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Наша

наука

не

стоїть

на

місці,

а

постійно

розвивається,

удосконалюється. Потяг до знань, до нових відкриттів, супроводжує людство
з давніх – давен, і зараз. У сучасній юриспруденції досить велика кількість
проблем, які треба дослідити, винести на прилюдний захист, але де взяти
кошти молодому вченому для здійснення своєї мрії – захисту дисертації? Це
питання, на привеликий жаль, скоріше звучить, як риторичне. А також нас
цікавить, ще одна грань вказаної проблематики: які перешкоди будуть
зустрічатися на його шляху та як захистити себе?
До схожих питань звертали свої наукові погляди такі вчені, як
О.Ф. Андрійко, В.В.Галунько, В.О. Заросило., В.І.Курило, О.Г. Мурашин,
О.Ю.Фрицький та багато інших.
Поняття наукове дослідження є досить багатогранне та цікаве.
Наукове дослідження – процес дослідження певного об'єкта (предмета або
явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення
закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах
раціонального використання у практичній діяльності людей [1].
Проблеми виникають на всьому тернистому шляху молодого вченого
починаючи від обрання теми, наукового керівника та і не закінчуються з
отриманням диплому про науковий ступінь, адже потім треба отримувати
вчене звання, захищати докторську і т.д. Якщо звичайно, сам вчений цього
хоче, бо у деяких кандидатів, виникають труднощі уже з отриманням вченого
звання, адже після захисту дисертації вони так би мовити «спочивають на

лаврах» та вже нічого не пишуть, не публікують статті, тези доповідей, не
виступають науковими керівниками, офіційними опонентами, а зайнявши
якусь нішу в професійній діяльності вже не прагнуть удосконалюватися,
займаючись повсякденною, рутинною роботою.
Проблеми виникають і під час опублікування статей, у мене особисто
в свій час «кинули в довгий ящик» мою статтю, так як я написала, що
магістр, а це не зовсім престижно для фахового видання публікувати
магістрів, які ще не захистилися. Таке «негласне правило». Іноді, також слід
«схрещувати щаблі» з науковими редакторами певних фахових видань, які
мають свою точку зору щодо проблематики, яку досліджує молодий вчений.
У нашій державі, на привеликий жаль, схема сучасного науковця побудована
таким чином: сам напиши, сам відправ, сам знайди кошти на опублікування
статті чи тез доповідей та ще й надай відділам різноманітним свої наукові
публікації, щоб вони за них відчиталися, нібито вони в чомусь допомогли.
Обрання наукового керівника – важлива задача, адже слід шукати
людину, яка допоможе не тільки написати, доопрацювати роботу, але й
знайти авторитетного науковця, що допоможе з захистом. Але і його
значущість, впливовість – не гарантує «стовідсоткового успіху». Іноді,
обираючи знаного в науковому світі авторитета, людина «потрапляє в
немилість» через проблеми у наукового керівника, якого вирішили
пригноблювати шляхом тиску на його учнів, і тоді процес написання і
захисту може затягнутися не тільки на зайві місяці, але й роки.
Часто науковці об’єднуються в спільні організації, наприклад існує
Рада молодих науковців Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини та Львівська обласна громадська організація "Братство
Магістрів Академії державного управління" (надалі - «БРАМА») та інші.
Рада молодих науковців Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини - молодіжна організація, що об’єднує
аспірантів та молодих науковців університету, створена з метою активізації

наукових досліджень, сприяння професійному зростанню та захисту
соціальних інтересів молодих науковців [2].
«БРАМА» є місцевою громадською організацією, яка об'єднує
громадян на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань
передбачених її статутом [3].
Наприкінці дослідження, хотілося б зробити висновок, що молоді
вчені залишаються на одинці зі своїми проблемами, деякі з них
розчаровуються, і так і не доходять до захисту дисертаційного дослідження
чи взагалі змінюють сферу своєї діяльності – йдуть працювати в приватні
фірми, судові установи тощо, виконують щоденну роботу. На мою думку,
для того, щоб організувати своє наукове дослідження слід використовувати в
нашій державі самофінансування (у моєму випадку це допомога батьків та
рідних), а також мати неабияку мрію та моральний стержень, щоб не
звернути з обраного шляху.
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