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Актуальність теми дисертації, зв’язок з науковими програмами, 

темами 

Акцент на академічну інтернаціоналізацію є одним із рушійних чинників 

реформ вищої освіти в Україні та в світі. Відповідно до Стратегії Мобільності 

Європейського Простору Вищої Освіти, країнам рекомендовано розробити та 

впровадити національні стратегії інтернаціоналізації та мобільності. Зважаючи 

на прагнення та намагання університетської спільноти до розвитку процесу 

інтернаціоналізації вищої освіти, обґрунтованою є розробка національної 

стратегії інтернаціоналізаційного процесу, що на сьогодні відсутня в Україні. 

Розбудова міжнародної діяльності закладами вищої освіти потребує не лише 

внутрішніх фінансових, організаційних та людських ресурсів, але й зовнішньої 

фінансової підтримки та ефективного управління. Відтак, постає необхідність 

удосконалення існуючих механізмів інтернаціоналізації вищої освіти України. 

Інтернаціоналізація вищої освіти – відносно новий феномен, який може 

мати різні трактування. Процес інтернаціоналізації вищої освіти розвивається 

завдяки динамічно еволюціонуючим політичним, економічним, 

соціокультурним та академічним факторам. Сукупність цих факторів в 

залежності від регіону, країни, вищого навчального закладу або конкретної 
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освітньої програми приймає різні форми. Універсальної моделі 

інтернаціоналізації не існує. 

Виходячи з цього, дисертація Костю Т.О., яка присвячена вирішенню 

наукового завдання – теоретико-методологічного обґрунтування соціальних та 

історичних передумов інтернаціоналізації вищої освіти крізь призму кращих 

світових практик формування і реалізації відповідної державної політики, а 

також розробка рекомендацій щодо можливості їх адаптації до умов сучасної 

України, є досить актуальною і дає можливість розвивати теорію і практику 

державного управління у зазначеному напрямі. 

Також актуальність дисертаційної роботи підтверджується її 

використанням у процесі виконання наукової теми Міжрегіональної академії 

управління персоналом «Теоретико-методологічні основи становлення 

української державності і соціальна практика: політичні, юридичні, економічні і 

психологічні проблеми» (номер державної реєстрації 0113U007698), в рамках 

якої автором висвітлено аспекти політико-правового забезпечення, суспільну 

значущість, перспективи, економічний зиск та ризикоформуючий потенціал для 

держави та ЗВО, що виникають в ході  реалізації ІВО. Крім того, на основі 

світового досвіду надано пропозиції щодо удосконалення механізмів 

державного управління галуззю вищої освіти загалом і процесом 

інтернаціоналізації вищої освіти зокрема.  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх вірогідність 

Здобувачем узагальнено і коректно використано ґрунтовні наукові 

дослідження з історії, теорії та методології державного управління, що сприяло 

формуванню концептуального бачення специфічного поля дослідження та 

виробленню системного підходу до аналізу предмету дослідження. 

Сформульовані наукові положення та висновки щодо вдосконалення розвитку 

публічного управління є достатньо обґрунтованими, підтверджені 

використанням значного масиву теоретичного та емпіричного матеріалу. 

Поставлена автором мета дисертаційної роботи досягнута і логічно 

розкрита шляхом послідовного вирішення поставлених завдань: розробити нову 

терміносистему, в основу якої покладено базові дефініції та дескриптори змісту 

ІВО через дослідження глобальних умов та закономірностей виникнення, 

становлення та видозміни міжнародних процесів у вищій освіті; визначити 

методологію дослідження управлінських процесів у галузі вищої освіти та ІВО; 

проаналізувати висвітлення основних аспектів та супутніх процесів ІВО у 

вітчизняному науковому дискурсі для визначення базових понять дослідження, 

зокрема поняття «вимушена інтернаціоналізація»;   здійснити системний аналіз 



3 

 

існуючих доктрин, концепцій та видо-форм міжнародних процесів у вищій 

освіті з метою обґрунтування змісту поняття «е-інтернаціоналізація»; 

