансові
показники. Враховуючи зазначене, основними напрямками кадрової політики
має бути створення ефективної системи

морального та матеріального

стимулювання, соціальні гарантії. Кадровий менеджмент

має забезпечити

високу ефективність роботи колективу, високий рівень функціональності та
мобільності в сучасних умовах.
Для забезпечення створення ефективно налагодженої кадрової політики
на

вітчизняних

виробничих

та

торгівельних

підприємствахнеобхідно

сформувати нову команду менеджерів у сфері підбору персоналу. Вона
повинна ефективно налагодити реалізацію кадрової політику та забезпечувати
її змінув залежності від зміни та обрання

загальної стратегії розвитку

підприємства на відповідний період. Ефективність відповідної кадрової
політики необхідно оцінювати за такими основними показниками: дотримання
трудового законодавства, забезпечення соціальних стандартів,результативність
праці;

задоволеність

працею;

зменшення

показника

плинності

кадрів;

зменшення кількості трудових конфліктів; мінімізація або відсутність
виробничого травмування.
Головною складовою

в цій

ефективній системі

кадрової політики

персоналу повинна зайняти мотивація персоналу. Мотивація – це процес
заохочення людей до діяльності, спрямованої на досягнення цілей організації
шляхом формування відповідних мотивів - внутрішніх бажань людини діяти
певним чином. Система мотивації є складовою менеджменту

персоналу

підприємства. Саме тому ці питання набували високої актуальності у наукових
працях таких вчених: Лі Якокка,Друкер М. М. Вудкок, Мескон, У. Бредик, Є.
Старобинський Г. Десслер, та ін.
Дослідження з питань мотивації в системі кадрової політики проводяться
представниками

різних

зарубіжних

і

вітчизняних

наукових

шкіл

з

менеджменту. Серед відомих авторів, які займаються цією проблематикою,
можна також відзначити: В. Маслова, Л. С. Афоніна, О. Савельєву та інших.
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Як відомо, кадрова політика може бути ефективно реалізована за
допомогою відповідальної та високо злагодженої роботи кадрових служб.
Основними напрямками цієї роботи мають стати:
-

забезпечення системи ефективного вирішення завдань щодо

якісного формування та використання трудового та кадрового потенціалу на
основі управління всіма компонентами людського фактора;
-

планомірна робота з управлінським персоналом;

-

постійне впровадження нових активних методів пошуку та

підготовки потрібних підприємству кадрів із забезпеченням умов для
підвищення їх кваліфікації та навиків;
-

створення умов для стабілізації трудового колективу шляхом

забезпечення необхідних соціальних стандартів;
-

перехід до демократичних форм управління на вітчизняних

підприємствах;
-

оновлення науково-методичного забезпечення кадрової роботи.

Відомий американський учений А. Маслоу довів, що потреби людей
мають певну ієрархію. Він стверджує, що найсильніша потреба визначає
поведінку доти, поки вона не задоволена; задоволена потреба вже не діє як
фактор мотивації. Метою мотивації є забезпечення певної активності та
спрямованості дії персоналу [1.c.74].
За наслідками проведеного дослідження можна сформулювати основні
завдання кадрових служб щодо покращення мотивації трудового колективу на
сучасному етапі:
-

встановити систему вимог до робочої сили на стадії її пошуку. До

цієї системи повинен входити: необхідний рівень освіти, стаж, рівень
спеціальної підготовки, розумові здібності, необхідний рівень здоров’я для
виконання тих чи інших завдань, що стосується безпосереднього фаху та
спеціальності;
-

звернути увагу на характер підготовки нових працівників на під-

приємстві, її грунтовність, а також на перепідготовку кадрів;
48

-

інвестувати

у

відтворення

робочої

сили,

в

забезпечення

цілеспрямованого впливу на розвиток тих чи інших якостей зайнятих
працівників, у заходи щодо стабілізації колективу;
-

особливо уважно віднестися до внутрішньофірмового руху кадрів й

обов’язково зменшити їх плинність.
Для вирішення поставлених завдань потрібно провести такі організаційні
і технічні зміни кадрових відділів та служб на вітчизняних підприємствах:
-

підвищити кваліфікацію робітників кадрових служб, змінивши

орієнтацію їх професійної підготовки з профілю «службовець виконавець» на
«менеджер з управління персоналом з творчим підходом». Забезпечення
вирішення даного питання дозволить змінити ставлення до кадрового складу
підприємства, що підвищить ефективність в частині підбору ініціативних
людей, зменшить рівень плинності кадрів на підприємствах;
-

розробити концепцію роботи з кадрами, в яку будуть входити

питання стратегічного планування діяльності підприємства й оперативні плани
по роботі з персоналом.
-

