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ЗВІТ  

за 2 етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) 

(2018 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: 01.2017–12.2018 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 2016 році було опубліковано – 6 статей у фахових виданнях України, виданнях, які 

включені до міжнародних наукометричних базах даних, 12 тези доповідей на 

всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. 
6.  Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків): 

– встановлено, що соціальні трансформації українського   суспільства спрямовані 

на формування демократичних засад політичного життя, соціально-політичної стабільності 

шляхом гармонізації соціальних інтересів різних груп і прошарків суспільства та сучасної 

ринкової економіки, необхідної для забезпечення належного рівня і якості життя громадян; 

– визначено, що українське суспільство має забезпечити соціалізацію та 

гармонійний розвиток своїх громадян на основі самоідентифікації особистості, набуття 

відповідних норм, цінностей, соціальних ролей з використанням різних соціальних 

механізмів, обумовлених динамікою суспільного розвитку, відмиранням певних зразків 

поведінки;  

– обгрунтовано, що у соціальній структурі України під впливом диференціації 

доходів населення продовжуються процеси соціальної диференціації та поляризації 

суспільства. Відбувається поступовий, складний, суперечливий процес становлення нового 

типу соціально-класової структури і формування соціальних верств, груп, прошарків тощо. 



– з’ясовано, що соціальні реалії сьогодення характеризуються підвищеними 

ризиками, пов’язаними з економічними спадами, корупцією, складною демографічною 

ситуацією, політичними кризами та недосконалістю управлінських рішень. 

7. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (отриманої продукції) над 

вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних 

характеристик) (до 20 рядків):  
 – суспільну свідомість доцільно тлумачити як результат спільного осмислення 

соціальної дійсності людьми, які практично взаємодіють між собою. У цьому полягає 

соціальна сутність суспільної свідомості і її основна особливість. Ускладнення процесів 

суспільного розвитку і підвищення їх динамічності, перехід до нових форм 

життєдіяльності вимагають підвищення творчої активності людей, яка повинна бути 

усвідомленою, базуватися на визначених цілях і переконаннях. У зв’зку цим, зростає 

значення усіх форм суспільної свідомості, в рамках яких людьми осмислиються різні 

явища і процеси суспільного життя і виробляються способи активного впливу на них; 

– удосконалено поняття соціальної реальності як саморозкриття соціального буття, 

об'єкта людської діяльності, результату матеріалізації вольових імпульсів людської 

поведінки і предмету людського спілкування. Соціальна реальність є кристалізацією 

людської діяльності; набором соціальних можливостей, за допомогою яких відбувається 

соціалізація індивіда. Соціальна реальність підпорядковує собі усі виміри людського буття.  
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    1   
- Web of Science    1   
- Index Copernicus    2   

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:  

  
2 

  

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.)  

  
21 

  

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    3   
1.8.  Словники, довідники    4   
2.  Підготовка наукових кадрів:       
2.1.  Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР       
2.2.  Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР    1   
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.  

9.  Перелік виконавців (ПІБ та посада). 

 

10. 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. Berzhanir A. L. Simulation of the local budget income structure in the context of the 

financial independence of local government bodies / Vinnytska O. A., Berzhanir A. L., Berzhanir 

I. A. // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). Ч. 1. – С. 215–221. 

 2. Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education 

institutions / Iryna Maksymchuk, Borys Maksymchuk, Valentina Frutziuk, Tetiana Matyiichuk, 

Iryna Demchenko, Inna Babii, Svitlana Tsymbal-Slatvinska, Alona Nikitenko, Valentyna Bilan, 

Andrii Sitovskyi, Ihor Savshuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 

2. – P. 810 – 815. 

– статті у закордонних виданнях: 

 1. Фицик І. Польські національні повстання ХІХ століття в дзеркалі мемуарів 

сучасників на сторінках часопису «Киевская старина» // Polskie Towarzystwo Historyczne 

Oddział w Częstochowie Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział 

Historyczny Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Pawła Tyczyny Państwowy 

rezerwat historyczno-architektoniczny „Stara Humań" Pracownia Humanistycznych Studiów 

Interdyscyplinarnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ROZDROŻA EUROPA 

ŚRODKOWA I WSCHODNIA W REFLEKSJACH HUMANISTÓW Redakcja naukowa: Rafał 

Dymczyk, Igor Krywoszeja, Norbert Morawiec Tom III Częstochowa-Humań-Poznań, 2016. –  С. 

