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АЬаІгасї

ТНе агїісіе гезеагсЬе5 апсі апаіугез їИе їНеогеїісаІ азресїз оїуосаїіопа! §иіс1- 
апсе іп а зресіаі есіисаїіоп зсНооІ. ТНе зїгисіїиге апсі сотропеп1:$ о? уоса- 
їіопаї §иісіапсе асШ їіез аге оиїїіпесі. ТНе Їеаїигез уосаУопаї диісіапсе 
\л/огк ої а рзусНоІо§і$1: апсі зепіог риріїз ої зресіаі есіисаїіоп зсНооІ аге ге- 
уеаіесі. ТНе ге5иІї5 2ІисІуіп§ іЬе р$усНоІо§ісаІ їеаіигез апсі §иіс)апсе о^асі- 
оІезсепІБ ууііН аи їізт аге ргезепіесі. ТНе зузїет ої кпо\л/ІесІ§е, погтз апсі 
уаіиез іНаї епаЬІе їо  геаііге зосіаі апсі ргоїеззіопаї ас ім іу  іп їНе М иге, їо 
їо г т  уаіие огіепіаїіопз іп рго^еззіопаї зеїї-сіеїегтіпаіїоп із апаїугесі. ТНе 
сНоісе оі" ргоівззіоп із іпЯиепсесІ Ьу уагіоиз^асІогз^Не регсерііоп оїопезеїіі, 
їНе ауаіІаЬіІіїу о^аЬіІіїіез апс! сНагасїегоІо^ісаІ^еаїигез. Іп огсіег поП о  таке 
а тізїаке іп ргоїеззіопаї зеїї-деіегтіпаїіоп, іі: із песеззагуІо сіеїегтіпе іНеіг 
азрігаїіопз, ісіеаз, то їіуез апсі їо  кпош їНеіг сараЬїІїїіез.

Кеушогсіз: аиїізт; зресіаі есіисаїіоп зсНооІ; уосаїіопаї §иісІапсе; зеїї-сіеїегтіпайоп
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Ргоі'еззіопаї о гіе п їа їіо п  і$ сопзісіегесі аз ригрозеїгіі зосіаі рзусНоІо§ісаі 
апсі ресіа§о§ісаІ а с ііу ііу  а ітесі а ї ргерагіп§ їН е  іпсііуісіиаі іо г  а сопзсіоиз апсі 
адеіі-їоипсіесі сНоісе о і  рго^еззіоп, іп ассогсіапсе \д/ііЬ регзопаї іпс ііпа їіопз, іп- 

їе ге з їз  апсі а Ь іІііїе з.

ТН е ргосезз о ї ргоїеззіопаї 1аг§е1іп§ о? асіоіезсепїз м ііН  а и їіз т  іпуо іує з  

т е а п іп ^ и і (ісіеаз, кпо\л/ІесІ§е; регзиазіоп) апсі ог§апігаїіопаІ (ріаппіп§, ог§апіга- 

Ііо п  оґ є у є п їз , сопїгої, еїс.) с о тр о п е п їз. ТН е г їгз і опе із сіеїегтіпесі Ьу іНе соп- 

їе п ї ІНе с о тр о п е п із  о ї ІаЬог зосіаіігаїіоп, ?ог \л/ИїсН {Не уосаііопаї §иіс!апсе 

ргосезз із сіігейесі. ТН е зесопсі опе із Ьазесі оп \л/еІІ-кпо\л/п агеаз оі1 ргоіеззіопаї 

огіепїа іїоп, а т о п §  \л/НісН сіІ5їіп§иізН: ргоїеззіопаї іп їо гт а їіо п ; ргоїеззіопаї соип- 

5е1іп§; ргоїеззіопаї зеїесїіоп; ргоїеззіопаї асіарїаїіоп; ргоїеззіопаї сііаепозіз.

ТН е  т а іп  §гоирз о їуосаііопа ї §иісіапсе те їНосІз аге сіеїіпесі Ьу іНеїоІІо\л/- 

іп§: іп їо гт а їіо п  апсі геїегепсе (ргоїеззіопаї есіисаііоп, геїегепсе Іііега їиге, рго
їеззіопаї асІуегУзіпе, т е е ііп д з  о ї зіис іепіз хд/іїЬ зресіаіізіз), сПа§поз1:іс (сіозесі 
апсі ореп сопуегзаїіопз-іпїегуіехл/з, риезїіоппаігез, регзопаї Іе з їз , оЬзеп/аїіопз, 
ргоїеззіопаї їе з їз ) , те їНосІз о ї т о га ї апсі е т о їіо п а ї зир р о гї (те їНос Із о їіпс ім сі- 

