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І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення курсу є забезпечення єдності, системності і 
комплексності юридичних досліджень. Цей курс має сприяти розвитку 
раціонального творчого мислення, розв’язанню наукових проблем, що 
постають у процесі наукових юридичних досліджень, на високому 
методологічному рівні, що є запорукою отримання об’єктивних, повних і 
науково обґрунтованих результатів.  

Навчальний курс передбачає вивчення методологічних техніки і 
технології оформлення наукових праць різних жанрів, що допоможе 
студентам-магістрам у оформленні власних наукових досліджень належним 
чином.  

Завданнями, що постають перед студентами, які вивчають курс 
«Методологія та організація юридичних досліджень», є забезпечення 
єдності, системності і комплексності юридичних досліджень, вивчення 
методологічних техніки і технології оформлення наукових праць різних 
жанрів, що допоможе студентам у оформленні власних наукових досліджень 
належним чином.  

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 
освітньо-професійної програми підготовки фахівців за відповідним 
освітньо-кваліфікаційним рівнем. Дисципліна «Методологія та організація 
юридичних досліджень» належить до циклу спеціальних дисциплін 
підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» спеціальності 
«Право». 

Предметом навчальної дисципліни «Методологія та організація 
юридичних досліджень» виступає комплекс теоретичних і прикладних 
питань вироблення способів дослідження юридичної науки. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна тісно 
пов’язана з  наступними курсами, що формують майбутніх фахівців з права: 
«Філософія права», «Історія та теорія вищої юридичної освіти (правова 
педагогіка)», «Сучасна концепція правової та соціальної держави» та рядом 
інших. 

Вимоги до знань та умінь. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен   

знати: 
– організаційні засади здійснення наукових досліджень та сучасні 

вимоги щодо їх ресурсного забезпечення; 
– теоретичні основи здійснення наукових досліджень (їх види, критерії 

науковості знань та ін.); 
– структуру і логіку наукового дослідження та його основні етапи; 
– загальні та спеціальні методи науково-юридичних досліджень; 
– методи пошуку і обробки наукової інформації; 
– загальні вимоги щодо підготовки, оформлення і захисту магістерських 

робіт; 
– форми наукової комунікації. 
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вміти: 
- оволодіння навичками оформлення наукових досліджень у вигляді 
рефератів, анотацій, тез, наукових статей, наукових доповідей;  
- ознайомлення з правилами цитування, бібліографічних посилань;  
- оволодіння навичками відбору та аналізу наукових джерел;  
- формулювати мету, завдання та актуальність наукового дослідження;  
- правильно робити вибір використання наукових методів дослідження;  
- формувати уявлення про особливості стилю наукового викладу та основні 
форми наукових праць;  
- наукове обґрунтування результатів дослідження. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 
необхідний рівень сформованості вмінь: 

 

 Назва рівня 
сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репрудиктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною 
програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній 
діяльності при розв’язанні типових ситуацій 

3. Творчий 

Здійснювати евристичний пошук і 
використовувати знання для розв’язання 
нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на 4 кредити. 
Форми контролю – поточний контроль, залік. 
  

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова. 
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ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

№ п/п Теми Разом Лекції Семінари та 
практичні 

Самостійна 
робота 

1. Поняття наукового дослідження. 
Вимоги до наукового 
дослідження. Види наукових 
досліджень 

2 2 - - 

2. Поняття методологія, метод, 
прийом у науковому 
дослідженні. Типологія методів 
дослідження 

14 2 2 10 

3. Емпіричні методи наукового 
дослідження 

12 2 - 10 

4. Теоретичні методи дослідження 14 2 2 10 

5. Основні поняття і визначення 
математичних методів та методів 
статистичної обробки наукових 
даних 

 2 2 10 

6. Структура дослідження: 
обґрунтування актуальності і 
визначення теми дослідження, 
його мети, завдання 

14 4 2 10 

7. Розробка концептуальних 
положень і апарату дослідження 
(гіпотези, методи, етапи, об’єкти, 
засоби). Вивчення теоретичного і 
практичного стану проблеми 

16 4 2 10 

8. Розробка та експериментальна 
перевірка моделі, головних ідей, 
концептуальних положень, що 
покладені в основу дослідження 

16 4 2 10 

9. Обробка даних дослідження та 
оформлення результатів. Форми 
відображення результатів 
наукового дослідження: 
повідомлення, доповіді, тези, 
статті, дипломні роботи, розділи 
до монографій, науково-

