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1. Гребень С. Є. Удосконалення механізму фінансового 

контролю за розподілом бюджетних коштів в залежності від результатів 

наукової діяльності закладу вищої освіти / С.Є. Гребень // Вчені зап. Ун-ту 

”КРОК” : міжнар. фах. вид.  — Київ, 2018. – Вип. 4(52). — С.193-109. – 

Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп15801-4(52) Метою проведеного 

дослідження є удосконалення механізму фінансового контролю та 

розподілом бюджетних коштів в залежності від результатів наукової 

діяльності закладу вищої освіти. 

2. Денисенко М. П. Стан та перспективи розвитку науки та 

освіти в Україні на поточному етапі їх реформування / М. П. Денисенко // 

Вчені зап. Ун-ту ”КРОК” : міжнар. фах. вид.  — Київ, 2018. – Вип. 4 (52). —

С.123-131. – Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп15801-4(52)На основі аналізу 

статистичних даних визначено основні  проблеми та тенденції розвитку 

інтелектуальної діяльності наукових та навчальних закладів України. 

Розкрито, зокрема, низький рівень капіталізації наукової діяльності та 

комерціалізацію її результатів внаслідок низької активності інноваційних 

процесів та відсутності ефективної стратегії розвитку. 

3. Ендавменти наукових установ та закладів освіти : теоретичні 

та практичні проблеми :  монографія / НДІ приват. права і підприємництва 

ім. Ф. Г.Бурчака Нац. акад. прав. наук України. – Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2018. – 160 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці : А 802079 

Монографія присвячена дослідженню ендавмента як правового явища, його 

місця у системі активів наукових установ та закладів освіти. Окреслено 

структуру механізму правового регулювання відносин, що виникають щодо 

ендавментів наукових установ та закладів освіти. Окреслено стан відносин, 



що виникають щодо ендавментів наукових установ та закладів освіти, а 

також визначено перспективи його правового регулювання. 

4. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в 

сучасному інформаційному просторі : матеріали V Міжнар. наук.-практ. 

конф., 24 жовт. 2019 р., м. Тернопіль / Терноп. держ. с.-г. дослід. станція [та 

ін. ; редкол.: Р. Ф. Бруханський та ін.]. — Тернопіль : Крок, 2019. — 279 с.— 

Шифр зберігання в Бібліотеці: А802073  Зі змісту: Інтеграція освіти, 

науки, бізнесу, держави та суспільства в умовах сучасних глобальних 

викликів / В. Ільїн, В. Романюк. – С. 193-196. 

5. Кравчук Л. В. Філософія і методологія науки : навч.-метод. 

матеріали для лекц. і семінар. занять, самост. та індивід. роботи : посібник     

/ Л. В. Кравчук, Т. Б. Кадобний, Л. О. Кравчук. — Тернопіль : ТНМУ : 

Укрмедкнига, 2019. — 271 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці : А802612. 

Запропонований матеріал подано у чотирьох розділах, у яких послідовно і 

компактно зроблено аналіз предмета і генези філософської науки. 

Акцентовано увагу на тому, що наука є постійним предметом філософських 

досліджень. Також розкрито особливості методології науки, її предмет, 

структуру та специфіку становлення. 

6. Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної 

конференції ”Управління розвитком соціально-економічних систем”, 11-

12 квіт. 2019 р. / [редкол.: О. В. Нанка та ін.]. — Харків : ХНТУСГ, 2019. — 

258 с. . — Шифр зберігання в Бібліотеці : А801920. Зі змісту:  Особливості 

міжнародно-правового регулювання трудових відносин в сфері науково-

дослідницької та викладацької діяльності / М. М. Клемпарський. — С. 118-

120. 

7. Попов М. Галузь знань "Публічне управління та 

адміністрування": хто буде формувати наукову галузь?/ М. Попов // 

Актуал. проблеми держ. упр. : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2019. — Вип. 1 

(77). — С. 16-21. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп15787-1(77). 



Проаналізовано основні шляхи становлення галузі науки «Державне 

управління». За допомогою Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти виокремлено заклади вищої освіти, що проваджують освітню 

діяльність за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

Запропоновано шляхи формування наукової галузі «Публічне управління та 

адміністрування» та інфраструктуру цієї науки. Текст: 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/apdyo_2019_1_4.pdf 

8. Свідерський О. О. До проблеми вдосконалення діяльності 

суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності на основі 

використання зарубіжного досвіду / О. О. Свідерський // Наук. вісн. публіч. 

та приват. права : зб. наук. пр. / НДІ публіч. права.— Київ, 2018. – Вип. 6,      

т. 2. – С. 109-114. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп18046-6/2(2018) 

Визначено напрями вдосконалення функціонування цих установ в Україні. 

Акцентовано на тому, що існування значної кількості проблем у сфері 

функціонування суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності в Україні 

здебільшого пов’язане з неефективним управлінням такими суб’єктами, 

дублюванням функцій окремих із них. Водночас наголошено на тому, що одну 

з найбільших проблем діяльності досліджених у роботі установ становить 

проблема їх фінансового забезпечення.               Текст: 

http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/6/tom_2/6-2_2018.pdf 

9. Сергеєва О. А. Функції науково-дослідної роботи студентів та 

рівні її організації / О.А. Сергеєва // Наук. зап. каф.педагогіки : зб. наук. пр. / 

Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна.  — Харків, 2019. — Вип. 44.— C. 268-275. 

– Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп 14398-44 Висвітлено підходи щодо 

визначення науковцями таких ключових для роботи понять як ”наука”, 

”наукове дослідження” та ”науково-дослідна робота студентів”. 

Розглянуто функції, які відіграє науково-дослідна робота студентів у 

навчальному процесі та представлено основні рівні науково-дослідної 

роботи у закладах вищої освіти США. Проаналізовано рівні науково-
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дослідної роботи студентів США в залежності від рівня їх самостійності 

при виконанні завдання. 
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