иаі апсі §гоир рзусНоїНегару), аз \л/еІІ аз те їНосІз їо г  т а к іп §  сіесїзіопз апсі Ьиіїсі- 

іп§ ргозресїз 1"ог ргоїеззіопаї сіеуеіортепі:, ІНе иге о ї уагіоиз зрНеге5 о ї сагеег 

сНоісе, а ї їН е  есіисаїіопаї іп з їііи їіо п  апсі зресіаїїу а ї а рагїісиїаг іп з їііи ііо п .
Соггеїаїіоп геїаііопз Ьеї\л/ееп їНе іпсіісаїогз о ї т е п іа і сіеуеіортепі:, іпсіе- 

репсіепсе, ргоїез$іопаІ НаЬіІз, їипсіїопаї с о тти п іс а їіо п  аге геуеаіесі. ТНе Ні§Н ієуєі 

о ї т е п іа і сіеуеіортепі із іп їНе іпїегсоппесііоп о ї сіеуеіортепі \л/ііН а и іо п о ту  апсі 
ргоїеззіопаї НаЬіІз. ТНе зу з іе т  о ї сііа^позіісз о ї їеаїигез о ї ргоїеззіопаї огіепїаїіоп  

асіоіезсепіз адіїН а и ііз т  апсі іНе іг ргоїеззіопаї зи іїаЬ іІіІу  із оїїегесі. Кеу \л/огсіз: 
ргоїеззіопаї огіепіаііоп, асіоіезсепіз адіїН а и іізт , ієуєі о ї іпіеііі§епсе, зосіаіігаїіоп, 
а и їопо ту, ргоТеззіопаї зкіїїз, с о тти п іс а ііо п , іпіеііесїиаі сіеуеіортепі:.

Р о гт и іа ііо п  їНе р го Ь Іе т . А і іН е  ргезепі: з1а§е о!" зосіаі с іеуеіортепї, 
іН е  р го Ь Іе т  о1" зосіа ііга ііоп о Н Н е  іпсііуісіиаі із е х іге те їу  геїеуапі. РІГ5І оі" аІІ, іН із  

сопсегпз їН е  зосіа ііга їіоп о ї асіоіезсепіз у у іїН а и ііз т ,  Ьесаизе і ї  із ргесізеїу іп 

асіоіезсепсе іН а І ІНе ^оипсіаііопз їН е  регзоп, ііз  аЬіІіїу  їо  асIе^иа1:еIу еуаіиаїе 

зосіаі ргосеззез, їН е  аЬіІіІу  їо  їо г т  Іо  рго^еззіопаї апсі регзопаї зеї^-сіеіегтіпа- 

І іо п , лл/НісН І5 опе о ї їНе т о з і  іт р о П а п І сопсііііопз 1"ог зиссеззі'иі зосіаіігаїіоп.
ТН е  ісіеа оі7 Іі^е апсі рго^еззіопаї зиссезз о  ̂ ап іпсііуісіиаі із оі" рагїісиїаг 

ітр о іііа пс е  Іосіау, їНеге^оге, і ї  із песеззагу їо  з їа іі; ІНе і'о гт а гіо п  о^ а зиссе55- 

їи і,  у ііа і с о т р е іе п і регзоп аігеасіу а ї ІНе зесопсіагу зсНооІ їН гои§Н  їН е  ог§ап- 

іга їіо п  о’Рш огк оп ргоїеззіопаї о гіе п їа їіо п  апсі рго^еззіопаї зе їі-с іе їе гт іпа їііо п  

о? асіоіезсепїз \л/іі:Н а и ііз т ,  \л/НісН \л/ііі аііохл/ їо  с іе їе гт іп е  їН е іг  ргоїеззіопаї іп- 

Іе п ііо п з , іпсгеазе іпШ аїіуе, іпсіерепсіепсе апсі гезропзіЬ іІііу .
Апаїузіз оґ гесепї гезеагсН апсі риЬІісаІіопз. ТН е р го Ь Іе т  о'Р ог§апігіп§ рго- 

■('еззіопаї огіеп іа їіоп аз а ^асіог о  ̂ргоі'еззіопаї зе ІМ е Іе гт іп а Ііо п  \л/аз сопзісіегесі
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Ьу Азтоіоу, V. Ауапезоу, V. В о сіго у , О. Вогізоуа, К. С іігєу іс іі, І_. Міііпа, А. 5а2а- 
п о у , В. Ресіогізіїіп, апсі оіНегз. РгоїеззіопаІ сіеїїпіііоп апсі рго'Реззіопаї огіепіа- 
Ііоп аз а ргосезз аззітіїаііоп ої зосіаі гоіез іп ІІіе ргосезз о? зосіаіігаїіоп 
\л/еге зіисііесі: М. Ваіугеуа, 5. Вогоукіпа, Т. Уекітсл/а, N. Казаїкіпа, І. Меггіуа- 
коу, Т, Ко§асНеу, І. СНесНеІ.

