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за 3 етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки)

(2019 рік) 
 

1. Керівник  НДР: Карасевич  А.  О.,  канд.  філос.  наук,  професор,  декан  історичного
факультету
2. Номер державної реєстрації НДР:  0111 U 007557

3. Найменування  закладу  вищої  освіти  або  наукової  установи: Уманський  державний
педагогічний університет імені Павла Тичини

4. Терміни виконання етапу: 01.2019–12.2019 рр.

5. Короткий зміст проекту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків) 

Предметом дослідження є філософський, соціологічний, політологічний, правничий
аналіз різноманітних сфер українського суспільства.

Об’єктом дослідження є українське суспільство на сучасному етапі розвитку.
Метою дослідження є дослідження і аналіз соціальних проблем, що стоять перед

сучасним українським суспільством і сучасною наукою, та пошук і розробка їх вирішення.
Завдання:
– актуальні проблеми соціології (теорія та історія соціології, методологія та методи

соціологічних досліджень, соціальні структури та соціальні відносини, соціологія освіти); 
–  актуальні  проблеми  політології  (теорія  та  історія  політичної  науки,  політичні

інститути та процеси, політична культура та ідеологія, політичні проблеми міжнародних
систем та глобального розвитку); 

– актуальні проблеми філософії (соціальна філософія; історія філософії; філософія
культури; релігієзнавство; етика; філософія науки; філософія освіти); 

– проаналізувати склад і структуру видатків бюджету на соціальну сферу; 
– актуальні проблеми правознавства (історія держави та права; адміністративне і

фінансове право; трудове право та право соціального забезпечення; конституційне право;
цивільне право). 

Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків) 
У 2018 році було опубліковано: 1 монографію, 3 навчальних посібники,  6 статей у

наукових фахових виданнях України, із них 3 у виданнях, які включені до міжнародних
наукометричних  базах  даних,  21 тези  доповідей  на  всеукраїнських  та  міжнародних
науково-практичних конференціях.

6.  Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків):
–  досліджено  національні  політичні  та  воєнно-політичні  інтереси,  загрози

політичній  безпеці  України,  здатність  держави  до  захисту  національних  політичних
інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз;

– обґрунтовано поняття та зміст стратегічних комунікацій, умов та чинників, що
впливають  на  їх  організацію.  Проаналізовано  досвід  передових  країн  світу  в  сфері
застосування стратегічних комунікацій та сучасний стан українського страткому. Дано
оцінку ефективності застосування стратегічних комунікацій в Україні та пропозиції щодо
її покращення для забезпечення національної безпеки держави; 

–  визначено  важливість  взаємозв’язків  економічної  і  соціальної  політики,  що
складає  основи  для поступального соціально-економічного розвитку країни.  Доведено
актуальність  зростання  масштабів  соціальної  відповідальності  бізнесу  як  передумови
його участі у підвищенні рівня життя громадян. Обгрунтовано напрями удосконалення



системи соціальної відповідальності у контексті її впливу на підвищення ефективності
соціальної діяльності; 

– вивчено соціально-особистісні чинники та детермінанти здійснення творчості в
формі  практичної  всезагальності.  Обґрунтовано  необхідність  відтворення  цілісної
картини розвитку вітчизняної філософії та осмислення попереднього досвіду і здобутків,
вивчення традицій вітчизняного філософування;

– з’ясовано вплив політичних чинників на державно-церковні відносини в Україні.
Визначено необхідність у новому осмисленні ролі політичних  чинників, які впливають
на відносини держави з церковними інституціями. Доведено необхідність збереження і
розвитоку духовних традицій українського народу, що пов’язується в єдиний причинно-
наслідковий ланцюг з державною незалежністю;

– досліджено специфічну форму соціальної патології «постмосковський синдром»
виміри якої  фіксуються в  актуальному стані  українського суспільства.  Проаналізовано
механізм  формування  неадекватних  образів  соціальної  реальності  у  колективній
свідомості на прикладі формування міфів комуністичної ідеології. 
7. Відмінні  риси  і  перевага  отриманих  результатів  (отриманої  продукції)  над
вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних
характеристик) (до 20 рядків): 

