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Актуальність теми дисертаційного дослідження

Актуальність дисертаційної роботи обумовлена тим, що релевантне 
уявлення про складно стратифіковане сучасне суспільство можна отримати тільки 
при застосуванні у соціологічних дослідженнях складних теоретичних концепцій 
та комплексних методик вимірювання соціальних нерівностей. Йдеться про 
розробку нових, більш надійних процедур фіксації соціальних структур і 
стратифікаційних порядків, які б давали змогу точніше реконструювати і 
репрезентувати складні й суперечливі процеси їхнього суспільного виробництва і 
зміни. Без цього неможливі адекватні оцінки ступеня стратифікованості у 
суспільстві та прогнозування можливих індивідуальних й групових реакцій на 
соціальну нерівність, а, отже, і проведення цілеспрямованої соціальної політики. 
Актуальність цієї дисертаційної роботи обумовлена й тим, що у суспільстві 
складаються нові форми соціальної диференціації, спостерігаються певні зміни в 
усвідомленні особистістю або групою своєї соціальної позиції, місця в соціальній 
ієрархії. Для індивіда актуальною проблемою є визначення свого місця у 
соціальній структурі, оскільки внаслідок активності різних соціальних суб’єктів 
утворюються нові соціальні позиції, тому відповідно оновлюється структура як 
така. Осмислення реалій соціальної стратифікації простіше за все розпочинати з 
місця окремої людини серед інших людей. Актуальність вивчення проблеми 
соціального статусу як в теоретичному, так і в практичному плані полягає в тому, 
щоб певним чином впорядкувати ці відносини між людьми, що різняться між 
собою у багатьох аспектах.

Тому надзвичайно актуальним у даному дисертаційному дослідженні є 
питання теоретико-прикладних підходів щодо, вимірювання та використання 
індексу соціального статусу особи в емпіричних дослідженнях у сучасних реаліях 
українського суспільства.

Об'єктом дисертаційного дослідження авторка обирає соціологічні підходи 
до вимірювання соціального статусу особи. Предметом ж дослідження є 
валідизація індексу статусної характеристики Уорнера для вимірювання
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соціального статусу особи на емпіричному прикладі м. Києва. Такими є вихідні 
постулати дисертаційного дослідження Ковальської Є.В.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,
їхня достовірність та новизна

Структура дисертаційної роботи відповідає завданням, що їх окреслила її 
автор. Концептуальний підхід, запропонований здобувачем, є науковим 
результатом, отриманим на основі узагальнення теоретичного та практичного 
досвіду; вивчення наукової літератури та аналітичних джерел; обробки та аналізу 
матеріалів соціологічних досліджень. Автор дисертації виносить на захист 
отримані нею одноосібно висновки, що визначають новизну і складають предмет 
захисту.

У досягненні мети, вирішення поставлених завдань та забезпечення 
достовірності основних положень і висновків у роботі використано комплекс 
теоретичних та емпіричних методів дослідження, як 'загальнонаукових, так і 
спеціальних, авторка коректно застосовує різноманітні методи статистичного 
аналізу даних, а також порівняльний метод, що дозволяє коректно обґрунтувати
відповідні емпірично засновані висновки.

У першому розділі дисертаційного дослідження «Соціологічна 
інтерпретація поняття «соціальний статус» та методи його вимірювання»
здійснено соціологічну інтерпретацію поняття «соціальний статус» у теоретико- 
методологічному контексті, а також запропоновано основні підходи до 
вимірювання соціального статусу в сучасній соціології.

Авторка обґрунтовує потребу у вивченні соціальних нерівностей суспільства 
на теоретичному та емпіричному рівнях, зокрема розкрита специфіка класового та 
стратифікаційного аналізу в емпіричних дослідженнях. Йдеться про актуальність 
впровадження існуючих стратифікаційних та класових схем та відповідно, їх 
валідизацію в умовах сучасного українського суспільства.

Соціальний статус інтерпретовано в дисертаційному дослідженні як 
становище індивіда в системі соціальної стратифікації. Відтак розглянуто праці 
вітчизняних та західних дослідників: у рамках неомарксистської та
неовеберіанської традиції класового аналізу; підходи до трактування соціальної 
структури суспільства, що основані на стратифікаційному підході.