постійно вести роботу над удосконаленням бази даних кадрового

резерву відділу персоналу з використанням закордонного досвіду та
автоматизації цього процесу[1,c.34].
Ефективність діяльності персоналу підприємства і пов’язана з нею
успішна діяльність суб’єкта господарювання істотно залежить від мотиваційної
складової, яка охоплює як стимулюючі дії держави, так і менеджмент
персоналу. Тому подальші дослідження в області мотивації управління
розвитком людських ресурсів організації повинні бути направлені на більш
диференційовану оцінку впливу соціальних, поведінкових і психологічних
чинників на інноваційну поведінку менеджерів, а також розроблення
ефективної мотивуючої системи та реалізації програм розвитку управління
персоналом, що в совокупності сприятиме підвищенню інтересу до участі в
інновацій- ній діяльності працівників підприємств[3,c.340].
Література:
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6. Філологічні науки

ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗМОВНОГО СТИЛЮ
СУЧАСНОЇ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ
Плечень К.А.,
студентка факультету
української й іноземної філології та мистецтвознавства
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
м. Дніпропетровськ, Україна
Устименко К.В.,
викладач кафедри романської філології
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
м. Дніпропетровськ, Україна
Проблема дослідження розмовного стилю іспанської мови на сьогодні є
дуже актуальною, так як лексичні особливості даної сфери активно
розвиваються та постійно змінюються. Відомими дослідниками у цій галузі є Т.
Шишкова, Х. Попок, Н. Фірсова, А. Вигара Таусте, М. Касадо Веларде, А. Брис,
Х. Санчес Лобато. Проте ці дослідження охоплюють певні окремі проблеми
іспанського розмовного стилю, і досі особливості його лексики не отримали
ґрунтовного та систематизованого описання. Тож метою нашої статті є
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систематизація та описання усіх особливостей лексичного складу розмовного
стилю іспанської мови.
Тематика

змісту

повсякденного

спілкування

охоплює

декілька

семантичних класів чи лексико-семантичних груп.
Основу розмовної іспанської лексики складає міжстильова лексика, що є
нейтральною та спільною для всіх функціональних стилів літературної мови.
До неї входять часто вживані дієслова (poner, hacer, tener), іменники (mesa,
cama, luna) та прикметники (rojo, viejo, moreno), а також числівники (diez,
veinte, dos), займенники (él, nuestro, tuyo) та інші частини мови, що широко
вживаються у повсякденному спілкуванні [2, с.215]. Ця лексика є підґрунтям
кожного щабелю. Тепер важливо розглянути, що вирізняє розмовний стиль
іспанської мови з-поміж усіх інших. В. Виноградов у своїх дослідженнях зі
стилістики вказує, що мовні одиниці можуть по-різному реалізовуватися та
сполучатися між собою в залежності від контексту і, як результат, набувати
нових ознак та семантичних відтінків [1, с.55].
В першу чергу, для такої лексики характерні побутовизми – слова,
семантика яких пов’язана зі сферою побуту: calcetines, pijama, bolso [2, с.216].
Друга група – слова, що створюють стилістичні синоніми, які мають
виражену функціонально-стильову забарвленість. Їх ділять на три групи:
1)

cтилістично-нейтральні синоніми – ті, що втратили свою емоційну

виразність у результаті постійного використання: recoger la casa, echar una
mano, de que va.
2)

експресивно забарвлені стилістичні синоніми – ті, що мають

емоційне, оцінювальне, експресивне забарвлення: sacamuelos (dentista), morro
(cara), guiri (estranjero).
3)

синоніми, що не мають стилістичного забарвлення, але й не є

нейтральними, більшість з яких можна віднести до лексико-семантичних
одиниць «їжа» та «спорт»: chato (copa de vino), cortado (café con leche) [2, с.217].
Важливе місце посідають слова з суфіксами, що надають значення
оцінки:
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1)

суфікси зі значенням «зменшеності, пестливості»: -ito/ita (manita), -

cillo/cilla (fiestecilla), -cito/cita (piececito), -illo/illa (teatrillo), -ececillo/ececilla
(piececillo), -zuelo/zuela (leyezuela), -ico/ica (zapatico), -ecico/ecica (vocecica), ececico/ececica (piececica) [4, с.68];
2)

зі значенням «перебільшення»: -ón/ona (hambrón), -acho/acha

(ricacho), -azo/aza (bocaza), -ote/ota (cabezota), -etón/etona (guapetona), -udo/uda
(membrudo), -aco/aca (libraco) [2, с.218];
3)