–  запропонована  стратегія  розкриття  власної  якісної  специфіки  соціального
забезпечує  повніше,  глибинніше,  сутнісніше  розрізнення  безконечної  множини
специфічних  єдностей,  згуртованостей,  цілісностей  сторін  соціальної  взаємодії  які
комунікують один одному абстрактні ідеальні значення того чи того конкретного змісту.
Такі єдності стійко відтворюючись, повторюючись набувають значення певної конкретики
соціального,  або  іншими  словами  вони  є  типами  соціальності.  Відокремлювані  на
підґрунті  конкретного змісту абстрактних ідеальних значень типи соціальності  роблять
можливим відображення  усіє  палітри  тих  специфічних  єдностей,  що  мають місце  між
громадянами України;

–  на  підставі  результатів  соціологічних  досліджень,  аналізу  статистичних  даних
запропонувати  концептуальну  модель  соціальної  структури  сільського  населення,  що
трансформується.  Соціально-економічні  чинники охоплюють тип соціально-економічної
системи, стан і рівень її розвитку, співвідношення питомої ваги аграрного і промислового
секторів  економіки,  тип  політичної  системи  і  загальний  рівень  розвитку  культури
суспільства. При цьому в межах однієї соціально-економічної системи характер рольових
функцій молоді може істотно змінюватися. Так, за перехідних умов, а також за соціально-
економічної  нестабільності  будь-яка  система  відводить  молоді  авангардну  роль,
спрямовану на здійснення соціально-економічних перетворень, політичні сили змагаються
за прихильність і підтримку молоді й прагнуть повести її в потрібному їм напрямі. Утім, за
умов  стабільного суспільства  роль  молоді  зводиться,  головним  чином,  до  засвоєння  й
відтворення соціального досвіду, нагромадженого попередніми поколіннями.
8. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Показники 

Заплановано
(відповідно

до проекту), 
одиниць 

Виконано
(за

результатами
НДР),

одиниць 

Відсоток
виконання,

% 

1. Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:   
1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних:   

- Scopus   
- Web of Science  1  
- Index Copernicus  1  

1.2. Публікації  в  матеріалах  конференцій,  що  входять  до
наукометричних  баз  даних  Scopus  та/або  Web  of  Science  (або
Index Copernicus для суспільних та гуманітарних наук)* 

  



1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових
видань України: 

 3  

з них: в журналах з особливим статусом (рекомендовані 
секціями)** 

  

1.4. Публікації  у  матеріалах  конференцій,  тезах  доповідей  та
виданнях, що не включені до переліку наукових фахових 
видань України (крім тих, що увійшли до п. 1.2.) 

 
26

 

1.5. Монографії  та  розділи  монографій,  опубліковані  за  рішенням
Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) 

 1  

1.6. Монографії  та  розділи  монографій,  опубліковані  (або
підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах 

  

1.7. Підручники, навчальні посібники України  5  
1.8. Словники, довідники   
2. Підготовка наукових кадрів:   
2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР   
2.2. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР   
3. Охоронні  документи  на  об’єкти  права  інтелектуальної

власності, створені за тематикою НДР: 
  

3.1. Отримано патентів України   
3.2. Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір    
3.3. Отримано патентів інших держав   
4. Участь з оплатою у виконанні НДР (штатних одиниць/осіб):   

4.1. Студентів   
4.2. Молодих учених та аспірантів   

 * Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів представляти на 
Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки) 

** Для секцій, які не визначили перелік журналів з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б» згідно з
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку
наукових  фахових  видань  України»,  зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції  України  06  лютого  2018  р.  за  №
148/31600. 

7.  Перелік виконавців (ПІБ та посада).

1. Шачковська Л.С. зав. кафедри,  доцент
2. Карасевич А.О. професор
3. Балановський Я.М. доцент
4. Бержанір А.Л. доцент
5. Бондар С.С. доцент
6. Запорожець М.О. доцент
7. Мартиненко Л.Б. доцент
8. Фицик І. Д. доцент
9. Фуркало В. І. доцент

10. Фуркало В.С. доцент
11. Цимбал В.О. доцент
12. Коваль Д. С. викладач
13. Максимчук О.В. викладач
14. Олєйнічук О.М. викладач
15. Родік Т.П. викладач
16. Цімоха Р.Р. викладач
17. Пархета В. І. викладач

8. Бібліографічний  перелік  монографій,  підручників,  посібників,  словників,  довідників,
наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених
дисертацій. 