Авторка обґрунтовує, що розглянуті підходи не включають індикатор 
характеристики нерухомості респондента (престижність району, тип будинку). 
Характеристика нерухомості респондента розглядається як стратифікуючий 
чинник з точки зору приналежності його до економічних ресурсів, які наявні у 
особи та визначають її місце у системі соціальної стратифікації. На думку авторки, 
врахування індикатора характеристики нерухомості . особи відкриває нові 
можливості у дослідженні соціальної стратифікації як на рівні дослідження
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соціальної стратифікації суспільства загалом, так і для вирішення низки завдань, 
пов’язаних із дослідженням міста та конкретних локальностей (урбаністика). В 
першому випадку індикатор характеристики нерухомості особи дозволяє 
підвищити чутливість вимірювання характеристики економічного ресурсу особи 
загалом шляхом залучення додаткового індикатору поряд із характеристикою 
доходу. В другому - дані про стратифікацію населення, отримані з урахуванням 
характеристики нерухомості особи дозволять будувати соціально-просторові карти, 
які можуть використовуватись для планування забудови міст, розміщення об’єктів 
інфраструктури, допомагати здійснити соціальне оцінювання, відносне ранжування 
окремих елементів структури поселення (наприклад, за ступенем престижності, за 
соціально-економічними умовами життя) для визначення цільових груп, квотної 
вибірки для подальших досліджень, забезпечити моніторинг змін благополуччя або 
зміни критеріїв благополуччя (с. 56).

Відтак новизною роботи є те, що запропоновано доповнити існуючі 
методологічні підходи до вимірювання соціального статусу особи з урахуванням 
характеристики її нерухомого майна (с.56-58).

Позитивним аспектом є те, що у дисертаційній роботі ґрунтовно 
проаналізовано соціологічні підходи до побудови індексів соціального статусу. 
Основою розглянутої класифікації є поділ на об’єктивні на суб’єктивні методики. 
При цьому об’єктивні методики поділяються на однокритеріальні та 
мультикритеріальні індекси. Розглянуто та подано - детальний опис трьох 
мультикритеріальних індексів (Індексу статусно!' характеристики Уорнера, 
Соціоекономічної статусно!' оцінки, Індексу соціальної позиції Холлінгхіда), а 
також здійснено їх ґрунтовне порівняння (с.67-68). З представлених індексів саме 
ІСХ Уорнера має, на думку авторки, найбільший пізнавальний потенціал, оскільки 
враховує об’єктивні та суб’єктивні характеристики статусу -  рід занять, джерело 
прибутку, а також район проживання та стан помешкання, як характеристики 
нерухомості респондента (с. 69).

У другому розділі дисертаційного дослідження «Процедура валідизації 
індексу статусної характеристики Л. Уорнера» — розглянуто та проаналізовано 
різні підходи до визначення поняття «валідність» та її основних видів, а також 
поняття «надійність вимірювального інструментарію»; відповідно до специфіки 
індексу Уорнера обрано та запропоновано стратегію, схему його валідизації. 
Розроблений і представлений алгоритм валідизації дає підстави визначити рівень 
надійності індексу Уорнера в умовах сучасного емпіричного соціологічного 
дослідження в українському суспільстві (с. 88). З метою оцінки очевидної 
валідності, проаналізовано оригінальну теорію Л.Уорнера про структуру 
суспільства та методологічні витоки ІСХ Уорнера; з метою визначення рівня 
змістовної валідності -  проведено експертне опитування; в рамках оцінки 
конструктної валідності індексу Уорнера розглядався зв'язок індексу з 
результатами відповідей на раніше апробовані та валідизовані запитання, 
спрямовані на вимірювання самооцінки положення індивіда в суспільстві; для 
досягнення критеріальної валідності індексу Уорнера було використано підхід, 
який має назву «валідність за відомими групами».
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Науковою новизною в цьому розділі є те, що у роботі дістає подальшого 
розвитку підхід до визначення рівня надійності композитних індексів на прикладі 