систематизувати основні принципи та закономірності управлінських стратегій 

менеджменту ІВО, ґрунтуючись на функціонально-структурних можливостях 

системи публічного управління України;  встановити особливості 

трансформацій у галузі вищої освіти як базового критерію дослідження 

еволюції підходів до закріплення та імплементації ІВО в європейську освітню 

стратегію;  охарактеризувати сенсозміст освітніх реформ в Україні крізь призму 

оцінки правового забезпечення, взаємодії органів державного управління в 

інших секторах, потенціалу для державної політики ІВО; здійснити 

обґрунтування ролі інституційного управлінського та менеджерського 

потенціалу для ефективного впровадження ІВО в Україні;  визначити характер 

впливу економічних та суспільно-політичних чинників, особливості 

внутрішньо- та міждержавних відносин на основі компаративного аналізу 

динаміки та форм ІВО в світі та Україні з метою розкриття сенсозмісту 

національних освітніх реформ; обґрунтувати систему заходів для ефективної 

державної політики в сфері ІВО та забезпечення умов їх виконання на прикладі 

України. 

Найбільш суттєві наукові та практичні результати, одержані здобувачем, 

викладено в загальних висновках та висвітлено в опублікованих працях.  

У першому розділі проаналізовані ретроспектива започаткування та 

трансформації процесів-праобразів сучасної ІВО, розкрито світоглядні та 

ситуативно-об’єктивні закономірності її розвитку, визначено методологію 

дослідження та укладено терміносистему основних складових процесу ІВО. 

Визначено принципи функціонування та викладання в межах певних освітніх 

систем на прикладі університетів Європи та України (Києво-Могилянської 

Академії) з метою формування уявлення про засади тогочасної освітньої 

ідеології (авторський термін), інституційне врядування та управлінську модель 

відносин в площині держава – університет. Обґрунтовано вибір методології 

комплексного міждисциплінарного дослідження, каркасом якої є синергетика та 

діалектика, на які нашаровано загально-логічні, загально-наукові, внутрішньо- 

та міждисциплінарні методи.  

У другому розділі доведено, що глобалізаційні тенденції стали якщо не 

основними, то найвпливовішим процесом, який чинив і чинить формотворчий 

вплив на галузь вищої освіти, призвів до усунення кордонів для вільного руху 

людей, послуг та капіталу, підпорядкував її тиску фінансово-економічних 

регуляторів, трансформуючи відповідно до вимог ринку. Подібна тенденція до 

уніфікації та асиміляції сприяла консолідації зусиль країн європейського 

континенту не лише для реформування галузі вищої освіти у відповідності з 
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вимогами часу, а й для збереження європейської ідентичності. Автором 

доведено, що Українські ЗВО опинились в стані «наздоганяючої 

інтернаціоналізації», коли європейські і світові освітні інституції апробували і 

встановили основні критерії для успішної інтернаціоналізації і оцінки її стану. 

Приєднавшись до спільного європейського простору вищої освіти, вітчизняні 

освітні установи не встигають паралельно досягти якісних і кількісних 

показників ІВО, визначивши пріоритетом її кількісні (рейтингові) показники. В 

такому випадку поза фокусом уваги залишаються якість освітніх послуг, 

соціальна відповідальність, розумові й фізичні затрати учасників освітнього 

процесу і їх користь для інтернаціоналізації. Відтак ІВО перетворюється із 

процесу співробітництва, партнерства, обміну, взаємних інтересів і розширення 

можливостей на процес зростаючої конкуренції, комерціалізації, 

односторонньої вигоди зиску і підвищення статусу.  

У третьому розділі розглянуто основні виклики сучасній вищій освіти, які 

актуалізуються в контексті впровадження Болонського процесу та 

продиктованих світоглядною парадигмою розвитку людства цінностей. 

Доведено, що одним із основних викликів сучасної доби, що формує візії і місії 

сучасних університетів, є соціокультурні процеси і диверсифікація. Візія 

провідних ЗВО визначає університет, як заклад з високою культурою, що 

постійно розвиває лідерський потенціал та прагне досконалості. Суспільство/ 

економіка знань вимагає від ЗВО ефективного виконання триєдиного завдання: 