ТНе ригрозе ої ІНе агіісіе: Іо сіеіегтіпе іИе геїаііопзііір ЬеІ\л/ееп ІНе 
іє у є і  о? іпіеііесіиаі сіеуеіортепі апсі ІНе ргоїеззіопаї сараЬіІіІіез ої асіоіез
сепіз \л/іїИ аиіізт.

Ргезепіаііоп оїіЬе таіп гезеагсН таїегіаІ.ТЬе зіисіу оїіпіеііесіиаі асііуііу 
із сієуоієсі Іо тапу чл/огкз ої рготіпепі рзусНіаІгізІз апсі рзусНоІо§і5Із: І.. \/у§оІ- 
зку, V. ОгигИіпіпа, О. Ізаеу V. І-еЬесІіпзку, V. ВгопїепЬгеппег, Е. ТНогпсІіке, .1. Ріа- 
§еІ, $. РгеисІ апсі оіЬегз. І). ВгопїепЬгеппеп, ап Атегісап рзусіпоіоеізі, Ііаз сіе- 
уеіоресі а "іНеогу ої есозузіетз", іп \л/НісН ІНе та іп  гоїе іп ІНе сіеуеіортепі ої 
ІНе Іп1е11і§епсе ої сНіїсІгеп із ргоуісіесі Іо ІНе ̂ атіїу (Іаск ої соттипісаііоп \л/ііН 
рагепі5, іпсгеазе іп ІНе питЬег ої с ііу о гсє з) апсі зосіаі іпзіііиііопз.

ТНе шогсі "іпІеІІі§епсе" сотез їго т  ІНе І_аІіп "іпіеііесіиз", \л/ИісЬ іп Ігапз- 
Іаііоп теапз "со§піІіоп", "ипсіегзїапсііпе", "геазоп". ІпіІіаІІу, іНіз Іе гт  геїаіез ех- 
сіизіуеіу Іо ІНе гаїіопаї тепіаі їипсііопз ої ІНе Нитап рзусНе; Тосіау іі із §епегіс 
Іегт, \л/ИісИ іпсіисіез с о § п іііує  аЬіІіІіез іп§епегаІ (КНоІосіпауа, 2002, р. 154). С. Сагсі- 
пег зи§§езїесІ іНаї ІНе іпіеііесі із пої ипііагу с о § п іііу є  аЬіІіІу, апсі Наз аііосаіесі 
еі§Ні сііїїегепііурез іпІеІІі§епсе: Ііп§иізІіс, Іо§ісаІ-таіегіаІ, зраііаі, Ьосіііу-кіп- 
е5іНеІіс, тизісаі, іпїегрегзопаї апсі іпігарегзопаї, паїигаї-іезі. Ассогсііп§ іо ІНе 
аиіНог, аІІ о їіН е т  аге НуроіНеІісаІІу геїаіесі Іо сііїїегепі рагіз оїіНе Ьгаіп.

ТЬе зсіепіізі аг§иесі ІІіаІ Ьеішееп Іурез ої Іп1е11і§епсе ІІпеге із опіу а уегу 
\л/еак соггеїаііоп. Іп Ніз тосіеі ої іпіеІІІ§епсе іНеге аге і\л/о іурез ої іпіеІІі§епсе 
(іпїегрегзопаї апсі іпігарегзопаї), \л/НісИ аге регзопаї апсі зосіаі іп паїиге. 6. Іп- 
пег регзопаїіі^ іпїеІІі§епсе сіейпес) Єагсіпег аз їНе аЬіІіІу сгї ап іпсііуісіиаі їо §аіп 
ассезз Іо Ніз іппег Іі̂ е, Іо ипсіегзіапсі ИітзеІ^, Ніз аЬіІіІу апсі сіезіге, їИе геасїіоп 
їо сМегепі їИіп§з, аз \л/еІІ аз їНе азрігаїіопз апсі тоїіуез зуо іс1іп§. Сопсегпіп§ 
іпїегрегзопаї Іп1е11і§епсе, іНе зсіепіізі \л/аз тоге сопсізе апсі сіеЯпесі іі аз іИе 
аЬіІіІу Іо сіізііп^иізії Ьеї\л/ееп оїНег іпс1іУІсіиаІ5 (Сагсіпег, 2007, р. 253).