, адаптованого ІСХ Уорнера (с.74-75). Зокрема, емпірично перевірено рівень 
узгодженості складових даного індексу та обґрунтовано доцільність використання 
визначення рівня надійності композитних індексів через аналіз їхньої 
відтворюваності (ретест) (с.87-89);

У третьому розділі -  «Валідизація індексу Уорнера в емпіричному 
соціологічному дослідженні в Україні» -  наведено результати емпіричних 
досліджень і процедури валідизації індексу. І саме цей розділ дисертаційного 
дослідження характеризується найбільш значимою новизною. А саме, вперше 
перевірено теоретичну (очевидну та змістовну) валідність адаптованого ІСХ 
Уорнера до умов емпіричних досліджень в Україні. У рамках перевірки очевидної 
валідності здійснено аналіз методологічних витоків індексу статусної 
характеристики Уорнера, а також його первинної валідизації, реалізованої у 1950-х 
роках. Змістовну валідність перевірено на підставі опитування експертів з 
дослідження особливостей соціальної стратифікації сучасного українського 
суспільства та експертів з валідизації соціологічних інструментів (с. 89-90, 93-99).

У роботі заслуговує на особливе відзначення те, що вперше здійснено 
локалізацію емпіричних характеристик ІСХ Уорнера, зокрема «району 
проживання» та «стану помешкання» на підставі експертних оцінок престижності 
нерухомості (на емпіричному прикладі м. Києва). Визначено основні критерії 
престижності нерухомого майна індивідів, серед яких: географічне розташування 
(адміністративний район, частина адміністративного району, вулиця, віддаленість 
від кордонів міста); наявність інфраструктури (віддаленість станцій метрополітену, 
транспортні розв’язки); тип помешкання (період будівництва, клас новобудови, 
стан ремонту, кількість квадратних метрів, наявність централізованого 

І водопостачання та каналізації, відносини володіння) (с. 99-101, 120-123).
Удосконалено у роботі формулу розрахунку ІСХ Уорнера, адаптованого до 

українського емпіричного поля, із використанням коефіцієнтів для складових 
характеристик індексу (с. 108-111). Також запропоновано авторкою адаптований до 
сучасних методологічних розробок та емпіричного поля українського суспільства 
ІСХ Уорнера із операціоналізацією його характеристик та схемою розрахунку. В 
адаптованому індексі зміненими характеристиками є наступні: «джерело доходу» 
(замінено повністю на «рівень доходу»), «рід занять», «стан помешкання», «тип 
будинку» (змінено частково), - що робить даний індекс більш чутливим до 
вимірювання стратифікаційних відмінностей в суспільстві (с. 111-131).

Науковою новизною в цьому розділі є також те, що подальшого розвитку 
дістала техніка застосування методу анкетування як найбільш доцільного для 

ї забезпечення високого рівня відповідей на сенситивні запитання про дохід 
респондента (с. 127-131).

Вперше перевірено емпіричну (конструктну і критеріальну) валідність
4

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


індексу на прикладі емпіричних досліджень в Україні. Для оцінки рівня 
критеріальної валідності проаналізовано результати опитування респондентів на 
двох вибірках у різних за престижем адміністративних районах м. Києва. Виявлена 
суттєва відмінність між вибірками середнього рівня адаптованого ІСХ Уорнера (у 
менш престижному районі показник індексу майже вдвічі вищий), що свідчить на 
користь критеріальної валідності вимірювального інструменту. Високий рівень 
кореляції між адаптованим ІСХ Уорнера та обраними для перевірки показниками, 
які використовувалися в попередніх дослідженнях для вимірювання статусної 
позиції індивіда в соціальній стратифікації («Тест інтегральної самооцінки 
соціального статусу» та «Суб’єктивна оцінка матеріального стану») свідчить на 
користь високого рівня конструктної валідності (с. 132-135).

