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1. Адміністративно-правова наука та освіта у персоналіях : 

довідник / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ держ. буд-ва та місц. 

самоврядування НАПрН України [та ін.] ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, Т. О. 

Коломоєць, Д. В. Лученка. — Запоріжжя : Гельветика, 2020. — 311 с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А814792 Наведено  біографії відомих учених-

юристів, які формували та наразі беруть участь у розвитку 

адміністративно-правової науки й освіти України. У біографії кожного 

вченого подано відомості про його освіту, наведено його монографії, вказано 

тематику дисертаційних робіт. 

2. Бабак С. Про конкурс на здобуття у 2022 році іменних 

стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів наук 

[Електронний ресурс] / Сергій Бабак // Голос України. – 2021. – 17 верес.    

(№ 177). — Електрон. дані. Наведено перелік наукових робіт, прийнятих на 

конкурс на здобуття у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України 

(ВР України) для молодих учених — докторів наук. Комітет ВР України з 

питань освіти, науки та інновацій проінформував, що відповідно до 

Постанови ВР України «Про іменні стипендії Верховної Ради України для 

молодих учених — докторів наук» від 05.02.2019 № 2676-VIII (зі змінами) на 

конкурс на здобуття у 2022 році іменних стипендій ВР України для молодих 

учених — докторів наук до Комітету надійшли та прийняті до розгляду 

роботи претендентів. Текст: http://www.golos.com.ua/article/351119 

3. Бакіров В. Як науці не стати цифровим іммігрантом в 

сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Віль Бакіров // Дзеркало 

тижня. – 2021. – 12 верес. — Електрон. дані. Йдеться про те, що 

соціологічна спільнота має акцентувати свою увагу на цифровій 

проблематиці, включити відповідні питання до свого професійного дискурсу, 

http://www.golos.com.ua/article/351119


зосередитися на різних підходах і ракурсах їх обговорення. Зазначено, що 

цифрові технології незмірно розширюють можливості отримання та 

обробки емпіричних даних про поведінку людей, їх мотивацію, орієнтації, 

ціннісні та смислові аспекти соціальних дій тощо. Стрімко поширюється 

практика онлайн-опитувань із допомогою різних ресурсів. Широко 

застосовуються можливості комп’ютеризованого телефонного опитування 

(Computer Assisted Telephone Interview (CATI), – провідні українські 

соціологічні компанії вже активно використовують його. Соціологія дедалі 

більше вдається до цифрового аналізу даних, у тому числі великих даних. 

Соціологи отримали можливість вивчати уподобання та поведінку людей на 

підставі їхньої взаємодії з електронними медіа, їхньої активності в 

соціальних мережах, в інтернет-магазинах, на маркетингових платформах. 

Текст: https://zn.ua/ukr/science/jak-nautsi-ne-stati-tsifrovim-immihrantom-v-

suchasnomu-suspilstvi.html 

4. Гарапко Л. Концептуальні засади зарубіжної іншомовної 

освіти в науковому дискурсі української компаративістики / Любов 

Гарапко // Молодь і ринок. — 2021. — № 4. — С. 157-162. Здійснено аналіз 

відображення у науковому дискурсі української педагогічної 

компаративістики концептуальних засад (методологічних підходів, мети, 

принципів тощо) іншомовної освіти в зарубіжних країнах.          Текст: 

http://mir.dspu.edu.ua/article/view/236423/234937 

5. Законопроект про активізацію діяльності наукових парків 

прийнято в другому читанні [Електронний ресурс] // Юрид. практика. – 

2021. – 7 верес. — Електрон. дані. Вказано, що 7 вересня 2021 року Верховна 

Рада України (ВР України) ухвалила у другому читанні законопроект № 4236 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності 

наукових парків». Мета цього документа – підвищення ефективності 

здійснення науковими парками інноваційної діяльності та комерціалізації 

результатів наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) 

розробок. «Ухвалений законопроект має розв’язати проблеми бюрократії під 

https://zn.ua/ukr/science/jak-nautsi-ne-stati-tsifrovim-immihrantom-v-suchasnomu-suspilstvi.html
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час створення наукових парків, надати право закладам вищої освіти та 

науковим установам бути засновниками декількох наукових парків, 

налагодити чіткий механізм виконання інноваційних проектів, розширити 

джерела фінансування. Наукові парки мають стати ефективним 

інструментом впливу на розвиток інноваційних процесів», – зауважив 

міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Текст: 

https://pravo.ua/zakonoproiekt-pro-aktyvizatsiiu-diialnosti-naukovykh-parkiv-

pryiniato-v-druhomu-chytanni/ 

6. Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних 

країнах : [матеріали круглого столу] : до 30-ї річниці незалежності України 

та 25-річчя конституції України, [м. Харків], 27 трав. 2021 р. / Нац. юрид.   

ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. історії держави і права України і зарубіж. 

країн, Від-ня теорії та історії держави і права НАПрН України, Ассоц. 

вступників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Бровін О. В., 

2021. — 152 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці : А814947 Зі змісту: 

Свобода наукової творчості та результати досліджень у контексті 

становлення сучасної Української держави / В. П. Колісник. – С. 13-14. 

7. Мельничук О.В. Державне регулювання наукової діяльності: 

зарубіжний досвід та можливості для України / О.В. Мельничук //  Публіч. 

упр. та адміністрування. – 2021. – № 24. – С.25-29. Досліджено досвід 

регулювання наукової діяльності низки європейських країн (Федеративної 

Республіки Німеччина, Великобританії, Франції, Швеції та Фінляндії), 

Сполучених Штатів Америки, Японії та Китаю. Проаналізовано напрями і 

механізми державного регулювання науки в іноземних країнах. Зазначено, що 

вивчення закордонного досвіду державного регулювання наукової діяльності 

дозволило з’ясувати наявність відмінностей такого регулювання в різних 

країнах світу. Установлено роль технологічних парків та міст-технополісів 

у поступі світового науково-технічного прогресу. Встановлено, що 

загальною тенденцією світового науково-технічного прогресу є створення і 

розвиток технологічних, наукових парків та будівництво цілих міст – 
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наукових технополісів. Визначено, що немає універсальних інструментів 

стимулювання розвитку наукової діяльності, кожна держава використовує 

свої власні методи. Обґрунтовано доцільність використання окремих 

інструментів в українських умовах. Текст : http://www.pag-

journal.iei.od.ua/archives/2021/24-2021/5.pdf 

8. Ребуха Л. З. Методологія наукових досліджень: способи 

пошуку та опрацювання наукової інформації / Л. З. Ребуха // Наук. зап. 

Серія : Пед. науки / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — 

Кропивницький, 2020. – Вип. 189. – С. 59-62. Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп14199-189 Охарактеризовано методологію як вчення про організацію 

професійної діяльності, для якої властивий мінімальний зміст і 

максимальний обсяг охоплення сутнісних зв’язків та взаємовідношень. 

Розкрито результативність проведення наукових досліджень, які великою 

мірою залежать від своєчасного забезпечення інформацією про нові 

досягнення у сфері науки та ефективного використання цієї інформації в 

наукових і дослідницьких цілях.               Текст: 

https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/577/518 

9. Цедік М. До питання оцінювання наукових результатів 

українських учених / М. Цедік // Зб наук. пр.Нац. акад. Держ. упр. при 

Президентові України. – 2021. – № 1. – С.15-26. Обгрунтовано використання 

публікаційної активності вченого у виданнях, які індексуються в 

міжнародних наукометричних базах, як оцінки результатів наукової роботи. 

Науковим базисом дослідження стали роботи вітчизняних і зарубіжних 

учених, а також дані платформ Scopus та Google Scholar. Аналіз наукових 

профілів українських учених у різних галузях науки показав, що через 

національну або регіональну спрямованість соціальних і гуманітарних наук 

спостерігається їх низька, порівняно з природничими науками, цитованість. 

Зауважено, що неправильно оцінювати результати наукової роботи вчених 

лише на основі публікацій у виданнях, які індексуються в міжнародних 

наукометричних базах. Показано, що державна наукова політика, яка 
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оцінює кваліфікацію вчених лише шляхом публікації в наукометричних 

виданнях, ризикує втратити національний напрям досліджень. Зазначено, 

що подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку адекватної 

оцінки наукової роботи українських учених, яка буде органічно враховувати 

галузь знань та значущість наукових розробок для міжнародної та 

вітчизняної наукової спільноти.                       Текст : 

http://zbirnyk.academy.gov.ua/pages/dop/8/files/ef5c0952-3680-4c38-bf94-

978c97ee86a1.pdf 
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