методичні рекомендації, 
навчальні посібники, дисертації, 
монографії 

16 4 2 10 

 Разом 120 26 14 80 

Форми  контролю:        усне опитування – У 
      контрольні роботи – КР 
      перевірка конспектів – ПК 
      перевірка завдань для самостійної роботи – СР 
      тестування – Т 
      колоквіум – К 
      інші – 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»  

для студентів заочної форми навчання 

 

Теми Разом Лекції Семінари та 
практичні 

Самостійна 
робота 

Поняття наукового дослідження. 
Вимоги до наукового дослідження. 
Види наукових досліджень 

16 2 2 12 

Поняття методологія, метод, прийом 
у науковому дослідженні. Типологія 
методів дослідження 

14 2 - 12 

Емпіричні методи наукового 
дослідження 

14 2 - 12 

Теоретичні методи дослідження 12 - - 12 

Основні поняття і визначення 
математичних методів та методів 
статистичної обробки наукових 
даних 

12 - - 12 

Структура дослідження: 
обґрунтування актуальності і 
визначення теми дослідження, його 
мети, завдання 

12 - - 12 

Розробка концептуальних положень 
і апарату дослідження (гіпотези, 
методи, етапи, об’єкти, засоби). 
Вивчення теоретичного і 
практичного стану проблеми 

12 - - 12 

Розробка та експериментальна 
перевірка моделі, головних ідей, 
концептуальних положень, що 
покладені в основу дослідження 

12 - - 12 

Обробка даних дослідження та 
оформлення результатів. Форми 
відображення результатів наукового 
дослідження: повідомлення, 
доповіді, тези, статті, дипломні 
роботи, розділи до монографій, 
науково-методичні рекомендації, 
навчальні посібники, дисертації, 
монографії 

16 - - 16 

Разом 120 6 2 112 
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ІІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Тема 1. Поняття наукового дослідження. Вимоги до наукового 
дослідження. Види наукових досліджень 

Наука як система знань. Наукознавство та його основні розділи. 
Поняття, зміст, мета і функції науки. Форми організації та управління 
наукою в Україні. Основні ознаки наукового дослідження. Системність, 
доказовість та теоретичність наукового дослідження. Емпіричні, логічні та 
теоретичні пізнавальні завдання наукового дослідження. Класифікація 
наукових досліджень. Специфіка наукової діяльності. Поняття знання і його 
функції. Поняття і особливості наукового пізнання. Суб’єкт і об’єкт 
наукового пізнання. Взаємозв’язок науки і практики. Наукове дослідження 
як форма розвитку науки. Загальна схема наукових досліджень. 
Категоріально-понятійний апарат наукового дослідження.  

 

Тема 2. Поняття методологія, метод, прийом у науковому 
дослідженні. Типологія методів дослідження 

Логіка та методологія наукового дослідження. Поняття системного, 
комплексного та цілісного підходу в науковому дослідженні. 
Загальнонаукові, часткові та спеціальні методи дослідження. Головні 
компоненти методики наукового дослідження. Загальнофілософські питання 
наукової методології та методів наукового пізнання. Функції методології. 
Методологія юридичної науки та її роль у пізнанні державно-правових 
явищ. Взаємозв’язок предмета і методу наукового дослідження. Структура 
методології юридичних досліджень. Основні філософські підходи до 
вивчення держави і права. Методологічні принципи історизму, всебічності і 
комплексності. Логічні прийоми. Методи наукового пізнання та їх 
класифікація (загальнонаукові, частково-наукові, спеціально-наукові та 
спеціально-юридичні). Методологія юридичної науки і методологія 
юридичної практики: їх співвідношення. Необхідність методологічної 
підготовки спеціалістів юридичного профілю.  

 

Тема 3. Емпіричні методи наукового дослідження 

Загальна характеристика емпіричних методів. Спостереження й 
експерімент. Порівняння і вимірювання. Емпіричні методи в економічних 
дослідженнях. Опитування як метод. Формалізація та аксіоматизація як 
методи наукового дослідження. 

 

Тема 4. Теоретичні методи дослідження 

Загальнонаукові теоретичні методи. Аналіз та синтез, їх види: 
емпіричний, елементарно-теоретичний, структурно-генетичний. Дедукція та 
індукція. Поняття загального та часткового. Аксіоматичний та історичний 
методи теоретичних досліджень. Моделювання та його принципи. 
Ідеалізація, гіпотеза і теорія. 
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Тема 5. Основні поняття і визначення математичних методів та 
методів статистичної обробки наукових даних 

 Дослідження операцій. Математичні моделі. Методи статистичної 
обробки даних. Процес математичного моделювання. Економіко-

статистичний аналіз. 