Підсумовуючи, слід відзначити, що авторка загалом охарактеризувала 
теоретичний та емпіричний рівні дослідження нерівностей в соціології й розкрила 
основні підходи до вимірювання соціального статусу особи. У роботі 
запропоновано адаптувати та валідизувати ІСХ Уорнера, як інструмент, що 
включає не тільки основні індикатори становища особи в системі соціальної 
стратифікації, а й індикатор характеристики власності, а саме наявність 
нерухомості. Здійснила перевірку рівня теоретичної (очевидної та змістовної) та 
емпіричної (критеріальної та Конструктної) валідності Адаптованого ІСХ Уорнера, 
при цьому загальний рівень валідності визначено в дисертаційній роботі як 
високий. Сфррмульовані рекомендації щодо вимірювання рівня надійності 
Адаптованого ІСХ Уорнера в подальшому можуть використовуватися для 
дослідження стратифікації сучасного українського суспільства.

Отже, автор дисертації цілком впоралася із завданнями, які окреслила для 
досягнення мети дослідження. Наукові положення, висновки і рекомендації, 
сформульовані в дисертації, є достатньо обґрунтованими.

Значущість дослідження для науки і практики, 
впровадження наукових результатів, напрями їх подальшого

в икор истання

Дисертаційне дослідження має практичне значення, а висновки і 
рекомендації поглиблюють наукові уявлення про підходи до вимірювання 
соціальної статусу в соціальній ієрархії суспільства. Адаптований авторкою Індекс 
статусної характеристики Уорнера має значну методологічну цінність як для 
соціологів, так і може використовуватися у сучасних урбаністичних та 
маркетингових дослідженнях з метою районування міст за престижністю районів 
та споживчою поведінкою їх мешканців.

Результати дослідження використання індексу соціального статусу можуть 
бути впроваджені у подальших емпіричних розвідках соціальних процесів 
структурування сучасного українського суспільства. Йдеться про потреби
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вимірювання та оцінювання проявів стратифікаційних нерівностей в сучасному 
українському суспільстві в інтересах удосконалення соціальної політики держави 
та органів місцевого врядування, підвищення ефективності функціонування 
міського простору. Зокрема, це врахування характеристики приватної власності 
особи, у т.ч. нерухомості, в структурі економічних чинників стратифікації; засоби 
їх емпіричної ідентифікації у соціологічному дослідженні тощо. Йдеться про 
відповідні валідні інструменти, прикладом яких є мультикритеріальний індекс 
статусної характеристики (ІСХ) Уорнера.

Окреслені теоретико-методологічні підходи, авторська процедура валідизації 
індексу Уорнера в емпіричному дослідженні в Україні, отримані результати в ході 
дослідження варто використати у навчальному процесі на бакалаврських та 
магістерських програмах з соціології, адже сприятимуть розвитку навчальних 
дисциплін «Методологія та методи соціологічного дослідження», «Соціальна 
структура суспільства», «Соціальна стратифікація у сучасних суспільствах», 
«Нерівність у сучасних суспільствах: теорія та практика досліджень» тощо. Є 
побажання до автора опублікувати основні положення дисертаційного дослідження 
як навчальний посібник з методології та методів соціологічних досліджень 
соціальних нерівностей для студентів, які прагнуть до фаховості в галузі соціології.

Основні положення дисертації Є.В. Ковальської обговорювались на 8 
науково-практичних, всеукраїнських та міжнародних конференціях України.

Повнота викладу основних результатів дисертаційного дослідження
в опублікованих працях

Дисертаційне дослідження Є.В. Ковальської є завершеною науковою 
роботою, а отримані результати, наведені в дисертації та авторефераті, належать її 
автору. Основні наукові результати дисертації опубліковано у 5 працях, серед них 
1 публікація у вітчизняному виданні, включених до міжнародних наукометричних 
баз. Апробацію результатів роботи засвідчують 10 праць. Додатково відображають 
наукові результати роботи 5 праць у науковйх збірниках, тезах виступів на 
наукових конференціях.

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 
опублікованих статтях здобувана відповідає вимогам "Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 
24 липня 2013 р. Вимогам вищезгаданого Порядку відповідає і оформлення 
дисертаційної роботи. Основні положення дисертації і зміст автореферату є 
ідентичними. Зміст опублікованих наукових праць здобувана та автореферату 
дисертації достатньо повно відображають основні положення дисертаційного 
дослідження.
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Дискусійні положення та зауваження

Деякі положення дисертації та твердження, що їх містить текст, мають 
дискусійний характер або потребують уточнення.