V. V. КоуаІеузиЬзІапїіаіесІ ІНе поііоп оґ "Ьоипсіагу іпїеііесіиаі сІеЛсіепсу" 
(Коуаіеу, 2017), іп тесіісаі ргасіісе їНе Іе гт М МО із изесі - т іп іта ї Ьгаіп сіуз- 
^ипсііоп. Іп огсіег пої Іо таке а тізіаке іп рго^еззіопаї зеї^-сіеіегтіпаїіоп ^ог 
асіоіезсепіз \л/ііН аиіізт, іі із песеззагу Іо сіеіегтіпе іЬеіг азрігаїіопз, ісіеаз, то - 
і і у є з ; іИеіг сараЬіІіІіез. Соггесііопаї есіисаіогз апсі рзусНоІо§ізІз пеесі Іо рау сіие 
аНепІіоп Іо ІНе ргоі'еззіопаї зеїМеїегтіпаїіоп оі" асіоіезсепіз.

Е. КІІтоу ипсіег ІНе рго^еззіопаї огіепіаїіоп ипсіегзіоосі ІНе зсіепііЯсаІІу 
§гоипсіесІ зузіет о  ̂Іогтз, теїііосіз апсі теапз оі" іпЯиепсе оп зіисіепіз, чуИісИ і'а- 
сіїііаіез іИеіг Іітеїу іпуоіуетепі іп зосіаі ргосіисііоп, гаїіопаї ріасетепі, є ^ є с і іу є

Іпіегсоппесііоп Ьеішееп іпіеііесіиаі^еіортепіієуеїзапсі рго/еввіопаї огіепіаїіоп о/асІоІевсепі$...
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изе апсі сопзоіісіаііоп іп ІНе \л/огкрІасе оп ІНе Ьазіз ої о Ь і є с і і у є  аззеззтепі апсі 
Іакіп§ іпіо ассоипі ІНе іпсііпаїіопз, аЬіІіііез апсі оіНег іпсііуісіиаі диаііііез 
(КІітоу, 1996, р. 126).

К. О. Озігоузка поіез іНаї ІНе їасіогз ої ргоїеззіопаї Ьи тои і аї ІНе ІеасН- 
егз ої ІНе зресіаі зсНооІ аге: етоііопаі; сНзгасІегоІо§ісаІ; рзусНоІо§ісаІ. ТНе 
ІеасНегз аї ІНе зресіаі зсНооІ Науе а Ні§Нег іє у є і  ої ргоїеззіопаї Ьитои і іНап 
ІНе ІеасНегз аї ІНе зесопсіагу 5сНооІ. Соггесііопаї есіисаіогз аге Ьеііег а\л/аге 
апсі сопігої ІНеіг етоііопа! ехрегіепсе5 ІНап ІеасНегз ої§епегаІ есіисаііоп. Іп 
асісііііоп, іНеге із а соггеіаііоп ЬеІ\л/ееп етраіНу апсі етоііопаї зігезгез оїсог- 
гесііопаї ІеасНегз апсі ЬеІ\л/ееп етоїіопаї гесо§піІіоп апсі їНеіг соттипісаЬіІ- 
ііу (Озігоузка, 2012, р. 400).

КезеагсНегз М. РгіагНпікоуапсІ V. СІас1коуатоп§іНе зІа§ез оїуосаііопаї 
§иісІапсе аііосаіе ргоїеззіопаї іпїогтаїіоп (ргорНуїасІіс), ргоїеззіопаї соипзеї- 
іп§, ргоїеззіопаї зеїесііоп апсі асіаріаїіоп. ТНе ітріетепіаііоп ої уосаііопаі 
§иісіапсе \л/огк лл/іїН асіоіезсепіз \л/ііН аиіізт гериігеБ ІНе изе ої меіі-сіеїіпесі 
їогтз, теїНосІз апсі Іооіз аітесі аї оріітігіпе іНіз ргосезз, тазІегіп§ сегіаіп 
зосіаі сотреіепсез (РгіагНпікоуа, & РгіагНпікоу, 2007, р. 143).