зі значенням зневажливості: -ejo/eja (animalejo), -ote (lugarote), -

ijo/ija (clavija), -acho/acha (clientacha), -ucho/ucha (casucha), -uza (gestuzas), usco/uzca (pardusco) [4, с.70].
Ці суфікси здебільшого передають не розмір того чи іншого об’єкта
(якщо говорити про зменшувальні та збільшувальні), а емоції мовця, його
суб’єктивну думку, оцінку певного явища: захоплення, милування, презирство,
іронію, сарказм.
Також для іспанського розмовного стилю характерно використання
скорочень (апокопів): profesor – profe, bolígrafo – boli, bicicleta – bici, depresión –
depre, colegio – cole, compañero – compi [2, с.219]. Скорочення вживаються
задля стислості мовлення, економії зусиль мовця, що є характерною
особливістю розмовного стилю. Крім того, дуже поширеними у іспанській мові
є складні слова, що надають мовленню експресивності та емоційності:
matasanos (від matar – вбивати та sano – здоровий) – médico, metomeentodo (від
meterse – втручатися та en todo – в усе) – persona indiscreta [4, с.78].
Не менш важливу групу складають вигуки та вигукові конструкції, які
матеріалізують головні риси розмовного стилю, як емоційність, еліптичність. В
усному спілкуванні ці мовні одиниці виражають різноманітні емоції:
здивування, захоплення, згоду, схвалення, протест, сумнів, докір, спонукання
тощо. Найчастіше вживані вигуки – це ¡ole!, ¡eso!, ¡Dios!, ¡Jesús!, ¡Virgen mía!,
¡vale!, ¡valga!, ¡caramba!, ¡no me digas!, ¡yo lo creo! У залежності від контексту
один і той же вигук може виражати різні емоції.
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Найбільша кількість вигуків у іспанській мові утворена від глаголів:
¡oiga!, ¡venga!, ¡anda!, ¡atira!, ¡ahíva! [2, с.219].
У рамках розмовного стилю виділяють також маркери розмовної речі
(muletillas),

так

звані

слова-заповнювачі

(expresiones

de

relleno),

які

використовуються здебільшого в усному мовленні: te lo digo yo, ya se sabe,
imagina, date cuenta [4, с.89]. Варто зауважити, що на сьогоднішній день вчені
не відносять такі маркери до «слів-паразитів», які вітчизняними лінгвістами
трактуються здебільшого як слова, що засмічують мовлення. У іспанській мові
використання даних мовних одиниць несе на собі не тільки стилістичну, а й
функціональну необхідність. Вони виконують роль заповнення мовленнєвих
пауз, що виникають у момент обдумування висловлювання або пошуку
правильного слова. Крім того, вони

виконують функцію звернення уваги

співбесідника, підтвердження або заперечення висловлювання, зв’язку між
відрізками мовлення: como te diría yo, palabra de honor, por lo que cuentan, no se
lo va Ud. a creer, de sobra lo sabes, como de seguro ya sabes [2, с.218].
Однією з відмінних характеристик розмовного стилю іспанської мови є
наявність великої кількості фразеологізмів. За твердженням дослідниці А.
Васильєвої, жоден функціональний стиль мови не налічує таку велику кількість
фразеологічних одиниць, як розмовний [3]. Особливістю розмовної лексики є
можливість використання як власне розмовних фразеологізмів, так і тих, що
відносяться до інших стилів мови. Серед них нейтральні (tomar té, tomar nota,
echar de menos, no tener nada que envidiar) та книжні (con las espadas en alto,
servir al ley, hacer referencia, tener conicimiento) [3].
Розмовні фразеологізми, на відміну від нейтральних та книжкових,
вирізняються додатковою експресивністю, заснованою на метафоричній
образності та іронії: valer un ojo de la cara, mover el esqueleto, echar chispas,
subirse el humo en la cabeza [3].
Тож бачимо, що склад іспанської розмовної лексики зумовлений
тематикою повсякденного спілкування. У даному стилі виділяють декілька
53

семантичних груп, одиниці яких виконують певні стилістичні функції у
мовленні, що диктуються специфікою умов реалізації розмовного стилю.
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Залізничний транспорт — одна з найбільш важливих галузей народного
господарства України. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби
матеріального виробництва, невиробничої сфери, а також населення в усіх
видах перевезень. Це робить його одним з найбільш важливих транспортів на
території України.
У системі заходів підвищення безпеки та якості роботи на залізничному
транспорті,

важлива

роль

належить

психофізіологічному

забезпеченню

трудової діяльності працівників підприємств залізничного транспорту.
А так як, однієї з найважливіших професій на залізниці є диспетчер в
зв'язку з великим обсягом роботи, яку вони виконують, ми будемо
досліджувати саме працівників даної спеціальності. Незважаючи на те, що це
питання не раз досліджувалося, важливим завданням цього дослідження
виступає визначення професійно - психологічно важливих якостей диспетчера.
Тому потрібно визначити, якими професійно – психологічними якостями
повинен володіти диспетчер залізничного транспорту.
Об’єктом
спеціальності

дослідження
«Організація

даної

роботи

перевезень

та

є

професійна

управління

на

діяльність

залізничному

транспорті», їх психологічні особливості та прогнозування професійної
придатності диспетчерів.
Ідеєю нашої роботи було проведення досліджень людей з різними
темпераментами з послідуючим аналізом та порівнянням їх роботи на
однаковій посаді.
Завдання даної роботи :
-

проаналізувати роботу поїзного диспетчера. Визначити особливості

роботи, процес виконання;
-

аналіз значення обсягу уваги диспетчера в його виробничій

діяльності;
-

визначення функціональних обов'язків диспетчера з організації

перевезень;
-

визначити важливі якості диспетчера;
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-

зробити класифікацію помилок в роботі диспетчера;

-

аналіз різновидів темпераменту людей;

-

визначити, як впливає темперамент людини на процес її роботи;

-

визначення типу темпераменту за методикою Ганса Айзенка;

-

зробити оцінку результатів;

-

виконати дослідження типології особистості;

-

виконати опитування та анкетування диспетчерів та студентів;

-

проаналізувати результати досліджень;

-

виконати дослідження на сумісність у колективі різних типів

темпераментів;
-

зробити висновки.