1. У дисертаційній роботі авторка зазначає, що незважаючи на високий 
дослідницький інтерес до проявів соціально-економічних нерівностей, між тим в 
аналізі соціальної структури сучасного українського суспільства мало 
використовується характеристика нерухомості особи, яка є базовим економічним 
ресурсом, що здатний приносити прибуток (ренту), а також є проявом престижу. 
На її думку врахування характеристики нерухомості особи відкриває нові 
можливості у дослідженнях соціальної стратифікації як на рівні суспільства 
загалом, так і для вирішення класу задач, пов’язаних із дослідженнями міста та 
конкретних локальностей (урбаністика). Проте, об’єктивний економічний статус 
людини визначається рівнем доходів, цінними паперами, приватною власністю 
(нерухомість, засоби виробництва) та іншими реальними активами. Масштаб цих 
активів визначає ступінь економічної суб’єктності індивіда. Отже, тут радше 
йдеться про майновий статус особи, об’єктивні ознаки якого мають як 
економічний, так і соціокультурний характер, який формується залежно від 
прийнятої у певному суспільстві системи настанов щодо соціальної нерівності та 
певних уявлень про бідних і багатих. Тому у роботі, на нашу думку, слід говорити 
не про соціальний статус загалом, а саме майновий статус, який є його складовою, 
а відтак про економічний вимір нерівності.

2. Робота виграла б, коли авторка у підрозділі 1.2.1 і 1.2.2.. «Специфіка 
класового та стратифікаційного аналізу у вітчизняних дослідженнях» не лише 
згадала прізвища дослідників з коротким викладом їх вкладу у дослідженнях 
соціальних нерівностей, а зробила більш ґрунтовний аналіз їх доробку та 
евристичний потенціал в контексті вимірювання соціального статусу. Зокрема, 
йдеться про мою авторську методику багатовимірного аналізу стратифікаційних 
порядків, яка передбачала визначення соціального статусу на основі 
стратифікаційного індексу, який розраховувався як середнє арифметичне для п’яти 
стратифікаційних порядків і для кожного з трьох базисних вимірів (усього 15 
показників). Кожний стратифікаційний порядок (економічний, владний, 
культурний, соціальний і символічний) містив по три субелементи, що становили 
собою шкали різної розмірності. Такий індекс дав змогу резюмувати всі статуси, 
які кожний опитаний має у стратифікаційних порядках. Згідно з обраною 
процедурою порядок розміщення страт у соціальній ієрархії залежав від величини 
стратифікаційного індексу (від більшого до меншого). Відтак економічний 
стратифікаційний порядок містив статус за доходом (особистий середньомісячний 
дохід), статус у володінні майном (нерухомість з різним станом вигод і ремонту 
(від приватного будинку до кімнати в гуртожитку, житло за наймом), перелік 
майна та побутової техніки у власності сім’ї, наявність автомобіля різного класу 
тощо) та статус за самооцінкою матеріального становища (суб’єктивний показник).

3. Недостатньою мірою розглянуто також у роботі праці ще однієї дослідниці 
соціальних структур Малині Л.О. Йдеться про виділені нею методологічні 
принципи та правила вимірювання соціальних нерівностей у соціології. Авторка 
виділяє основні форми структурних нерівностей, перша з яких економічний вимір
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нерівності. Вона зазначає, що комплексний аналіз економічної нерівності в 
українському суспільстві передбачав звернення до трьох груп індикаторів: 
індикатори, які фіксували грошові ресурси індивіда, зокрема особистий дохід 
респондента та витрати на одного члена домогосподарства; показники 
матеріальних ресурсів індивіда, які поділялися на дві групи: характеристики його 
помешкання (володіння житлом та наявні в ньому вигоди) та майно, яке 
перебувало у його власності (від нерухомості до предметів побуту); характеристика 
середовища, що оточує респондента, включно з такими змінними, як соціальний 
статус сусідів, умови біля входу в будинок та умови в оселі. Нею зроблений 
детальний соціологічний аналіз економічного виміру нерівностей на прикладі 
низки реалізованих в Україні дослідницьких проектів.

Тому викликає сумнів теза авторки на с. -8 автореферату про те, що нею 
виявлено, що розглянуті вітчизняні підходи не включають індикатор 
характеристики нерухомості респондента.