О. N. 5иг§ипс1 поіез іНаї уосаііопаї §иісІапсе із а сотріех ої рзусНоІо§ісаІ 
апсі ресіа§о§ісаІ апсі тесіісаі теазигез аітесі аї ор Ііт і2іп§ ІНе ргосезз ої е т -  
ріоутепі іп ассогсіапсе \л/ііН сіезігез, іпсііпаїіопз, аЬіІіІіез апсі 1акіп§ іпіо ас
соипі ІНе пеесіз оїіНе со тти п ііу  іп зресіаіізіз (5иг§ипсІ, 2006, р. 126). 
ЗНсНегЬакоуа б. N. сІі5Ііп§иізНе51\лю їогтз ої ргоїеззіопаї огіепіаііоп:

-  оп а ЬгоасІ Ьазе, \л/НісН із Іо їатіїіагіїе уоип§ рєоріе \л/Но Науе поі уеі 
тасіе ІНеіг сНоісе \л/ііН ІНе хл/огісі ої ргоїеззіопз;

-  оп а пагго\л/ Ьазе, \мНісН сопзізіз іп ІНе їасі ІНаї іп ап есіисаііопаї іпзіііи- 
Ііоп, \л/НісН ргерагез зресіаіізіз, зіисіепіз сіізсіозе аІІ ІНе ресиїіагіїіез ої 
ІНеіг їигіНег асііуіііез, іпсіісаіе іНе Ьезі шауз Іо еп§а§е іп ІНіз ргоїеззіоп, 
еіс. (БНсНегЬакоуа, 1992, р. 70). *

О. V. Туаріа поіез ІНаї уосаііопаі §иіс!апсе із а Іоп§-Іегт ргосезз ІНаї 
іпсіисіез іНгее та іп  роіпіз:

-  ргосезз ої іпїіиепсе ої ІНе зосіаі епуігоптепі оп ІНе регзопаїііу Ьеіп§ їогтесі;
-  ргосезз оїаууагепеззоїіНе песеззіїу ої\л/огк, кпо\л/Іесі§е ої ііз зресіїіс зрНеге;
-  ІНе Ігапзїогтаїіоп ої ІаЬог ассогсІіп§ Іо ІНе Іа\л/з оїіНе сіеуеіортепі ої 

тосіегп геаіііу (Туаріа, 2004, р. 168).

Рог А. О. Баїопоу'з ргоїеззіопаї огіепіаііоп, аз а зузіет, сопіаіпз зеуегаї 
іпіеггеїаіесі з1а§ез: ргоїеззіопаї іпїогтаїіоп апсі есіисаііоп, ргоїеззіопаї соип- 
зеІіп§, ргоїеззіопаї зеїесііоп, уосаііопаї ігаіпіп§ апсі ргоїеззіопаї асіаріаїіоп 
(Загопоу, 2004; Батоикіпа, 1990).
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Рго^еззіопаі гесгиіітепі іп у о іу є з  зе/егаї зиссеззіуе апсі іпіегсоппесіесі 5іа§ез:
-  іЬе ргеуіоиз опе, \л/Неге іНе зеїесііоп із ЬазесІ оп теіЬосІоІо§ісаІ іпсіі- 

саіогз, іНе зіаіе ої ЬеаІіЬ;
-  саггуіп§ ои і а рзусІіо-сІіа§по5ііс е х а т іп а ііо п  и5Іп§ уагіоиз іе з і сотр іехез, 

ап іт ііа їіо п  е хр е г іте п і іЬ а і гергогіисез Іга е те п із ,  зііиаііопз, зіа§ез о і  

геаі \лгагк асііуііу, \д/Неп зігїсіїу ге§і5Іегіп§ іЬе  іпсіісаіогз о ї іН е  ігіпсііопаї 

зіа§е, т о ііу а ііо п а ї-е т о ііо п а ї тап ііе з іа ііопз, р е г їо гтап се  іпсіісаіогз;

-  їогесазііп§ іНе зиссезз оі тазІегіп§ іНе ргоїеззіоп оп іНе Ьазіз ої сот- 
рагіп§ ііз гериігетепіз ууіііі рзусію-сііазпозііс сіаіа, іакіп§ іпіо ассоипі 
іНе роззіЬіІііу о їзо те  ипсіегсіеуеіоресі риаііііез сіие іо Ні§Нег сіе^еіор- 
т е п і ої оіИегз (БИасІгукоч 1982, р. 118).

РгоїеззіопаІ асіаріаііоп і5іНе ргосезз оїасііуе іпсіизіоп оїіНе зіисіепі іп 
іНе ргоїеззіоп, асіарІіп§ ііІо  іНе сопіепі оїіЬеіг ргоіеззіопаї сіиііез, іНе ге§іте 
апсі ог§апІ2аііоп о ї \люгк, іо іНе геяиігетепіз ої ргосіисііоп.

Іп оіНег ууогсіз, ргоїез5іопаІ асіаріаііоп із ап асНіеуетепі о ї а сегіаіп 
диаііїісаііоп іє у є і  іп іНе оріітаї і іт е  їгатез. Іп іНе соигзе оїіЬе ітр іетепіа- 
ііоп ої іЬе рзусііоІо§і5І'5 сагеег-огіепіесі їипсііоп, іНе сопсері ої зсНооІ уоса- 
ііопаї §иісіапсе, \л/НісН сопіаіпз а сегіаіп питЬег ої сотропепіз, із їогтесі.