Методи дослідження:
-

аналіз відповідної навчальної та технічної літератури;

-

анкетування студентів;

-

анкетування диспетчерів;

-

складання діаграм на підставі зроблених порівнянь.

Для підвищення безпеки руху поїздів доцільно здійснювати моніторинг
психологічних типів особистості успішних співробітників підприємств. Це
дозволяє скласти базу даних типів особистостей, виявити які типи особистості
найбільш часто зустрічаються для конкретної спеціальності (базові типи
особистості) і використовувати їх в якості емпіричних критеріїв при підборі
кадрів.
Ми пропонуємо використовувати для ідентифікації типів особистості,
анкетування за тестом Г. Айзенка, що доступний в електронному вигляді в
режимі онлайн, на основі якого анкетований може бути віднесений до одного з
32 типів особистості.
Також

новизною

є

анкетування

серед

студентів

транспортних

спеціальностей, яке дозволяє оцінити тип особистості кожного з них і
порівняти їх з емпірично установленими базовими типами особистості для
спеціальності. На нашу думку, це допоможе виявити слабкі сторони студента,
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та в подальшому розвинути ті риси які необхідні для тієї чи іншої
спеціальності.
Для опису характеристик групи диспетчерів було проведено дослідження
розподілення працівників за віком. Також було проведено анкетування серед
диспетчерів Результати обробки анкет показали, що переважаючими типами
особистості, відповідно до класифікації Айзенка, є типи: 25,29,31,32.

Кількість опитаних

Результати опитування представлені на рисунку 1.
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Рисунок 1. Результати обробки анкет, відповідно до тесту Айзенка
До характеристик даних типів особистості належать такі риси. Тип 25:
Активний, іноді вибуховий, іноді безтурботно-веселий. Часто буває спокійнобайдужий. Ініціативи майже не проявляє, діє за вказівкою. Пасивний в
соціальних контактах. Не має схильності до глибоких емоційних переживань.
Схильний до монотонної кропіткої роботи. Тип 29: енергійний, обов'язковий,
холоднокровний, вимогливий до оточуючих, природжений керівник. Тип 31:
Сором'язливий, не заздрісний, прагне до самостійності. Доброзичливий. З
близькими людьми виявляє спостережливість, почуття гумору. Схильний до
глибоких довірчих відносин. Уникає ситуацій ризику, небезпеки. Не виносить
нав'язаний темп. Іноді схильний до швидких рішень. Часто кається у своїх
вчинках. У невдачах звинувачує лише себе. Тип 32: енергійний, наполегливий,
цілеспрямований, цінує інформативність.
На підставі проведеного узагальнення основних характеристик типів
особистості диспетчерів, що працюють на протязі тривалого часу, встановлено,
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що до базових рис особистості якими повинен володіти диспетчер для
забезпечення безпеки руху та попередження аварійних і нестандартних
ситуацій відносяться: спокій, цілеспрямованість, скромність, самостійність і
честолюбство.
На підставі того, що протестовані працівники ефективно та безпечно
виконували свою роботу протягом тривалого часу, зроблено висновок, що дані
риси особистості багато в чому сприяли безпеці руху та запобігали утворенню
нестандартних і небезпечних ситуацій і саме ці риси можуть стати емпіричним
критерієм до відбору кандидатів на посаду диспетчерів.
Тому підсумовуючи скажемо що за допомогою професійного відбору
диспетчерів за типом темпераменту можна досягти зменшення кількості
помилок у роботі диспетчера чим і забезпечується підвищення безпеки руху
поїздів. За допомогою визначення типу особистості можна виявити які типи
найбільш часто зустрічають для конкретної спеціальності (базові типи
особистості) і використовувати їх в якості емпіричних критеріїв при підбору
кадрів.
На підставі проведення кореляційного і кластерного аналізів показників
психологічних типів особистості працівників і студентів, тестування може
являти собою експрес-оцінку ступеня психологічної безконфліктності трудових
колективів при прийомі на роботу випускників транспортних вузів, що значною
мірою покращить відбір потрібних кадрів на ту чи іншу посаду і сприятиме
зменшенню помилок у роботі спеціаліста.
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1. Технічні науки

ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА ІНГІБІТОРІВ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГАЗОВИХ І
ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ СВЕРДЛОВИН
Кондрат Р.М., Псюк М.О.,
д.т.н., проф. каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ,
ас. каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна
Основними ускладненнями, що виникають в процесі експлуатації
газових