інновацій в освіті, наукових розробок та досліджень для сталого розвитку і 

соціальної відповідальності. Тобто, університети повинні дотримуватись і 

зберігати і університетські, і національні освітні традиції, але водночас 

впроваджувати інноваційні технології та практики, сприяти інтернаціоналізації, 

яка апріорі спрямована на усунення будь-яких бар’єрів, уніфікує підходи та 

вимоги, пропагує мультикультуралізм. В такому випадку, соціокультурний 

виклик стає актуальним і для приймаючої сторони (країни, ЗВО), яка 

зобов’язана забезпечити комфортне середовище та високоякісні освітні 

послуги, послуговуючись нормативами ЄС в дусі поваги до політики єдиного 

європейського простору вищої освіти (ЄПВО), так і для здобувачів вищої 

освіти – учасників програм ступеневої/ кредитної академічної мобільності, які 

потрапляють у незвичне соціокультурне середовище і змушені адаптуватись. 

Зазначені інституційний та особистісний рівні доповнює державний та 

державно-управлінський рівень, адже держава загалом повинна мати 

позитивний імідж на міжнародній арені та репутацію надійного учасника ринку 

освітніх послуг, а система державного управління та адміністрування процесів 

в освітній галузі повинна сприяти розвитку університетів на засадах автономії, 

академічної свободи та політичної незаангажованості. Обґрунтовано, що 
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вивчення прогресивних світових та регіональних практик інституційного 

управління процесом ІВО, демонструє кілька концептуальних відмінностей у 

характері її реалізації, у процедурі підбору кадрів для її впровадження та 

регулюванні пов’язаних процесів, і формулює певні висновки. Так, без 

запозичення досвіду, напрацювань дослідників сучасних освітніх тенденцій та 

потреб вища школа в Україні буде неконкурентоздатною і неспроможною 

впроваджувати пріоритетні види діяльності, зокрема ІВО, що в добу тотальної 

економізації всіх суспільних процесів матиме негативний вплив на загальний 

державний потенціал розвитку. Крім того, через невідповідність динаміки 

позитивних процесів в галузі вимогам ринкової економіки, змісту освіти – 

вимогам ринку праці, а контрольно-оцінювальних механізмів потребам та 

можливостям реципієнтів освітніх послуг, держава стикнулась з серйозною 

проблемою відтоку мізків. Це та інше створюють нові завдання до вирішення 

для органів державної влади України.  

У четвертому розділі обґрунтовано, що сектор вищої освіти як стратегічна 

одиниця управління у розвинених державах світу визнано пріоритетним та 

основоположним для розвитку всієї суспільно-політично та економічної 

систем, адже запорукою прогресивних ініціатив, інновацій та успішних реформ 

є людський капітал. Збільшення кількості освітніх послуг, стратегії навчання 

протягом життя, залучення більшої кількості здобувачів вищої освіти, за 

допомогою стратегій інтернаціоналізації в т.ч., диверсифікація способів 

надання освітніх послуг (формальна, неформальна, інформальна освіта), 

вироблення механізмів визнання та евалюації документів про проходження 

підготовки як раз і тими інструментами, за допомогою яких держава з одного 

боку підкреслює важливість розвитку галузі університетської освіти для 

сталого розвитку кожної окремої держави та людства загалом, а з іншого – 

обґрунтовано відносить вищу освіту до категорії суспільних благ, постійно 

удосконалюючи якість, доступність, механізми державного забезпечення і 

соціальної відповідальності. Крім того, розвиток вищої освіти формує і впливає 

на розвиток технологій, а, відтак, є динамічним процесом, який потребує 

всебічного вивчення, наукової розробленості та концептуального забезпечення. 

Автором зауважено, що вища освіта не розвивається автономно, вона перебуває 

в тісній залежності і взаємодії з іншими галузями: економічною, міжнародною, 

правовою, господарською, культурною та ін. тому важливо усвідомлювати 

взаємовплив всіх секторів державного управління один на одного, а також 

вплив міжнародних тенденцій на національну практику. Отже, стан розвитку 

сучасної вищої освіти демонструє її адаптивність вимогам ринку, які є 

рушійною слою доби глобалізації, підпорядковуючи галузь університетської 

освіти вимогам і законам ринку. Крім того, світовий рух інтернаціоналізації 



6 

 

диктує потреби і завдання для національних освітніх систем, вміщуючи в себе 

цілі сталого розвитку і мультикультурного суспільства. Крім того, до прикладу, 

для реалізації стратегії ІВО задіяні й інші сфери і органи державного 

управління й контролю. Все це формує задачі для всієї системи державного 

управління, які полягають у виробленні механізмів стратегічного розвитку та 

управління секторами.    