Іпїогтаііоп зоигсез оп іНе сНоісе ої ргоїеззіоп. ТНіз рагі оїіНе сопсері 
із с1езі§песІ Іо іеасН зіисіепіз Нош Іо оЬіаіп апсі тапа§е іпїогтаііоп.

Расіогз іНаі сіеіегтіпе іИе сЬоісе о/ рго/еззіоп: іНе е}}есі о/іНе ${аде о/ 
сІе\/еІортепІ о/зосіеіу оп іНе сЬоісе о/рго/еззіоп; іНе іпїіиепсе оНгіепсіз апсі 
їатіїу; іпїіиепсе ої зосіо-есопотіс зіаіиз; ге§іопаІ ресиїіагїііез ої есіисаііоп; 
зех зеїесііоп.

Ои/п і сіє а о/рго/еззіопаї ехресіаііопв апсі іпсімсіиаі аЬИИіез. А сопзсіоиз 
арргоасН Іо сНоо5іп§ а ргоїеззіоп гедиігез сіізсиззіоп \л/ііЬ а віпдіе регвоп. 
ТНегеїоге, зепіог зіисіепіз зНоиІсі Ье §іуеп іЬе оррогіипііу іо  сіетопзїгаіе 
їИеіг рго^еззіопаї іпсііпаііопз, іпіегезіз апсі ехресіаііопз зо іНаі іНеу сап ісіеп- 
Ііґу іНеіг сопсері ої сИоозіп§ а ргоі'еззіоп апсі Ье аЬІе Іо їо гт  іі.

Ргерагаїіоп, сопсіисііоп апсі апаїузіз ої іпсіизігіаі ргасіісез. Іп огсіег іо 
§ іує зіисіепіз іИе оррогіипііу іо геаііге іНеіг о\л/п ехрегіепсе, іі із ехресііепі іо 
сопсіисі ргасіісе \л/ііИіп іИе Іітііз ої уосаііопаї §иіс1апсе. Іпсііуісіиаі кпоууіесіее, 
Норез апсі ехресіаііопз їго т  а рагіісиїаг ргоїеззіоп сап Ье сотрагесі іп іЬіз 
шау \л/ііИ сопсгеіе ехрегіепсе сІигіп§ \л/огк.

Рго/е5$іопаІ есіисаііоп апсі рго/еззіопаї ріаппіпд. Іі із песеззагу іо їатіїіагіге 
зіисіепіз \л/ііН іНе ІаЬог Іа\л/ ої іНе соипігу апсі іо Іеат Но\л/ іо оЬіаіп іпїогтаііоп 
аЬоиі іНе ігаіпіп§ апсі ііз ЬепеЯіз (Батоикіпа, 1990; Бітопепко, & Тгаі§ег, 1992).

То зиссеесі іп з о іу іп §  гезропзіЬІе іазкз, іЬе соггесііопаї іеасНег іп \л/огк- 
іп§ \л/ііИ асіоіезсепіз \л/ііИ аиіізпп зИоиІсі Иауе регзопаї диаііііез, \л/іі(іоиі ууЬісИ

Іпіегсоппесііоп ЬеРл/еепіпґеІІесіиаІсІеиеІортепіІтеІ£апсІрго/е$яопаІогіепїаТіопо/асіоІе5сепі$...
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іі і5 ітроззіЬІє Іо \л/огк \л/ііН зіисіепіз \л/ііН зресіаі есіисаііопаї пеесІ5. ІМатеїу: 
ресІа§а§ісаІ зєпзіїіуііу, \л/НісН тапіїєзіз іізеїї іп ІНе аЬіІіІу Іо саріиге ІНе сНап§ез 
іп тепіаі асїіуіїу, ЬеНауіог, ІНе §епегаі сопсііііоп ої ІНе сНіїсІ апсі геасі асіе- 
диаіеіу Іо зисН сНап§ез іп ІНе то з і іпзі§піїісапї апсі Іеазї уізіЬіе тапіїезіаііопз; 
раїіепсє апсі регзеуєгапсє іп асНієУІп§ ІНе §оа!$ ($аіко, 2012, р. 404-405).

ТНиз, ІНе ргоїеззіопаііу огіепіесі р$усНоІо§ісаІ шогк ої ІНе рзусНоІо§ізІ із соп- 
зігисіесі апсі ітріетепіесі соггесіїу іп ІНе зсНооІ, ії ехрапсіз ІНе роззіЬіІіІіез ої асіарі- 
іп§ ІНе зіисіепііо ІНе ІаЬог тагкеї апсі і$ а §иагапіее оїзиссєззїиі зєії-геаіігаїіоп.