і

газоконденсатних

свердловин,

є

їх

обводнення,

корозія

свердловинного обладнання, відкладення солей та гідратоутворення. Вони
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призводять до суттєвого зниження дебітів свердловин. Фактично більшість
газових і газоконденсатних родовищ України перебуває на завершальній стадії
розробки, для якої характерним є зниження дебітів свердловин. Для більшості
газових і газоконденсатних свердловин характерним є обводнення, що може
призвести до їх самоглушіння. Досить часто експлуатація свердловин
ускладнюється також корозією свердловинного обладнання, відкладенням
солей та гідратоутворенням.
Масштаби збитків в результаті наведених вище ускладнень є
гігантськими. Згідно [1, с. 208 ] причиною руйнування майже 1/3 металу, шо
виробляється в світі, є корозія. Зокрема, щорічні втрати металу внаслідок
корозії в нафтовій промисловості Росії становлять 1 млн. т (з них 800 тис. т
припадає на

труби). Корозія насосно-компресорних труб (НКТ) у 90 %

випадків спостерігається на свердловинах, де є значні швидкості руху
газорідинного потоку, а обводненість продукції свердловин перевищує
40 % об. (видобуток рідини – понад 40 м3/д). Проте вуглекислотна корозія в
значних масштабах може спостерігатися навіть в тих свердловинах, де вміст
води в продукції складає всього 1 % об. [2, с.57].

Відкладення солей у

свердловинному обладнанні та гідратоутворення також можуть призвести до
суттєвого зниження дебітів свердловин. Як бачимо, необхідно постійно
застосовувати методи боротьби з ускладненнями в процесі експлуатації газових
і газоконденсатних свердловин для забезпечення їх стабільної роботи.
За різних умов експлуатації свердловин (високі температури, тиски,
вміст у продукції свердловини корозійноагресивних компонентів – СО2 і H2S,
наявність умов для відкладення солей та гідратоутворення, характер та ступінь
обводнення свердловин) здійснюють вибір найбільш доцільного і ефективного
методу для боротьби з наявними ускладненнями.
Основними методами захисту свердловинного обладнання від
корозії є: використання корозійно-стійких сталей і сплавів, застосування
металічних і неметалічних покриттів, хімічний метод (застосування інгібіторів
корозії), катодний і протекторний захист, обмеження швидкості руху
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газорідинного потоку (дебітів газу). Методи запобігання і боротьби з
відкладеннями солей поділяються на технологічні, фізичні і хімічні.
Одним з найбільш ефективних і доцільних методів боротьби з
вказаними

вище

ускладненнями

в

процесі

експлуатації

газових

і

газоконденсатних свердловин є хімічний метод. Він полягає у використанні
різних хімічних реагентів для боротьби з ускладненнями. Даний метод є
відносно дешевим і простим у застосуванні (для боротьби з ускладненнями
немає

потреби

у

використанні

складної

техніки

чи

пристроїв),

що

підтверджується численними дослідженнями [3, с.48; 4, с.11–12]. Цей метод є
найбільш поширеним в промисловості. Досить перспективним напрямком
цього методу є розроблення і впровадження комплексних інгібіторів, тобто
багатофункціональних

систем

поверхнево-активних

речовин

(ПАР)

та

інгібіторів.
Зокрема, в [5, с.175] наведено характеристики і технологію
застосування комплексного інгібітору для винесення пластової води, захисту
свердловинного

обладнання

від

сірководневої

корозії,

боротьби

з

гідратоутворенням та відкладенням солей для умов Оренбурзького ГКР. В
роботі

[6,

с.25-26]

наведено

характеристику

комплексного

інгібітору,

розробленого Харківським політехнічним інститутом, до складу якого входять
спінювач АО, карбамід (сечовина) та інгібітор гідратоутворення – хлористий
кальцій. В роботі [7, с.971-972] вказується на можливість застосування для
одночасного

захисту

свердловинного

обладнання

від

корозії

та

гідратоутворення комплексного інгібітору гідратоутворення і корозії на основі
бішофіту.
У лабораторії підвищення газоконденсатовилучення із пластів
(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) були
проведені лабораторні дослідження з оцінки ефективності інгібіторів корозії та
інгібіторів відкладення солей для умов газових і газоконденсатних родовищ
Полтавської області, що розробляються НГВУ ―Полтаванафтогаз‖ (наявність
високих температур (70 – 120 оС) і тисків (5 – 40 МПа), вміст СО2 в продукції
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свердловин, ступінь обводнення свердловин, що характеризується водяним
фактором та ін.). Крім того, були також проведені дослідження з обгрунтування
раціонального складу багатофункціональних систем ПАР та інгібіторів.
Лабораторні дослідження проводилися з мінералізованою водою із
вмістом NaCl 100 г/л на зразках-свідках із сталі Р-110. Дослідження з оцінки
ефективності інгібіторів корозії проводились гравіметричним методом. Для
оцінки ефективності інгібіторів відкладення солей застосовувались дві
методики (з використанням контрольної трубки і зразків-свідків із сталі). Для
проведення лабораторних досліджень використовувались такі хімічні реагенти,
як

поверхнево-активні

речовини

неонол

АФ-09-10,

неонол

АФ-09-12,

сульфонол, циклімід, савенол SWP, савенол NWP, піноутворювач ПО-6К,
синтанол DS-10, ―Сольпен‖, ―ТЕАС-М‖; інгібітори корозії тарін, ―Нафтохім –
1‖, ― Нафтохім – 3‖, ―Коразол-1‖, КМА, катапін А, СТ-2, карбозолін СД, ТАЛ-3;
інгібітори відкладення солей поліакрилат натрію, антисол, СНПХ-5314, КТІ-С,
інгібітор гідратоутворення метанол. Результати лабораторних досліджень