У п’ятому розділі здійснено аналітично-експертний огляд основних віх 

розвитку теорії, філософії та методології дослідження інтернаціоналізації вищої 

освіти в Україні, вітчизняного досвіду управлінських та політичних реформ, 

галузевих трансформацій задля практичної реалізації перспективного напрямку 

розвитку вищої освіти, її гармонізації з подібними процесами в Європі, а також 

детального аналізу ресурсного капіталу ІВО для системи органів державного 

управління України та іміджу держави в світі та впливу державно-

управлінських стратегій та політичного курсу на розвиток ІВО. Запроваджено 

авторську періодизацію розвитку ІВО, зокрема виділено 4 періоди розвитку. 

Проаналізовані ресурси ІВО для державного управління, а наведено деталізація 

наступних її стимулів для системи органів державного управління: ІВО сприяє 

долученню держави до транснаціональних процесів та чинить іміджевий вплив; 

ІВО чинить пролонгований позитивний ефект на розвиток держави, незалежно 

від політичного курсу; ІВО стимулює розвиток суміжних галузей державного 

управління; ІВО має опосередкований вплив, створює виклики для 

націобезпеки. Визначені пріоритети розвитку державного управління вищою 

освітою та ІВО. 

Викладене вище свідчить про достатній рівень обґрунтованості наукових 

положень і висновків дисертаційної роботи. Висновки відповідають 

поставленим завданням, відповідно відтворюються в оприлюдненій анотації 

дисертації, а рекомендації доведено до рівня їх можливого використання у 

практичній діяльності. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації також підтверджена в процесі їх апробації на 16 

міжнародних науково-практичних конференціях. 

 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів, повнота їх 

викладу в опублікованих працях 

Достовірність результатів і висновків дослідження забезпечується чітко 

визначеною методологією, загальних і спеціальних методів наукового пізнання 

– метод класифікації, логіко-семантичний, системно-структурний, 

компаративний, порівняльно-історичний та проблемно-хронологічний методи, 

статистичний і документальний аналіз тощо. 



7 

 

Погоджуючись із сформульованими в дисертації конкретними 

положеннями, які визначають наукову новизну отриманих результатів, 

особливо хочу відзначити окремі з них, що є найбільш важливими. 

У роботі вперше розроблено терміносистему, в основу якої покладено 

базові дефініції та дескриптори змісту ІВО через логіко-семантичний синтез 

сутнісних ознак процесів глобалізації та інтернаціоналізації вищої освіти у 

вимірах трьох смислових концептів «публічне управління – публічне 

адміністрування – державне управління», що на відміну від існуючих 

напрацювань відтворює цілісну нарративну структуру й дозволяє позбутися 

термінологічної плутанини та неусвідомленого послуговування англомовними 

термінами (обсяг яких значно перевищує українські через розгалужену 

теоретичну та практичну розробленість ІВО за кордоном) у вітчизняному 

науковому дискурсі та законотворчій практиці; введено у науковий обіг поняття 

«е-інтернаціоналізація» як спосіб налагодження процесів, контактів між 

інституціями однієї держави та їх зарубіжними партнерами у сфері зовнішніх 

освітніх зносин, спрямованих на розвиток інтернаціоналізації вищої освіти та 

досягнення її основної мети, які в силу тимчасових регіональних чи світових 

обмежень відбуваються без фактичного перетину кордонів, засобами цифрових 

технологій в е-форматі, але при цьому не є частиною існуючого процесу 

дистанційного навчання, а також взаємодії органів державного галузевого 

управління однієї держави та відповідних органів інших держав та/ або 

міжнародних освітніх організацій з метою контролю й унормування 

вищезазначеного способу реалізації ІВО; сформульовано авторський підхід до 

концепту «вимушена інтернаціоналізація», зміст якого розкривається через 

опис комплексної взаємодії органів публічної влади й освітніх інституцій за 

умов зростання вимушеного спонтанного переміщення осіб (зміна місця 

проживання) та глобальної пандемії COVID-19, що одночасно формує комплекс 

завдань як для галузі вищої освіти, так і для органів публічної влади України, з-