МеіНосІоІо^у апсі ог§апі2аІіоп ої гезеагсН. 40 рзусНіаІгіс асіоіезсепіз 
а§есі 13 Іо 14 рагіісіраієсі іп їНе рзусНоІо§ісаІ зіисіу. ТНезе \л/еге зіисієпіз ої 
ІНе сіау саге сепієг їог сИіісІгеп \л/ііН а Ні§Н іє у є і  о ї  аиіізт іп ІНе Ке§іопаі СоІ- 
Іарзе Сазе ( іл/іу ) апсі ІНе іл/іу ЗресіаІ Зесопсіагу 5сНооІ №  6 їог сНіїсігеп \л/ііН 
з є у є г є  зреесН ітра ігтеп і (22 Ьоуз апсі 14 §ігїз). Іп ІНе соигзе ої \л/огк, ІНе їоі- 
Іо\л/іп§ тєіНосІз шеге изесі: "РзусИоІо§ісаІ апсі есіисаііопаї ргоїііе" ої ІНе 
ААРЕР; Віпеї Бітопе тєп іа і НеаІїН ІЄ5І зсаіе.

КезеагсН гєзиііз. АссогсІіп§Іо ІНе гєзиііз оїіНє тєіИосІоІойу "РзусНоІо§і- 
саі апсі Есіисаііопаї Ргоїііе" ААРЕР, ії \л/аз їоипсі ІНаї іп 38.9% ої асіоіезсепіз \л/ііН 
аиїізт ргеуаііз а Ні§Н іє у є і  ої ргоїе5зіопаІ зкіїїз, 56.4% ауєга§е іє у є і  о ї  тапіїез- 
Іаііоп ої ІНіз Ігаіі, апсі 4.7% Іо\л/. ТНіз 5и§§е5Із ІНаї асіоіезсепіз \л/ііЬ аиіізт Науе 
а ИаЬіІ ої сопзіапііу гереаІіп§ ипіїогт тоуетеп із апсі аге аЬІе Іо саггу оиі рго- 
їеззіопаї сіиіієз сагеїиІІу іїіНезе тоуетепІБ аге а тєге ІаЬог асїіуіїу. Іп 40.3% 
\л/ііН а Іо\л/ іє у є і  ої аиіізт ргєуаіІіп§ Ні§Н іє у є і  о ї  аиіопоту, 45.7% ауега§е, апсі 
14% Іо\л/ іє у є і  оїіНіз сИагасІегізІіс. Іп т о з і асіоіезсепіз \л/ііИ аиіізт, ІНе ауега§е 
іє у є і  ої аиіопоту ргеуаііз. АІзо, Ні§Н іє у є і  оїїипсііопаі соттипісаііоп ргеуаііз 
іп 30.4% \л/ііН а зіі§Ні іє у є і  о ї  аиіізт, 54.8% із ауєга§е, апсі 14.8% із іо \у  іп ІНіз 
сНагасІегізІіс. ТНіз зи§§езі5 ІНаї іп ІНе таіогіїу ої асіоіезсепіз \л/ііН аиіізт, ІНе 
ауега§е іє у є і  оїїипсііопаі соттипісаііоп ргеуаііз. 5ее їі§иге 1.1.

Теепадегз шіііі аиіізт

Рипсііопаї 
соттипісаііоп

Іпсіерепсіепсе

Ргоїеззіопа!
зкіїїз

0 10 20 ЗО 40 50

Рідиге 1.1. ТНе гезиііз оїіНе теїНосІ "РзусНоІодісаІ апсі есіисаііопаї ргоїііе" 
ої ААРЕР їог асіоіезсепіз шіїН аиіізт.
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АссогсПп§ іо ІНе гезиііз о  ̂ІНе соггеїаїіоп апаїузіз, а сіігесі соггеїаїіоп 
ЬеІ\л/ееп ІНе і є у є і  ої тепіаі сіеуеіортепі: апсі зеїї-езіеет (г = 0.32), ргоїез
зіопаї НаЬіІз (г = 0.41) \л/аз їоипсі іп іНе §гоир ої асіоіезсепіз \л/ііН аиіізт. ТНе 
Ні§Н і є у є і  ої тепіаі сіеуеіортепі із іп ІНе іпіегсоппесієсіпезз ої сіеуеіортепі 
\л/ііН аиіопоту апсі ргоїеззіопаї НаЬіІз. 5ее їі§иге 1.2.