з

оцінки ефективності інгібіторів корозії (при концентрації 0,25 % мас. в
мінералізованій воді на зразках-свідках із сталі Р-110) наведені в таблиці 1. З
таблиці 1 випливає, що найбільш ефективними інгібіторами корозії є ―Коразол1‖ (ступінь захисту від корозії при концентрації 0,25 % мас. на зразках-свідках
із сталі Р-110 становить 95,7 %), циклімід (ступінь захисту від корозії 92,8 %),
савенол SWP (ступінь захисту від корозії 91,4 %), ―Нафтохім-3‖ (ступінь
захисту від корозії 87,9 %), ―Нафтохім-1‖ (ступінь захисту від корозії 85,8 %),
сульфонол (ступінь захисту від корозії 83,1 %).
Таблиця 1 – Результати лабораторних досліджень з оцінки ефективності
інгібіторів корозії (при концентрації 0,25 % мас. в мінералізованій воді на
зразках-свідках із сталі Р-110)
Інгібітор корозії

Ступінь захисту від корозії Z, %

―Коразол-1‖

95,7
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Продовження табл.1

циклімід

92,8

савенол SWP

91,4

―Нафтохім-3‖

87,9

―Нафтохім-1‖

85,8

сульфонол

83,1

карбозолін СД

81,5

катапін А

79,8

КМА

76,6

З результатів лабораторних досліджень з оцінки інгібіторів
відкладення солей видно, що найбільш ефективними інгібіторами відкладення
солей є ―Коразол-1‖ (ступінь захисту від відкладів карбонату кальцію при
концентрації 0,5 % мас. на зразках-свідках із сталі Р-110 становить 86,5 %),
поліакрилат натрію (ступінь захисту від відкладів карбонату кальцію становить
82,7 %) і КТІ-С (ступінь захисту від відкладів карбонату кальцію 78,2 %).
Результати даних лабораторних досліджень були використані для
обґрунтування композицій (систем) ПАР та хімічних реагентів для захисту
обладнання від корозії та відкладення солей, інтенсифікації винесення рідини з
обводнених

газових

і

газоконденсатних

свердловин

та

підвищення

продуктивності свердловин в умовах температур 70 – 95 оС, тисків 5 – 40 МПа,
вмісту СО2 в продукції свердловини і різного ступеня обводнення.
Отже, найбільш ефективною багатофункціональною композицією
(системою) ПАР та хімічних реагентів для захисту обладнання від корозії та
відкладення солей, запобігання і боротьби з гідратоутворенням, інтенсифікації
винесення рідини з обводнених газових і газоконденсатних свердловин та
підвищення продуктивності свердловин є наступна композиція (система):
інгібітор корозії – відкладення солей (ПАР) ―Коразол-1‖ (0,25 % мас.), інгібітор
корозії (ПАР) циклімід (0,25 % мас.), інгібітор корозії (ПАР) савенол SWP
(0,25 % мас.), інгібітор гідратоутворення метанол (вміст метанолу становить
від 10 до 20 % мас.), технічна вода – решта.
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В результаті застосування комплексного інгібітору КІ дещо іншого
складу (інгібітор корозії – відкладення солей (ПАР) ―Коразол-1‖ – 0,05 % мас.,
інгібітор корозії (ПАР) савенол SWP – 0,5 % мас., інгібітор гідратоутворення
метанол (вміст метанолу – від 10 до 20 % мас.), технічна вода – решта) на
газових

і

газоконденсатних

родовищах,

що

розробляються

НГВУ

―Полтаванафтогаз‖ (промислові випробування) отримано зростання дебітів
свердловин в середньому на 15,7 % [8, с.48-50]. Враховуючи наявний
промисловий досвід застосування цього комплексного інгібітору (КІ) і те, що
новий, запропонований нами комплексний інгібітор для певних специфічних
умов (для нижчих температур, а саме 70 – 95 оС) за своїм складом майже
аналогічний попередньому, що вже пройшов промислові випробування, а
об’єктом є свердловини з подібними характеристиками, то можна зробити
висновок про те, що очікуване зростання дебітів свердловин в результаті
застосування цього комплексного інгібітору (багатофункціональної системи
поверхнево-активних речовин та інгібіторів) становитиме 15 – 20 %.
Література:
1.

Вяхирев Р.И. Теория и опыт добычи газа. / Р.И. Вяхирев, Ю.П.

Коротаев, Н.И. Кабанов. – М. : ОАО ―Издательство ―Недра‖, 1998. – 479 с. –
ISBN 5-247-03801-0.
2.