4. Робота виграла б, якщо Єлена Валеріївна більш чітко обґрунтувала як у 
дисертаційній роботі, так і в основному змісті автореферату значимість розгляду 
поняття соціального статусу саме у веберівській традиції. На нашу думку, дійсно 
найінтенсивніше концептуальна розбудова уявлень про некласові стратифікаційні 
порядки відбувалася в рамках “розуміючої соціології” М. Вебера, а також 
структурного функціоналізму, де обґрунтовується необхідність та неминучість 
стратифікації, де вона трактується як нерівномірний розподіл матеріальних благ й 
суспільного престижу, який визначається функціональною важливістю 
(значимістю) позиції. В рамках цих підходів запропоновано вважати базовим 
стратифікаційний порядок позицій, де в самі позиції вмонтовані різні за якістю та 
обсягом матеріальні та символічні винагороди. -При цьому індивід чи спільнота 
посідають різні статуси одночасно в межах різних стратифікаційних порядків 
(дохід, вік, посада, походження, влада, освіта, престиж тощо). Сукупний статус 
називають статусним (стратифікаційним) профілем. Індивіди з близькими 
статусними профілями утворюють соціальні страти, які характеризуються певною 
субкультурою, частішими контактами між її членами, схожим стилем життя, 
способом споживання, соціальними практиками і більш-менш вираженою 
дистанцією, що відокремлює одну страту від іншої

5. На сторінці 110 дисертаційного дослідження авторка зазначає, що вона 
звертається до класової схемою У. Томпсона і Дж. Хікея. Зі змісту роботи не зовсім 
зрозумілою є її суть, скільки класів виділяють саме ці дослідники. І на підставі чого 
авторка робить один з висновків, що дана класова схема демонструє високу ступінь 
структурної відповідності зі схемою соціальної стратифікації У. Уорнера.

6. Ще один аспект, який потребує уточнення. Якими є напрями подальших 
наукових соціологічних розвідок авторки? На нашу думку, в ідеалі запропонований 
адаптований індекс Уорнера має пройти значно ширшу апробацію, можливо і на 
загальнонаціональному рівні. Варто також говорити про створення та забезпечення 
функціонування єдиної соціологічної мережі для проведення державного і 
соціального моніторингу з вивчення стратифікаційних процесів із використанням 
адаптованого індексу. Це є необхідною умовою для інформаційного забезпечення 
державного та регіонального управління, а також постійного відстеження
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соціально-економічного становища та тенденцій розвитку окремих міст, регіонів із 
урахуванням громадської думки, суб’єктивних оцінок експертів та фахівців.

Проте, вказані зауваження носять дискусійний характер. Назагал дисертація 
Є.В.Ковальської, поза сумнівами, підготовлена на належному фаховому й 
загальнонауковому рівні. Працю написано з дотриманням усіх стандартів 
наукового стилю.

Аналіз дисертації, автореферату і публікацій дозволяє стверджувати, що 
наукова праця Єлени Валеріївни "Валідизаціця використання індексу 
соціального статусу особи в емпіричному соціологічному дослідженні в 
Україні" є самостійною, завершеною роботою, в якій отримані нові наукові 
результати, що є актуальними для теорії і практики і, зокрема, забезпечують 
розв'язання різноманітних прикладних завдань щодо використання індексу 
соціального статусу в емпіричних дослідженнях соціальної структури та 
стратифікаційних процесів в українському суспільстві. Це дає підстави зробити 
висновок, що дисертація відповідає вимогам "Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", зокрема 
п. 11, 12, 13, 14 “Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника”, ухваленого Постановою КМ України 
№ 567 від 24.07.2013 р., а сама Ковальська Єлена Валеріївна заслуговує на 
присудження їй наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 
22.00.02 -  методологія та методи соціологічних досліджень.

Доктор соціологічних наук, професор, 
професор кафедри соціології 
Львівського національного

Загальний висновок про відповідність роботи 
встановленим вимогам

університету імені Івана Франка Коваліско Н. В.

Підпис Коваліско Н.В. підтверджую:

Вчений секретар 
Львівського національного
університету імені Івана ФранкаУЦ овецька О. С.
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