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Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління науковими 

проектами» є надання студентам теоретико-методологічних основ наукового 

дослідження, оволодіння комплексною методикою самостійного наукового 

дослідження в галузі юридичних наук, оволодіння методикою написання та 

управління науковими проектами, навичками залучення джерел фінансування 

наукових проектів, підготовки проектних пропозицій, формування 

міждисциплінарних проектних команд, здійснення ефективного проектного 

менеджменту та сприяння академічній мобільності науковців. 

навчальна – сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого 

висококваліфікованого фахівця-юриста, здатного на достатньому рівні 

репрезентувати у відносинах з іншими державними органами, органами 

місцевого самоврядування та громадянами, формувати та розвивати правові 

знання, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; 

виробляти навички самостійного аналізу, умінь застосовувати отримані знання 

при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння 

професійними вміннями та навичками; 

розвиваюча – студенти, як майбутні фахівці-юристи повиннi чiтко знати 

положення міграційного права, вмiти застосовувати набутий практичний досвід 

у своїй практичній діяльності; 

виховна – формувати ціннісні орієнтири відповідно до ідеалів гуманізму, 

демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати 

активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення 

юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формувати 

в майбутніх працівників високий рівень правової свідомості та правової 

культури, професійних та особистісних якостей. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Науково-правова 

діяльність (методологія та організація наукових досліджень)»; «Методологія 

наукових правових досліджень» тощо.  

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Управління науковими 

проектами»: 

Соціально-гуманітарна ерудованість:  

Здатність удосконалювати та розвивати свій інтелектуальний та 

загальнокультурний рівень. 

Дослідницькі навички: 

 Здатність орієнтуватися в політичних та соціальних процесах, 

використовувати знання та методи гуманітарних та соціальних наук під час 

вирішення професійних завдань. 

Комунікація: 

 Здатність проявляти ініціативу, у тому числі у складних 

непередбачуваних умовах та /або ситуаціях ризику, приймати обґрунтовані 

рішення та нести за них відповідальність. 

Здатність до прояву толерантності у висловлюваннях і відстоюванні 
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власної позиції, точки зору; толерантного ставлення до висловлювань інших; 

уміння домовлятися та взаємодіяти, конструктивна поведінка в напружених 

ситуаціях. 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій: 

Здатність висувати нові ідеї (креативність), адаптуватись до нових 

ситуацій та вимог, переглядати накопичений досвід, аналізувати та критично 

осмислювати проблеми та можливості у професійній діяльності. 

Здатний сприймати, аналізувати та реалізовувати управлінські інновації 

в професійній діяльності. 

Праворозуміння: 

Здатний до самостійного поповнення, критичного аналізу та застосування 

теоретичних й практичних знань в професійній діяльності та для власних 

наукових досліджень. 

Правозастосування: 

Здатний приймати участь у роботі наукових колективів, що проводять 

дослідження з проблем забезпечення, охорони правопорядку та захисту 

законних інтересів, прав та свобод юридичних і фізичних осіб. 

Зданий поважати честь та гідність особистості, дотримувати та захищати 

права і свободи людини й громадянина, не допускати та припиняти будьякі 

прояви свавілля, застосовувати необхідні заходи щодо відновлення порушених 

прав. 

Здатний розробляти планові, керівні та процесуальні документи; вміти 

реалізовувати плани (проекти, заходи) в межах своєї професійної діяльності, 

систематизувати та обробляти інформацію, вживати заходів щодо усунення 

виявлених недоліків. 

Здатний забезпечувати технікоправовий захист приватної, державної, 

муніципальної та інших форм власності. 

Здатний розробляти планові, керівні та процесуальні матеріали; 

реалізовувати плани (заходи, проекти) в межах своєї професійної діяльності, 

систематизувати та обробляти інформацію, вживати заходів щодо усунення 

виявлених недоліків. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).  
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Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. НАУКА ЯК СФЕРА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Етапи 

становлення і розвитку науки. Поняття, цілі і функції науки. Структурні 

елементи науки, їх характеристика. Наука як система знань. Наукознавство як 

система знань. Класифікація наук. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Вивчення та дослідження актуальних проблем з теми спрямовано на 

підготовку на високому професійному рівні фахівців у галузі права, оскільки, у 

межах теми, передбачається розгляд проблемних питаннях наукової діяльності 

на практиці, що сприятиме підвищенню рівня знань студентів із зазначеної 

теми та більш ефективному застосуванню цих знань на практиці після 

закінчення вищого навчального закладу, а також у майбутній науковій 

діяльності. Відповідно існує потреба в оволодінні нею студентами вищих 

навчальних закладів. 