 

Тема 6. Структура дослідження: обґрунтування актуальності і 
визначення теми дослідження, його мети, завдання 

Поняття актуальності дослідження та визначення ступеня його 
наукової розробки.  Визначення об’єкта, предмета, теми дослідження. 
Попереднє ознайомлення з літературою та визначення головних напрямків 
дослідження. Збирання і відбір інформації для проведення дослідження. 
Формулювання загальної і проміжної цілей дослідження. Обґрунтування 
наукової проблеми, формулювання теми дослідження. Постановка мети і 
конкретних завдань дослідження. Обговорення результатів дослідження. 
Формулювання висновків та оцінка одержаних результатів, їх публічний 
захист. 

 

Тема 7. Розробка концептуальних положень і апарату дослідження 
(гіпотези, методи, етапи, об’єкти, засоби). Вивчення теоретичного і 
практичного стану проблеми 

Вибір методології, опорних теоретичних положень дослідження. 
Визначення ходу та передбачуваних результатів дослідження. Побудова 
гіпотези дослідження, вибір методів дослідження. Види гіпотез: нульова, 
описова, пояснювальна, основна, робоча, прогностична. Складання 
робочого плану. 

 

Тема 8. Розробка та експериментальна перевірка моделі, головних 
ідей, концептуальних положень, що покладені в основу дослідження 

Наукове пізнання і моделювання. Модель як метод описування 
системи. Збирання та накопичення матеріалів дослідження. Організація і 
проведення експерименту. Обробка результатів спостереження. Вимоги до 
побудови моделі. Приклади використання моделей при прийнятті 
управлінських рішень. 

 

Тема 9. Обробка даних дослідження та оформлення результатів. 
Форми відображення результатів наукового дослідження: 
повідомлення, доповіді, тези, статті, дипломні роботи, розділи до 
монографій, науково-методичні рекомендації, навчальні посібники, 
дисертації, монографії 

Форми наукових праць з юридичних наук: тези доповідей, наукові 
статті, монографії, дисертації. Загальні вимоги щодо написання наукового 
твору. Етапи підготовки наукового твору: визначення структури і складання 
плану, відбір джерельної бази, викладення змісту наукового твору, 
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редагування. Структура наукового твору: зміст, заголовок, анотація, 
передмова (вступ), основний текст, післямова (висновки), список 
використаних джерел, додатки та їх зміст. Особливості написання наукових 
статей та монографій. Дисертація як форма атестації наукових і науково-

педагогічних кадрів. Основні вимоги щодо структури, змісту та оформлення 
дисертацій. Послідовність підготовки, експертизи та захисту дисертацій. 
Автореферат дисертації. Спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій. 
Підготовка та прилюдний захист дисертацій. Оформлення і подання 
дисертації до захисту.  
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ІV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. ВИМОГИ 
ДО НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. ВИДИ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 

План 

1. Поняття, зміст, мета і функції науки. 
2. Емпіричні, логічні та теоретичні пізнавальні завдання наукового 

дослідження. Класифікація наукових досліджень.  
3. Поняття і особливості наукового пізнання.  
4. Загальна схема наукових досліджень.  
Література: [18; 21; 23; 30; 35; 40; 45; 48; 51; 57; 62]. 

 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОД, ПРИЙОМ У 
НАУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ. ТИПОЛОГІЯ МЕТОДІВ 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

План 

1. Методологія  та логіка наукового дослідження.  

2. Підходи в науковому досліджені: системний, комплексний та 
цілісний.  

3. Загальнонаукові, часткові та спеціальні методи дослідження.  

4. Головні компоненти методики наукового дослідження. 

Література: [18; 21; 23; 30; 35; 40; 45; 48; 51; 57; 62] 

 

ТЕМА 3. ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

План 

1. Загальна характеристика емпіричних методів.  
2. Емпіричні методи в економічних дослідженнях.  
3. Опитування як метод.  
4. Формалізація та аксіоматизація як методи наукового дослідження. 
Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55] 

 

ТЕМА 4. ТЕОРЕТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

План 

1. Загальнонаукові теоретичні методи.  

2. Аналіз та синтез, їх види: емпіричний, елементарно-теоретичний, 
структурно-генетичний.  

3. Дедукція та індукція. Поняття загального та часткового.  

4. Аксіоматичний та історичний методи теоретичних досліджень.  

5. Моделювання та його принципи.  

6. Ідеалізація, гіпотеза і теорія. 

Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 
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ТЕМА 5. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ 
МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНОЇ 
ОБРОБКИ НАУКОВИХ ДАНИХ  

План 

1. Дослідження операцій  
2. Математичні моделі  
3. Методи статистичної обробки даних 

Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 

 

ТЕМА 6. СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ: ОБҐРУНТУВАННЯ 
АКТУАЛЬНОСТІ І ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО 
МЕТИ, ЗАВДАННЯ  

План 

1. Поняття актуальності дослідження та визначення ступеня його 
наукової розробки.  

2. Визначення об’єкта, предмета, теми дослідження.  
3. Попереднє ознайомлення з літературою та визначення головних 

напрямків дослідження.  
4. Збирання і відбір інформації для проведення дослідження.  
5. Формулювання загальної і проміжної цілей дослідження. 
Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 

 

ТЕМА 7. РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ І 
АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ (ГІПОТЕЗИ, МЕТОДИ, ЕТАПИ, 
ОБ’ЄКТИ, ЗАСОБИ). ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО І 
ПРАКТИЧНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ  

План 

1. Вибір методології, опорних теоретичних положень дослідження.  

2. Визначення ходу та передбачуваних результатів дослідження.  

3. Побудова гіпотези дослідження, вибір методів дослідження.  

4. Види гіпотез: нульова, описова, пояснювальна, основна, робоча, 
прогностична.  

5. Складання робочого плану. 

Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 

 

ТЕМА 8. РОЗРОБКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 
МОДЕЛІ, ГОЛОВНИХ ІДЕЙ, КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ, ЩО 
ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ ДОСЛІДЖЕННЯ  

План 

1. Наукове пізнання і моделювання. Модель як метод описування 
системи.  

2. Збирання та накопичення матеріалів дослідження.  
3. Організація і проведення експерименту.  
4. Обробка результатів спостереження.  
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5. Вимоги до побудови моделі.  
6. Приклади використання моделей при прийнятті управлінських 

рішень. 
Література: [9; 11; 13–15]. 

 

ТЕМА 9. ОБРОБКА ДАНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 
ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. ФОРМИ ВІДОБРАЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПОВІДОМЛЕННЯ, 
ДОПОВІДІ, ТЕЗИ, СТАТТІ, ДИПЛОМНІ РОБОТИ, РОЗДІЛИ ДО 

МОНОГРАФІЙ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, 
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ДИСЕРТАЦІЇ, МОНОГРАФІЇ 

План 

1. Аналіз і узагальнення даних дослідження.  
2. Визначення репрезентативності висновків.  
3. Співставлення результатів дослідження із теорією.  
4. Аналіз розходжень.  
5. Уточнення теоретичних моделей, досліджень та висновків.  
6. Проведення додаткових експериментів. Реалізація результатів 

виконаного дослідження. 
Література: [9; 11; 13–15]. 

 

V. ПРАКТИЧНІ ТА СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОД, ПРИЙОМ У 
НАУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ. ТИПОЛОГІЯ МЕТОДІВ 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

План 

1. Логіка та методологія наукового дослідження.  

2. Поняття системного, комплексного та цілісного підходу в 
науковому дослідженні.  

3. Загальнонаукові, часткові та спеціальні методи дослідження.  

4. Головні компоненти методики наукового дослідження. 

Література: [18; 21; 23; 30; 35; 40; 45; 48; 51; 57; 62] 

 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

План 

1. Загальнонаукові теоретичні методи.  

2. Аналіз та синтез, їх види: емпіричний, елементарно-теоретичний, 
структурно-генетичний.  

3. Дедукція та індукція. Поняття загального та часткового.  

4. Аксіоматичний та історичний методи теоретичних досліджень.  

5. Моделювання та його принципи.  
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6. Ідеалізація, гіпотеза і теорія. 

Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 

 

ТЕМА 3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ 
МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНОЇ 
ОБРОБКИ НАУКОВИХ ДАНИХ  

План 

1. Дослідження операцій.  

2. Математичні моделі.  
3. Методи статистичної обробки даних. 

Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 

 

ТЕМА 4. СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ: ОБҐРУНТУВАННЯ 
АКТУАЛЬНОСТІ І ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО 
МЕТИ, ЗАВДАННЯ  

План 

1. Поняття актуальності дослідження та визначення ступеня його 
наукової розробки.  