– статті  у  наукових  виданнях,  які  індексуються  у  наукометричних  базах  даних
«Scopus» та «Web of Science»:



1. Sokyrska V., Karasevych A. Activity of the Russian soviet procurement agencies in 
Ukraine in the 1920's. East European Historical Bulletin. 2019. №10. Р. 129–140. (Web of 
Science)

статті у закордонних виданнях:
1. Шачковська Л. С., Максимчук О. В. Вплив міграційних процесів на реалізацію

державної молодіжної політики в Україні. Modernization of educational system: world trends
and  national  peculiaritie  :  Conference  Proceedings  ІІ  International  scientific  conference,
February 22rd. Kaunas : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. P. 401 – 404.

2.  Шачковська  Л.  С.,  Цімоха  Р. Р. Розвиток  міжнародно-правового  регулювання
діяльності  транснаціональних  корпорацій  у  контексті  прав  людини.  Science  progress  in
European  countries:  new  concepts  and  modern  solutions  :  Papers  of  the  7th  International
Scientific Conference, May 31, 2019, Stuttgart, Germany. P. 406 – 416.

3. Шачковська Л. С. Безпекова політика держави як результат діяльності політичних
партій. Science and society : The 11 International conference, April 26, 2019. Accent Graphics
Communications & Publishing, Hamilton, Canada, 2019. P. 141 – 150.

4.  Шачковська  Л.  С.  Міграційна  криза  –  фундамент  популізму  європейських
праворадикальних сил.  Science  progress  in  European countries:  new concepts  and modern
solutions  :  Papers  of  the  6th  International  Scientific  Conference,  April  19,  2019,  Stuttgart,
Germany. P. 417 – 427.

– статті у фахових виданнях України:
1. Олєйнічук О.М. Дослідження судової практики при винесенні вироків за ст.ст.

172, 173 та 175 КК України.  Юридична наука. 2019. №1. C. 83 – 89.  
2. Олєйнічук О.М. Аналіз судових вироків щодо злочину, передбаченого ст.175 КК

України. Юридична наука. 2019. №6. C. 89 – 103. 
3. Фуркало В.С. Проблеми розвитку сучасної релігійної освіти в Україні. Гілея. 2019.

Вип. 142 (№3). Ч. 2. Філософські науки. С. 188–193.

– статті в інших виданнях України:
1. Балановський Я. М. Соціальна патологія у контексті соціологічного дослідження.

Соціально-філософські  виміри  сучасного  українського  суспільства  :  колективна
монографія / за наук. ред. проф. А. О. Карасевича. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 5–16.

2.  Бондар  С.  С.  Соціально-особистісні  чинники  та  детермінанти  здійснення
творчості в формі практичної всезагальності (на прикладі КМА). Соціально-філософські
виміри сучасного українського суспільства : колективна монографія / за наук. ред. проф.
А. О. Карасевича. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 169–26.

3.  Карасевич  А.  О.  Апостол  соціальної  «відлиги»  у  СРСР:  життя  та  політична
діяльність. Соціально-філософські виміри сучасного українського суспільства : колективна
монографія / за наук. ред. проф. А. О. Карасевича. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 27–36.

4. Коваль Д. С. Сутність та змістова характеристика поняття «правова культура».
Соціально-філософські  виміри  сучасного  українського  суспільства  :  колективна
монографія / за наук. ред. проф. А. О. Карасевича. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 36–42.

5.  Максимчук  О.  В.  Інституційно-структурні  зміни  сільського  середовища.
Соціально-філософські  виміри  сучасного  українського  суспільства  :  колективна
монографія / за наук. ред. проф. А. О. Карасевича. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 42–51.

6.  Мартиненко  Л.  Б.  Структура  духовної  культури  та  її  роль  у  формуванні
професійної  й  соціальної  компетентності  студента  і  його  особистісного  розвитку.
Соціально-філософські  виміри  сучасного  українського  суспільства  :  колективна
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