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має вивчення поняття науки 

та наукової діяльності, функції науки, основні проблемні питання у сфері науки 

тощо. 

 

ТЕМА 2. УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ У  

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Етапи наукового дослідження. Методологія дослідження. 

Фундаментальна або філософська методологія.  Загальнонаукова методологія. 

Конкретнонаукова методологія. Методи і техніка дослідження. Класифікація 

методів. Використання методів наукового пізнання. Методи, що 

застосовуються на емпіричному й теоретичному рівнях досліджень. Методи 

теоретичних досліджень. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Вивчення та дослідження актуальних проблем з теми спрямовано на 

засвоєння питань методу і методологічного підходу у правознавстві, що є 

одними з найважливіших за своїм значенням для юридичної теорії та 

відповідної юридичної практики. Метод наукового пізнання є шляхом, 

способом дослідження, здійснення наукової діяльності, вирішення конкретних 

завдань. Застосування певного методу передбачає усвідомлене й послідовне 

здійснення певних дій на підставі наявного плану та з можливістю 

контролювати його. Успішне вивчення матеріалу з даної теми дозволить на 

високому рівні зосереджувати увагу на проблемних питаннях та на шляхи їх 

подолання в процесі науково-дослідної діяльності юриста, що сприятиме 

підвищенню професійного рівня знань студентів із зазначеної теми та більш 

ефективному застосуванню цих знань на практиці після закінчення вищого 

навчального закладу. Відповідно існує потреба в оволодінні нею студентами 

вищих навчальних закладів. 
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ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО  

ПІЗНАННЯ ТА ТВОРЧОСТІ 

 

Загальна характеристика методології юриспруденції. Загальні та 

загальнонаукові методи в юриспруденції. Конкретно-наукові методи в 

юриспруденції. Філософські методи та спеціально-наукові методи в 

юриспруденції. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця 

юриста, оскільки спрямовано на підготовку правознавців та фахівців щодо 

сутності методів наукових досліджень. Питання методу і методологічного 

підходу у правознавстві є одними з найважливіших за своїм значенням для 

юридичної теорії та відповідної юридичної практики.  

Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має розгляд загальної 

характеристики методології юриспруденції. 

 

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Поняття та загальна характеристика соціологічних досліджень. Етапи 

соціологічного дослідження. Характеристика окремих видів досліджень. 

Спостереження Опитування. Експеримент. Формування вибіркової сукупності. 

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця юриста 

Вивчення цієї теми спрямовано на отримання знань на високому, 

професійному рівні стосовно зазначеної теми. Метою вивчення даної теми є 

отримання необхідних знань та навичок, вміння використовувати здобуті 

знання під час написання курсової, магістерської робіт, статей тощо. 

Відповідно існує потреба в оволодінні цієї теми студентами вищих навчальних 

закладів. 

Зокрема, розгляд та вивчення теми спрямовано на отримання майбутніми 

магістрами права знань щодо організаційної структури науки, пріоритетних 

напрямів розвитку науки в Україні тощо. 

Ключові слова: академік, член-кореспондент, професор, доцент, 

старший науковий співробітник, наукове дослідження, фундаментальні 

(теоретичні) наукові дослідження, прикладні наукові дослідження, етапи 

проведення дослідження. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Після розгляду вищевикладеного матеріалу студенти повинні знати 

особливості організаційної структури науки, пріоритетні напрями розвитку 

науки в Україні, систему підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та 

атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів тощо. 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Управління науковими проектами» 

передбачено: 

- для денної форми навчання – екзамен; 

- для заочної форми навчання –. 
 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерії оцінювання успішності навчання 
 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

0 Відсутність на занятті 
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Для навчальної дисципліни «Управління науковими проектами» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

Для навчальної дисципліни «Управління науковими проектами» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

В університеті, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, з урахуванням «Положення про організацію освітнього 

процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ», 

затвердженого наказом ДДУВС від 09.04.2019 № 293, педагогічний контроль 

розглядається як основна ланка, що забезпечує неперервність процесу 

виховання, освіти та професійної підготовки і має чотири пріоритетні функції: 

діагностичну, навчальну, організаційну та виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника зі 

студентом під час освітнього процесу, педагогічний контроль являє собою 

систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й 

означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь та навичок тих, хто 

навчається. Основним предметом оцінки результатів освіти є отримані 

результати навчання у вигляді умінь та навичок, а також результати виховання 

у вигляді сформованих світоглядних настанов та позицій, інтересів, мотивів і 

потреб особистості. 

Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих 

навчальних результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, 

забезпечувати об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об’єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням 

технічних засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю 

знань студентів, слухачів є складовими навчально-методичних комплексів 

навчальних дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з 

дисципліни. 

 

Для навчальної дисципліни «Управління науковими проектами» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

- семінарські заняття; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- перевірка самостійної роботи; 

- модульний контроль; 

- екзамен. 

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації) 

 

Додаток 2 (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності) 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Управління науковими проектами 

 
Освітній ступінь бакалавр                   Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

1.1 Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами і допов.) / 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; 

1.2. акти міжнародного права: 

1.2.1. Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір 

від 7 листопада 1997 року (Витяг) / Бюлетень законодавства і юридичної 

практики України. 2001. № 11. С. 69-77. 

1.2.2 Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р.: 

http://www.rada.gov.ua.  

1.2.3 Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 

05.11.1992 р. / Офіційний вісник України. 2006. № 50. Ст. 3381. 

1.2.4 Загальна декларація прав людини від 10.10.1948 р. / Офіційний 

вісник України. 2008. № 93. 

1.2.5 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

04.11.1950 р. / Офіційний вісник України. 1998 р. № 13. 

1.2.6 Конвенція про статус апатридів. Міжнародний договір від 

28.09.1954 р. (Витяг) / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 

2001. № 11. С. 131-139. 

1.2.7 Конвенція про статус біженців. Документ ООН від 28.07.1951 р. 

(Витяг) / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2001. № 11. 

С. 111-120. 

1.3. закони: 

1.3.1. Декларація прав національностей України від 01.11.1991 р. / 

Відомості Верховної Ради України. 1991. № 53. Ст. 799. 

1.3.2 Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. / 

Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429. 

1.3.3 Конституційний договір між Верховною Радою України та 

Президентом України про основні засади організації та функціонування 

державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття 

нової Конституції України / Відомості Верховної Ради України. 1995. № 18. 

Ст. 133. 

1.3.4 Конституція (Основний Закон) України. Прийнята Верховною 

Радою УРСР 20.04.1978 р. / Відомості Верховної Ради УРСР. 1978. № 18. 

Ст. 286. 

1.3.5 Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 
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05.07.2012 р.: http://www.rada.gov.ua. 

1.3.6 Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 

26.11.2015 р. / Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. Ст. 25. 

1.4. підзаконні акти: 

1.4.1. Питання Адміністрації Президента України: Указ Президента 

України від 18.03.2010 р. / Офіційний вісник України. 2010. № 21. 

1.4.2 Положення про державну реєстрацію статутів територіальних 

громад. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 р. 

// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2002. № 10 : 

Місцеве самоврядування в Україні. С. 193-195. 

1.4.3 Про державні символи України: Постанова Верховної Ради України 

від 03.09.1996 р. / Відомості Верховної Ради України. 1996. № 45. Ст. 241. 

1.4.4 Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів 

Президента України : Указ Президента України від 15.11.2006 р. (зі змінами і 

допов.) / Офіційний вісник України. 2006. № 47. 

1.4.5 Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної 

Ради УРСР від 24.08.1991 р. / Відомості Верховної Ради України. 1991. № 38. 

Ст. 502. 

1.4.6 Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради 

України: Указ Президента України від 09.04.1997 р. / Урядовий кур’єр. 1997. 

№ 69. 

1.5 постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного тощо): 

1.5.1. Висновок Конституційного Суду України від 4 липня 2001 року у 

справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо 

відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України» вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення 

змін до статті 81 Конституції України) // Вісник Конституційного Суду 

України. 2001. № 4. 

1.5.2 Рішення Конституційного Суду України від 11 квітня 2000 року у 

справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури щодо офіційного 

тлумачення, положень статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону 

України «Про статус народного депутата України» // Право України. 2000. № 6. 

С. 123. 

1.5.3 Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у 

справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про 

офіційне тлумачення положень статті 50 Конституції України щодо 

застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та використання її у навчальному процесі, в навчальних 

закладах України // Право України. 2000. № 1. С. 140. 
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Підручники: 

 

2.1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень : підручник / Київ: Вища 

школа, 1997. 271 с. 