41 – 61.  

 

 2. Шачковська Л. С. Теоретичні основи віртуальної дипломатії. Virtus: Scientific Journal. 

Editor-inChief M.A. Zhurba. Part 2, 2018. Р. 37–40. 

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. Нікітенко А. С. викладач 
13. Максимчук О.В. викладач    

14. Олєйнічук О.М. викладач викл. Олєйнічук О.М. в
и

к
л . М а
к

си м ч
у к
 

О
.

В
. 

в
и

к
л . Н
і

к
і

т
е

н
к о
 

А
. 

С
. 

15. Родік Т.П. викладач 
16. Цімоха Р.Р. викладач 



– статті у фахових виданнях України: 

 1. Бержанір А.Л. Методологія теоретичних досліджень корпоративної соціальної 

відповідальності [Електронний ресурс] / А.Л. Бержанір, Г.М. Чирва // Глобальні та 

національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – 

[Миколаїв : Миколаївський націон. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, 2018]. – № 21. – С. 122–

125. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-21-2018. 

2. Карасевич А. О. Іван Черняховський: філософія життя полководця // Уманська 

старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – 

Вип.4. – С. 5 – 14.  

3. Шачковська Л. С., Максимчук О. В. Вектор соціального розвитку села: стан та 

проблеми. Науковий журнал «Молодий вчений». 2018.  № 7.  С. 459–462.  

4. Олєйнічук О.М. Підходи до розуміння поняття місця вчинення злочину як  ознаки 

об’єктивної сторони злочину / О.М. Олєйнічук // Юридична наука. – 2018. – №10. – С. 56–

60. 

– статті в інших виданнях України: 

1. Балановський Я. М. Маніпуляція колективною свідомістю як соціальне явище / Я. М. 

Балановський // Соціальний розвиток сільських регіонів: колектив. моногр. вип. 3 / За ред. 

А. М. Шатохіна, М. В. Костюк. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський М. М.»), 

2018. – С. 148 – 153.  

2. Бержанір А.Л. Соціальне інвестування як фінансова основа діяльності соціально 

відповідального бізнесу / А.Л. Бержанір, І.А. Бержанір // Finansowo-analityczna gwarancja 

rozwoju gospodarki narodowej: monografia wieloautorska / Slatvinskyj M., Czhyrva O., 

Biloszkurskyj M. / pod. red. M. Slatvіsnskiego. – Warszawa: iScience sp z.o.o.,  2017. – С. 9–17. 

3. Бержанір А.Л. Еволюція відносин влади і бізнесу на першому етапі формування 

ринкової економіки  / А.Л. Бержанір // Інвестиційно-інноваційна складоваструктурної 

трансформації економіки України : колективна монографія / за ред. Кірдана О.П. – Умань 

ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 5–15. 

4. Бержанір А.Л. Розвиток соціально відповідального бізнесу в Туркменістані / А.Л. 

Бержанір,  Ф. Ішматов, Е. Сахаров // Вісник Українсько-туркменського культурно-

освітнього центру: міждисциплінарний науковий збірник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 

Вип. 2, Ч. ІІ. – С. 234 – 241. 

5. Запорожець М. О. Філософські аспекти сучасної освіти / М. О. Запорожець // 

Соціальний розвиток сільських регіонів: колектив. моногр. вип. 3 / За ред. А. М. Шатохіна, 

М. В. Костюк. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський М. М.»), 2018. – С. 222 – 228. 

6. Максимчук О. В., Ташбаєва Е., Рашідова Ч., Акиєва А. Тенденції розвитку гендерної 

політики в Україні / О. В. Максимчук, Е. Ташбаєва, Ч. Рашідова, А. Акиєва // Вісник 

Українсько-туркменського культурно-освітнього центру: міждисциплінарний науковий 

збірник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 2, Ч. ІІ. – С. 74 – 79. 

7. Максимчук О. В., Якубов А. Актуальні проблеми молоді в Україні / О. В. Максимчук, 

А. Якубов // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру: 

міждисциплінарний науковий збірник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 2, Ч. ІІ. – С. 79 

– 85. 

8. Максимчук О.В. Динаміка змін сільського соціуму: тенденції розвитку / О. В. 

Максимчук // Соціальний розвиток сільських регіонів: колектив. моногр. вип. 3 / За ред. А. 

М. Шатохіна, М. В. Костюк. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський М. М.»), 2018. 

– С. 103 – 110. 
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