Маркин А.Н. СО2–коррозия

нефтепромыслового оборудования. /

А.Н. Маркин, Р.Э. Низамов. – М.: ОАО ―ВНИИОЭНГ‖. – 2003. – 188 с. – ISBN
5-88595-091-1.
3. Шарипов А.X. Анализ ингибиторной защиты / А.Х.Шарипов // Газ.
промсть. – 1990. – № 2. – С. 47 – 49.
4. Воробьѐв А.П. Ингибиторная защита на нефтяных месторождениях и
повышение еѐ эффективности / А.П.Воробьѐв, Ю.В.Фѐдоров, Г.Р.Ольхов //
Науч.-произв. достиж. нефт. пром-сти в нов. условиях хозяйствования. Трансп.
нефти, защита от коррозии и охрана окруж. среды. – 1989. – № 2. – С. 11 –
13.
64

5.

Петришак

В.С.

Совершенствование

технологии

эксплуатации

обводненнях газовых скважин в условиях солеотложений и сероводородной
коррозии

газопромыслового

оборудования

(на

примере

Оренбургского

газоконденсатного месторождения): дисс. на соиск. уч. степени канд. техн.
наук.: 05.15.06 (Скважинная разработка нефтегазовых месторождений) /
Петришак Василий Степанович. – г. Ивано-Франковск, 1986. – 208 с.
6. Технологическая инструкция на приготовление и применение
комплексного ингибитора. – ХПИ им. В.И.Ленина, 1988. – 125 с.
7. Дмитренко В. И., Зезекало И. Г., Иванкив О. А. Комплексный
ингибитор гидратообразования и коррозии на основе бишофита. // Тезисы
научно-технической конференции ―Наука, техника и технология в развитии
поисков

и добычи

углеводородов на суше и море GEOPETROL – 2008‖.

(Краков, Закопане, 15 – 18.09.2008 г.). – Краков, 2008. – C. 967 – 972.
8. Псюк М.О. Метод боротьби з явищами, що ускладнюють експлуатацію
газових і газоконденсатних свердловин на пізній стадії розробки родовищ. /
М.О.Псюк // Науковий вісник ІФНТУНГ, 2010. – № 4. – С. 46 – 51.
____________________________________________________________________
УДК 651.011.42 : 004

3. Інформаційні технології

ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В
СИСТЕМУ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ
Яковенко К.А.,
студентка обліково-фінансового факультету
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Вінниця, Україна
У зв’язку із стрімким розвитком інформаційних технологій з’явилось
багато нових напрямків використання комп’ютерних ресурсів та різноманітних
програмних

продуктів

для

автоматизації

управління

бізнес-процесами

підприємства. Саме тому, особливо актуальними є розробка та впровадження
інформаційних систем бухгалтерського обліку, аналізу та контролю, що
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сприяють покращенню процесу обробки інформації та дозволяють більш
ефективно працювати підприємству.
У процесі документообігу на сьогоднішній день неможливо ігнорувати
всезростаючий потік документів, що змушує запроваджувати роботу з новими
джерелами

інформації,

удосконалювати

нові

форми

документообігу,

розробляти процеси автоматизації документообігу. З огляду на це обрана тема є
надзвичайно актуальною з точки зору сучасних проблем діловодства та потреб
впровадження

єдиної

системи

електронного

документообігу

з

метою

автоматизації інформаційно-документаційного забезпечення діяльності будьякого підприємства.
Світовий досвід показує, що впровадження досягнень інформаційних
технологій – найбільш перспективний і економічно-ефективний напрям в
роботі податкових органів. Способи організації обробки податкової інформації
все більше впливають на повноту збору податків, тому незмінно важливим є
завдання забезпечення своєчасного введення, обробки, зберігання та надання
інформації по основних напрямах діяльності податкової служби. [1, с. 56]
Проблему

впровадження

інформаційних

систем

і

технологій

підприємства розглянуто в працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених,
зокрема: Григор’єва М., Івахненкова С., Сергеєва В., О’Лірі Д., Уварова С.,
Черненка М. та ін.
Коли мова заходить про автоматизацію документообігу, часто в цю сферу
потрапляють програми, які не мають прямого відношення до даної проблеми –
текстові

редактори,

програми

розпізнавання

символів

і

т.д.

У

загальнодержавних стандартах термін «документообіг» означає рух документів
як всередині організації, так і за її межами.
Порядок

електронного

документообігу

визначається

державними

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями всіх форм власності згідно з законодавством. У Законі України
«Про електронні документи та електронний документообіг» зазначено, що
електронний документообіг – це сукупність процесів створення, обробки,
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відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення
електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності
та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів [2].
Електронний документообіг охоплює крім цього стадії підготовки
документів і вільний обмін інформацією по комп’ютерній мережі. Технологія
діловодства передбачає ведення реєстраційно-контрольних та звітних форм і
журналів.

