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Теоретичне обґрунтування дослідження гри, розкриття її потенціалу, 

функції в соціальному процесі сьогодні є доволі репрезентативним, і водночас 

постійно знаходиться в стадії розробки. Проблеми походження, сутності та 

будови гри, умов та механізмів її становлення та розвитку, зв'язку з іншими 

видами людської діяльності – ці та інші питання були і залишаються в центрі 

уваги представників найрізноманітніших галузей знань – філософії, соціології, 

культурології, педагогіки, психології, фізіології та ін. І важливим для вивчення 

різних аспектів гри є звернення до концепцій найвидатніших мислителів ХІХ 

– ХХ ст., котрі приділили значну увагу дослідженню феномену гри і виходили 

із тези, що ігрові елементи присутні майже у всіх галузях культури: «Homo 

ludens невіддільний від homo faber та homo politicus» [6]. 

… 

Отже, у працях видатних мислителів, письменників, філософів гра 

виступає об’єктом вивчення. Гра у філософії Ф. Ніцше є інструментом для 

привернення уваги до розірваності людського існування, за допомогою гри 



філософ намагається описати зневіру і занепад сучасного йому суспільства, 

закликаючи до переоцінки сталих цінностей. Іспанський філософ Х. Ортега-і-

Гассет зазначив, що гра і культура – елітарні і доступні небагатьом. У 

творчості Г. Гессе гра підкоряється дисципліні та якимось вищим принципам, 

закладеним у культурі. Найбільш гостро відчували особливий статус гри в 

існуванні культури та особистості Е. Фінк та Й. Гейзінга, імена яких 

пов'язують з ґрунтовно розробленими та «людинорозмірними» концепціями 

гри у філософії ХХ ст. 
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The problems connected with creating proper conditions by bodies and 

officials of local self-government for organizational and legal support of innovative 

activity and organization of innovation-oriented management of territories to 

address issues of local importance and at the regional level remain topical. After all, 

according to the world experts' forecasts in economic and military spheres, territorial 

recovery in the post-war period in Ukraine may last for 2-3 years and occur quite 

intensively in some regions. 

… 



Understandably, Ukraine needs support primarily in armament matters, which 

will contribute to protecting airspace, borders, civilian population, and vital 

infrastructure. At the same time, a successful solution to the above problems can 

facilitate the completion of the local self-government reform, the creation of 

appropriate legal and organizational conditions for the development of innovative 

infrastructure, especially given the existing innovative potential, technical 

capabilities, as well as financial support from Ukraine's partners. 

 

Bibliography: 

1. Петришина, М. О. Проблеми правового регулювання формування та 

розвитку спроможного місцевого самоврядування в Україні в умовах 

розбудови економіки індустрії 4.0. Концепція «Індустрія 4.0»: проблеми 

впровадження і окремі правові аспекти її реалізації в Україні: монографія / за 

ред. С. В. Глібка. Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 

2021, 200 c., С. 163 – 176.  

2. Петришин, О. О. Реформа місцевого самоврядування: досвід Латвії. 

(2020). Інформація і право. № 2 (33)/2020. с. 158 – 169. 

3. Петришин, О. О. Розвиток місцевого самоврядування в Литовській 

Республіці в постокупаційний період: досвід для України. (2020). Юридичний 

вісник, 2020/2. с. 195 – 206. 

 

  



Приклад оформлення статті українською 

 

Секція: 1. Нацiональне та мiжнародне право 

УДК 342.4:351.86 

 

М. В. Логінова 

викладач кафедри цивільного права та процесу  

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОБОРОНИ ЯК ФАКТОРУ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ ЗАГРОЗІ 

 

Анотація: Питання розвитку територіальної оборони, організації руху 

опору та відповідної підготовки громадян до національного спротиву 

потребує додаткового вивчення та відповідного правового врегулювання.  

Ключові слова: національна безпека, територіальна оборона, 

національний спротив, зброя, фінансування, штаб, повномасштабне 
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Сьогодні вперше з часів Другої світової війни вже незалежна Україна 

зіткнулася з повномасштабною війною, яку розпочала Російська Федерація. 

Здавалося, що людство зробило необхідні висновки, проте гіркий досвід 

показує, що історія нічому не навчила країну-агресора. Україна наразі 

перетворилася на поле битви, перемога в якій нашої Батьківщини є тільки 

питанням часу. Виклики сьогодення вимагають пошуку нових шляхів для їх 

вирішення, адже проблеми, з якими сьогодні зіткнулися українці, є новими для 

нас.  

… 



Отже, підрозділи територіальної оборони формуються з метою 

виконання завдань щодо оборони населених пунктів, важливих місцевих і 

військових об’єктів, районів територій у загальній системі оборони ЗСУ. Вони 

мають бути забезпеченими необхідним озброєнням, технікою.  
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M. Loginova. Some aspects of formation of territorial defense bodies as a 

factor of countering the russian threat. – Article. 

Summary. The issues of development of territorial defense, organization of 

the resistance movement and appropriate preparation of citizens for national 

resistance need additional study and appropriate legal regulation.  

Key words: national security , territorial defense, national resistance, 

weapons, financing, headquarters, full-scale invasion, security, defense. 
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Summary. The article analyzes the concept of “war” based on the most 

commonly used words and expressions as well as the use of modals in foreign 
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Context is a central concept in the analysis of discourse and interaction in all 

the major research traditions in applied and sociolinguistics. Early linguistics did 

not “display much sensitivity to it” [6] and tended to study utterances in isolation 

and without reference to context. Today, however, there seems to be a general 

consensus around the idea that we understand utterances because they fit or make 

sense within particular situations. Studies of discourse and interaction include some 

orientation to context, if nothing else because “language is always produced by 



someone to someone else, at a particular time and place, with a purpose and so 

forth” [1]. 

… 

If Europe is to act as a power among powers, capable at some stage even of 

commanding destructive military force, it will need a different political language to 

speak about its place in the world [9]. 

 

Graph 1. Total number of modals and their substitutes in the investigated 

articles 

The reporters used a great number of modals and their substitutes in articles 

reporting about war in Ukraine.  

… 

To summarize our research of the context of “war”, it is worth quoting the 

Guardian that gives great depiction of our country in this war against russia saying 

“An angel with a sword is still an angel” but …it should no longer be the angel 

battling to liberate the continent and the world from evil and tyranny, but a mortal, 

more strategic and real-political actor, which also understands the limits of its 

powers and its own time [9].  
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О. П. Венгер. Комплексний аналіз поняття «війна» та використання 

модальних дієслів та їх замінників у контексті російської агресії в Україні 

(за статтями зарубіжних газет). – Стаття. 

Анотація. У статті аналізується поняття «війна» на основі 

найуживаніших слів і виразів, а також використання модальних дієслів та їх 

замінників в іноземних газетних статтях у контексті російської агресії в 

Україні. 

Ключові слова: контекст, концепт «війна», модальні дієслова, модальні 

вирази, російська агресія. 
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