Іпіегсоппеаіоп ЬеРл/ееп іпґеІІеаиаІсІеуеІортепіІеуеІ$апсІ рго/е55ІопаІогіепШюпо/асІоІе5сеп&...

Рідиге 1.2. Іпіеггеїаііоп оїіНе і є у є і  ої тепіаі сіеуеіортепі М ІН  аиіопоту
апсі ргоїеззіопаї НаЬіІз.

ТНе сіігесі соггеїаїіоп Ьеімееп ІНе іпсіісаіогз ої їипсііопаї соттипіса- 
Ііоп апсі ІНе і є у є і  ої тепіаі сіеуеіортепі (г = 0.42), ргоїеззіопаї НаЬіІз (г = 0.36) 
\л/а5 оЬіаіпесі. ТНе Ні§Н і є у є і  о ї  їипсііопаї соттипісаііоп із іпіеггеїаіесі \л/ііН 
ІНе і є у є і  ої тепіаі сіеуеіортепі апсі ргоїеззіопаї НаЬіІз іп асіоіезсепіз \л/ііН аи
іізт. 5ее їі§иге 1.3.

Рідиге 1.3. Іпіегасііоп ої їипсііопаї соттипісаііоп \д/ііН ІНе і є у є і  ої тепіаі 
сіеуеіортепі апсі ргоїеззіопаї НаЬіІз.
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Сопсіизіопз

Ргорегіу сНозеп ргоі'еззіоп аІІо\л/5 ап іпсііуісіиаі Іо геаііге іЬетзеІуез аз а рег- 
зоп. ТЬе ітрогіапі сопсііїіоп оі" їИіз із ргоїеззіопаї огіепіаїіоп, \л/ИісИ із а сот- 
ріех ої рзусИоІо§ісаі, ресіа§о§ісаІ апсі тесіісаі теазигез аітесі аі ор Ііт і2іп§ 
е тр іоутеп і іп ассогсіапсе \л/ііН сіезігез, іпсііпаїіопз, аЬШііез апсі Іакіп§ іпіо 
ассоипі ІНе пеесіз оІїНе со тти п ііу  іп ІНе зресіаіізіз. Ргоіеззіопаї огіепіаїіоп 
\люгк із опе ої ІНе у є с іо г з  о  ̂\л/огк іНаї а зсНооІ рзусЬоІо§ізІ І5 еп§а§ес1 іп. Іп 
ІНе ргосезз ої Іогтіп§ ІНе геасііпезз ої зіисіепіз Іо сЬоозе а ргоіеззіоп, іі із 
песеззагуїо рау аІІепІіопЮ іЬе іпсііуісіиаі сИагасІегізІісз оііііе іпсііуісіиаі. Рігзі 
ої" аІІ -  іИезе аге ІНе іпіегезіз, іпсііпаїіопз ої зіисіепіз. Ргоіеззіопаї іпіегезіз 
аге сНагасІегігесІ Ьу зресіїісіїу апсі ригрозеїиіпезз. ТНіз із ап іпіегезі іп ІНе 
ргоіеззіоп сііозеп Ьу а 5епіог зїисіепі. ТЬе сіеуеіортепі апсі Іогтаїіоп ої рго
іеззіопаї іпІеге5І5 аге сіігесіїу геїаіесі Іо с о § п і і і у є .  ТНезе іпіегезіз аге аітесі аі 
тазіегіп§ ІНе кпо\л/ІесІ§е о ІіЬе  ргоіеззіоп, ипс!егзіапс1іп§ ііз еззепсе, тазіег- 
іп§ пої опіу ІНе ргасіісаі Ьиі аІзоіЬе іЬеогеїісаІ Іоипсіаііопз о ііііе  ргоіеззіоп.

Ап ітрогіапі сотропепі ої зосіаіігаїіоп ргосеззез із уосаііопаї §иісІапсе 
іесЬпоІо§у, іИгои§Н \л/НісЬ асіоіезсепіз \л/ііЬ аиіізт асяиіге зосіаі сотреіепсе аз 
а регзопа11асІогсопІгіЬиІіп§ІоІІіеіг геасііпезз іп зосіеїу.ТЬе сотропепіз оІїНе 
ІесЬпоІо§у ої ог§апігаІіоп ої ргоіеззіопаї огіепіаїіоп \люгк аге: сопсеріиаі (риг- 
розе, Іазк, Іогт, теїНосІз, теапз), сііа§позІіс (іпсіісаіогз апсі сгіїегіа оіеїїесііуе- 
пезз, сІіа§по5Ііс І 00 І5) апсі сопіепі (зігисіигаї сотропепіз, іНеіг сопіепі).
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