Для

забезпечення

єдиного

порядку

обробки

документів

передбачається створення спеціалізованих служб: управління справами,
секретаріатів, канцелярій. Основна проблема традиційної технології

–

централізоване відстеження руху документів в реальному масштабі часу,
оскільки вимагає як централізованих даних оперативної інформації, так і
ведення значної кількості різних журналів та картотек.
Програмні продукти цього напрямку зберігають усі традиції і норми
діловодства, прийняті в конкретній організації. Вони лише супроводжують
паперовий документообіг, зменшуючи трудоємність рутинних операцій з
обробки документів. Однак така система повинна буди здатною суттєво
розширити межі традиційного документообігу за рахунок обробки документів
на персональному комп’ютері і створення електронних баз даних – каталогів,
зручних для повсякденного використання. Системи цього напрямку – своєрідні
мости до поступового переходу від паперових до електронних документів.
Адже,

коли

необхідність

вручну

розмножувати

документи,

відслідковувати переміщення паперових документів всередині організації,
контролювати порядок передачі конфіденційної інформації відсутня, то рівень
трудових витрат істотно знижується. У цьому випадку необхідним стає
запровадження автоматичного контролю за виконанням роботи з документами
на всіх етапах, що кардинально підвищило б якість роботи виконавців, дало б
змогу зробити терміни підготовки документів більш прогнозованими і
керованими.
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Основною

метою

системи

електронного

документообігу

є

не

викорінювання паперових документів, а створення ефективного середовища
керування й функціонування суб’єкта господарювання.
До основних переваг електронного документообігу можна віднести і
наступні [3, с. 7]:
−

повний контроль за переміщенням і еволюцією документа;

−

зменшення витрат на управління за рахунок вивільнення трудових

ресурсів, зайнятих різними видами обробки паперових документів;
−

швидке створення нових документів на основі вже існуючих;

−

запобігання втрат чи псування документів;

−

скорочення часу на пошук потрібних документів;

−

можливість використання заздалегідь заготовлених форм;

−

висока швидкість передачі інформації за великою кількістю адрес;

−

економія паперу;

−

висока компактність архіву;

−

можливість захисту документів від несанкціонованого доступу та

розмежування прав доступу співробітників до інформації.
Та навіть сьогодні, коли для організації документообігу пропонується
безліч самих різних засобів автоматизації, документообіг організований погано,
навіть на невеликих підприємствах. Тому, нерідко випливає ряд недоліків [4]:
−

довготривалість створення і впровадження автоматизованих систем

управління;
−

висока вартість та низька рентабельність від впровадження

електронного документообігу;
−

перехід у бік технології, різке зменшення кількості робочих місць;

−

невірна

оцінка

економічної

ефективності

впровадження

електронного документообігу;
−

складність процесу впровадження електронного документообігу.

Причина цьому те, що на підприємстві відсутня модель організації
документообігу, незалежно від ступеня автоматизації підприємства і його типу.
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При впровадженні та використанні автоматизованої інформаційної системи
необхідно пам’ятати, що комп’ютер з набором програмних засобів – це тільки
інструмент, невміле його використання тягне за собою лише шкоду, а не
довгоочікуване полегшення і звільнення від внутрішньо корпоративних
проблем обліку та управління.
Оскільки процес документообігу ще автоматизований не повною мірою, у
роботі більшості підприємств наявна змішана система документообігу: коли
функціонують паперові документи поруч із електронними. У зв’язку із цим
варто впроваджувати роботу з оцифровки паперових документів для
оптимізації процесу автоматизації. Робота з оцифровки, як правило, ведеться за
двома напрямами:
Перший напрямок – це створення графічних копій кожної сторінки
документів.
Другий напрямок – це переведення паперових видань у текстовий
формат. Такий метод потребує декількох етапів:
−

сканування

документу

(тобто

створення

графічної

копії

першоджерела);
−

обробка графічної копії програмою оптичного розпізнавання тексту

для переведення тексту з графічного представлення у текстовий формат
комп’ютера;
−

корегування

орфографічних

помилок

в

тексті,

допущених

програмою оптичного розпізнавання;
−

електронна публікація матеріалу у одному із загальноприйнятому

форматі.
Слід зазначити, що такий метод хоч і потребує більших затрат, але має і
певні переваги – оцифровані таким чином матеріали дають можливості
повнотекстового пошуку.
Отже, збільшення об’ємів документообігу на сучасному етапі розвитку
суспільства змушує запроваджувати роботу з новими джерелами інформації,
удосконалювати форми документообігу, розробляти процеси автоматизації. За
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умови

ефективного

функціонування

автоматизованого

документообігу,

створення бази даних усіх документів за єдиною уніфікованою системою
полегшить процес систематизації цих документів.
При

роботі

з

налагодження

електронного

документообігу

варто

враховувати передові досягнення науки й техніки. Зокрема, використовувати
Інтернет-технології, що дасть можливість створювати on-line каталоги
документообігу, які зручні у використанні. Використання Інтернет-технологій
дає можливість дистанційного документообігу та його контролю. На сайті
можна викласти каталог документів як із загальним, так і з частковим
доступом.
Переваги автоматизації діловодства очевидні, незважаючи на недоліки,
які згодом зникнуть при правильному і вмілому користуванні електронним
документообігом. То ж автоматизація документообігу – перспективна сфера
дослідження й впровадження результатів цих досліджень у практику, що
призведе до оптимізації процесу діловодства та заощадить кошти підприємства,
витрачені на звичайний документообіг.
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