поміж яких: збереження мобільності (внутрішньої та транскордонної); перегляд 

змісту навчання та зміна освітнього інструментарію для вимушено 

переміщених споживачів освітніх послуг та при переході на «е-

інтернаціоналізацію»; забезпечення безперервності процесу ІВО; забезпечення 

прогнозованості та врахування ризиків в процесі ІВО, вироблення механізмів 

державної та інституційної політики реагування (відносна прогнозованість 

проти повної непередбачуваності); залученість міжнародних організацій до 

вироблення нормативного обґрунтування та моніторингу ІВО; обґрунтовано 

авторське бачення системи заходів щодо формування ефективної державної 

політики в сфері ІВО та забезпечення умов її реалізації, яке ґрунтується на 

синергії підходів до інституціоналізації ІВО у внутрішній та зовнішній політиці 
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України з дотриманням принципу субсидіарності й узгодженості з галузевою 

політикою ЄС, за якої всі учасники є бенефіціарами і забезпечується 

дотримання принципу сталого розвитку системи вищої освіти. 

До методологічних здобутків автора слід віднести по-перше,  

обґрунтування ролі інституційного управлінського та менеджерського 

потенціалу для ефективного впровадження ІВО на мікро (університетському), 

міді (державному) та макро (міжнародному) рівнях, що передбачає зокрема 

задіяння лідерського потенціалу адміністративного складу ЗВО, наявність 

окремого стратегічного програмного документу «Стратегія інтернаціоналізації 

Університету», окремого спеціалізованого структурного підрозділу науково-

практичного забезпечення реалізації ІВО з чітким механізмом підбору кадрів, 

активної міжнародної діяльності ЗВО, що сукупно сприяє його візуалізації на 

міжнародній арені та покращенню рейтингів, підвищенню загального та 

галузевого позитивного іміджу держави в регіоні та світі, розвитку 

партнерських відносин і поширенню добрих практик; по-друге, удосконалення 

підходу до розкриття сутнісних характеристик різних типів освіти/навчання 

(формальної, неформальної, інформальної) з обґрунтуванням необхідності їх 

законодавчого розмежування та закріплення, термінологічної конкретизації на 

підставі доведеної важливості для розвитку освіти та ІВО в Україні, яка набула 

особливої актуальності в період пандемії коронавірусу Covid-19; по-третє, 

удосконалення системи узагальнень та систематизації темпоральних, 

ідеологічних, суспільно-політичних та економічних детермінантів виникнення 

та видозміни ІВО та практик їх ефективної імплементації в освітньо-науковий 

та управлінський процеси на державному та інституційному рівнях (аналіз 

практик багатьох країн демонструє, що хоча дизайн внутрішніх академічних та 

адміністративних структур значною мірою належить до зони відповідальності 

університетів, структури управління, стилі та склад керівництва часто 

формуються національними законодавчими рамками. Використання подвійних 

управлінських структур в європейських університетах зараз є більш 

поширеним, ніж більш традиційна унітарна система, це гарантує 

демократичність та прозорість процесу прийняття рішень та убезпечує від 

монополізації повноважень. Крім того, зовнішні стейкхолдери все більше 

залучаються до структур управління університетами, особливо в країнах, де 

університети мають більше, ніж один керівний орган, вони виконують не лише 

дорадчу функцію, а й можуть повноцінно брати участь у процесі прийняття 

рішень). 

Основні наукові результати дисертаційного дослідження опубліковано у 

1 одноосібній монографії; 2 розділах у монографіях англійською мовою; 23 
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наукових статтях (одноосібно); 16 публікацій матеріалів участі та тез виступів 

на всеукраїнських та міжнародних конференціях.  

 

 

Практичне значення і впровадження одержаних результатів 

дослідження 

Достовірність наукових положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується їх впровадженням у діяльності виконавчої гілки влади.  

Окремі результати дисертаційного дослідження знайшли своє конкретне 

практичне застосування в роботі: Департаменту персоналу, організації освітньої 

та наукової діяльності МВС України (акт впровадження від 28 листопада 2018 

р.), Управління взаємодії з Державною міграційною службою України МВС 

України (акт впровадження від 11 березня 2019 р.), Громадської організації 

«Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» (довідка № 1-

11/19 від 21 листопада 2019 р.), Київського університету імені Бориса Грінченка 

(довідка № 80-н від 19.12.2019 р.), ПрАт «ВНЗ «МАУП»» (довідка від 

10.02.2020 р.).   