2.2. Бор М.З. Основы экономических исследований. Логика, 

методология, организация, методика : учебник / Москва: ДИС, 1998. 144 с. 

2.3. Бурчин М.Н. Введение в современную точную методологию науки : 

Структуры систем знаний / Москва: АО Аспект-Пресс, 1994. 120 с. 

2.4. Кохановский В.П. Философия и методология науки: учебник для 

вузов / Москва: АСТ; Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 576 с. 

2.5. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : підручник / 

Київ: Знання, 2007. 317 с. 

2.6. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності : підруч. для вищ. навч. закл. / 3-е вид. стер. Київ: Знання-Пресс, 

2003. 295 с. 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 

1.1. Возний І. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Чернівці, 

2009. 144 с. 

1.2. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов 

при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных 

экзаменационных работ: учебн. пособие для нач. проф. образов. / Москва: 

ИПРО: Изд. центр «Академия», 1998. 352 с. 

1.3. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навчальний 

посібник. / Київ: Професіонал, 2004. 254 с.  

1.4. Коробко В.И. Лекции по курсу «Основы научных исследований» : 

учеб. пособие для студентов вузов / Москва: Изд-во АСВ стран СНГ, 2000. 

218 с. 

1.5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових 

досліджень : навч. посіб. / Київ: Кондор, 2006. 206 с. 

1.6. Кузин Ф.Л. Магистерская диссертация: методика написания, 

правила оформления и порядок защиты : практ. пособие для студ.-магистрантов 

/ Москва: Ось-89, 1997. 304 с. 

1.7. Кузнецов И.Н. Подготовка и оформление рефератов курсовых и 

дипломных работ / Минск: СЭР-ВАТ, 2000. 243 с. 

1.8. Лудченко А.А. Основы научных исследований : учеб. пособие / 

А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак ; под ред. А.А. Лудченко. Киев: 

Знання, КОО, 2000. 114 с. 

1.9. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных 

исследований : учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. Киев: Знання ; КОО, 

2000. 114 с. 

1.10. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги 

до їх написання, оформлення і захисту / Київ: 1997. 56 с. 
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1.11. Олійник П.М. Методичні рекомендації до виконання магістерської 

роботи зі спеціальності «Правознавство» / Київ: КУТЕП, 2001. 21 с. 

1.12. Основи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / А.І. Мокій, 

В.О. Шевчук, Ю.В. Полякова, М.І. Флейчук, О.Є. Шайда, Л.А. Яремко. Львів, 

2007. 163 с. 

1.13. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / уклад. : Н.П. Кравець. 

Київ, 2009. 77 с. 

1.14. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навч. посібник / 

Київ: Ф. „ВІПОЛ”, 1997. 242 с. 

1.15. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень / В.К. Сидоренко, 

П.В. Дмитренко. Київ: РНКЦ «ДІНІТ», 2000. 259 с. 

1.16. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Київ: 

Слово, 2003. 240 с. 

 

Монографії та інші наукові видання: 

 

4.1. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, 

перспективи : монографія / за ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Ін-т держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. 656 с. 

4.2 Любченко П.М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого 

самоврядування як інституту громадянського суспільства: монографія / 

П.М. Любченко. Харків: Одіссей, 2006. 352 с. 

4.3 Наливайко Л.Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: 

монографія / Л.Р. Наливайко. Харків: Право, 2009. 600 с. 

4.4 Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення 

основних свобод людини і громадянина в Україні : монографія / А.Ю. Олійник. 

Київ: Алтера ; КНТ ; Центр навч. л-ри, 2008. 472 c. 

 

Інші джерела: 

 

5.1 Барбитова А.Д. Научная интуиция и научное творчество: 

механизмы: 

http://www.intellectinvest.org.ua/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science

_vypuski_n4_2010_st_7/. 

5.2 Братерська-Дронь М.Т. Проблеми сучасної філософії: моральнісний 

аспект наукової творчості / Культура народов Причерноморья. 2004. № 51. 

С. 117-120.  

5.3 Бутнік-Сіверський .Б. Проблеми стимулювання науково-дослідної 

та інноваційної діяльності / Наука та наукознавство. 2011. №1. С. 19-25. 

5.4 Горбатюк Т.В. Стратегії розвитку сучасної науки в контексті 
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