 

Оцінка ідентичності автореферату та основних положень дисертації 

Дисертація та автореферат оформлені відповідно до вимог Порядку 

присудження наукових ступенів. Зміст автореферату ідентичний основним 

положенням дисертації і не містить інформації, відсутньої в дисертації. 

Наведені в авторефераті наукові положення, висновки та рекомендації розкриті 

й аргументовані в тексті дисертації. 

Дисертація виконана у формі рукопису. Обсяг і структура роботи 

обумовлена поставленими завданнями та можливостями джерельної бази і 

становить 488 сторінок. Дисертація складається зі списку умовних скорочень, 

вступу, 5 розділів, загальних висновків. Таблиці, рисунки, схеми, діаграми 

становлять частину основного тексту дисертації, додатків немає.   

 

Значення одержаних результатів для науки і практики та рекомендації 

щодо їх можливого використання 

Основні положення та висновки дисертації щодо обґрунтування теоретико-

методологічних засад державної політики інтернаціоналізації вищої освіти в 

Україні сприяють розвитку теорії публічного управління, а також теорії 

державної політики інтернаціоналізації вищої освіти в Україні.  

Окремі аспекти дисертаційної роботи є основою для вирішення 

практичних завдань і можуть бути використані органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, іншими державними і громадськими 
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інституціями при розробленні законодавчих і нормативно-правових актів, при 

здійсненні практичних заходів з формування та розвитку державної політики 

інтернаціоналізації вищої освіти в Україні. 

 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

Відзначаючи загальний високий рівень обґрунтованості науково-

теоретичних положень дисертаційної роботи, її цілісність і логіку викладення 

матеріалу, доречно зробити декілька зауважень і звернути увагу на дискусійні 

положення дисертаційної роботи. 

1. У розділі 1.1. «Світоглядні та ситуативно-об’єктивні закономірності, 

принципи й концепції інтернаціоналізації вищої освіти в Європі» автору варто 

було б виокремити та обґрунтувати сучасні закономірності концепції 

інтернаціоналізації вищої освіти в Європі та обґрунтувати їх зв'язок з існуючим 

становищем щодо інтернаціоналізації вищої освіти в Україні та світі.  

2. У розділі 1.3. «Терміносистема транскордонних процесів у вищій освіті 

та державного управління» автором здійснено системний аналіз понятійно-

категоріального апарату транскордонних процесів у вищій освіті і державному 

управлінні. Разом з тим, на нашу думку, доцільно було б виокремити всі 

поняття та категорії, які характеризують систему інтернаціоналізації вищої 

освіти в Україні та світі й систематизувати дані дефініції. Крім того, автором 

потрібно було б чітко визначити, що є «державна політика у сфері 

інтернаціоналізації вищої освіти в Україні» та її відмінність від системи 

публічного (державного) управління у сфері інтернаціоналізації вищої освіти в 

Україні. 

3. У розділі 2.1. «Ідейно-теоретична сутність і зміст концепту 

«інтернаціоналізація вищої освіти»» доречно було б систематизувати підходи 

до інтернаціоналізації вищої освіти, інтернаціоналізації, інтернаціоналізації 

освіти, що надало б можливість однозначного трактування даного феномену у 

нормативно-правових документах ЄС та Україні, а також наукових підходів. 

З’ясувати системні зв’язки між «інтернаціоналізацією вищої освіти» та іншими 

процесами, які відбуваються у світовому суспільстві, зокрема «європеїзація», 

«глобалізація», «інформатизація», «інтеграція», «трансінтеграція» тощо. 

4. У розділі 3.3. «Європейський досвід управління інтернаціоналізацією 

вищої освіти» автору доцільно було б виокремити спільні та відмінні риси 

щодо формування системи державного управління інтернаціоналізацією вищої 

освіти в різних країнах ЄС з метою можливості запровадження даного досвіду у 

нашій країні з урахуванням національного менталітету та закономірностей 

розвитку державотворення, сучасних тенденцій розвитку інформаційного та 

глобалізаційного суспільства.  
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