2. Визначення об’єкта, предмета, теми дослідження.  
3. Попереднє ознайомлення з літературою та визначення головних 

напрямків дослідження.  
4. Збирання і відбір інформації для проведення дослідження.  
5. Формулювання загальної і проміжної цілей дослідження. 
Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 

 

ТЕМА 5. РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ І 
АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ (ГІПОТЕЗИ, МЕТОДИ, ЕТАПИ, 
ОБ’ЄКТИ, ЗАСОБИ). ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО І 

ПРАКТИЧНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ  
План 

1. Вибір методології, опорних теоретичних положень дослідження  
2. Визначення ходу та передбачуваних результатів дослідження  
3. Побудова гіпотези дослідження, вибір методів дослідження  
4. Види гіпотез: нульова, описова, пояснювальна, основна, робоча, 

прогностична  
5. Складання робочого плану 

Література [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 

 

ТЕМА 6. РОЗРОБКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 
МОДЕЛІ, ГОЛОВНИХ ІДЕЙ, КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ, ЩО 
ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ ДОСЛІДЖЕННЯ  

План 

1. Наукове пізнання і моделювання. Модель як метод описування 
системи.  
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2. Збирання та накопичення матеріалів дослідження.  
3. Організація і проведення експерименту.  
4. Обробка результатів спостереження.  
5. Вимоги до побудови моделі.  
6. Приклади використання моделей при прийнятті управлінських 

рішень. 
Література: [9; 11; 13–15]. 

 

ТЕМА 7. ОБРОБКА ДАНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 
ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. ФОРМИ ВІДОБРАЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПОВІДОМЛЕННЯ, 
ДОПОВІДІ, ТЕЗИ, СТАТТІ, ДИПЛОМНІ РОБОТИ, РОЗДІЛИ ДО 

МОНОГРАФІЙ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, 
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ДИСЕРТАЦІЇ, МОНОГРАФІЇ 

План 

1. Аналіз і узагальнення даних дослідження.  
2. Визначення репрезентативності висновків.  
3. Співставлення результатів дослідження із теорією.  
4. Аналіз розходжень.  
5. Уточнення теоретичних моделей, досліджень та висновків.  
6. Проведення додаткових експериментів. . Реалізація результатів 

виконаного дослідження. 
Література: [9; 11; 13–15]. 

 

VІ. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Тема 1. Поняття наукового дослідження. Вимоги до наукового 
дослідження. Види наукових досліджень 

1. Наука як система знань.  
2. Наукознавство та його основні розділи.  
3. Поняття, зміст, мета і функції науки.  

4. Форми організації та управління наукою в Україні.  
5. Основні ознаки наукового дослідження. Системність, доказовість та 

теоретичність наукового дослідження.  
6. Класифікація наукових досліджень.  

Література: [18; 21; 23; 30; 35; 40; 45; 48; 51; 57; 62]. 

 

Тема 2. Поняття методологія, метод, прийом у науковому 
дослідженні. Типологія методів дослідження 

1. Логіка та методологія наукового дослідження.  
2. Поняття системного, комплексного та цілісного підходу в 

науковому дослідженні.  
3. Загальнонаукові, часткові та спеціальні методи дослідження.  

4. Головні компоненти методики наукового дослідження. 
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5. Загальнофілософські питання наукової методології та методів 
наукового пізнання.  

6. Функції методології.  
7. Методологія юридичної науки та її роль у пізнанні державно-

правових явищ.  
Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 

 

 

Тема 3. Емпіричні методи наукового дослідження 

1. Загальна характеристика емпіричних методів.  
2. Спостереження й експерімент.  
3. Порівняння і вимірювання.  
4. Емпіричні методи в економічних дослідженнях.  
5. Опитування як метод.  
6. Формалізація та аксіоматизація як методи наукового дослідження. 

Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 

 

Тема 4. Теоретичні методи дослідження 

1. Загальнонаукові теоретичні методи.  
2. Аналіз та синтез, їх види: емпіричний, елементарно-теоретичний, 

структурно-генетичний.  
3. Дедукція та індукція.  
4. Поняття загального та часткового. Аксіоматичний та історичний 

методи теоретичних досліджень.  
5. Моделювання та його принципи. Ідеалізація, гіпотеза і теорія. 

Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 

 

Тема 5. Основні поняття і визначення математичних методів та 
методів статистичної обробки наукових даних 

1. Дослідження операцій.  
2. Математичні моделі.  
3. Методи статистичної обробки даних.  

4. Процес математичного моделювання. Економіко-статистичний 
аналіз. 

Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 

 

 

Тема 6. Структура дослідження: обґрунтування актуальності і 
визначення теми дослідження, його мети, завдання 

1. Поняття актуальності дослідження та визначення ступеня його 
наукової розробки.   

2. Визначення об’єкта, предмета, теми дослідження.  
3. Попереднє ознайомлення з літературою та визначення головних 

напрямків дослідження.  
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4. Збирання і відбір інформації для проведення дослідження. 
5. Формулювання загальної і проміжної цілей дослідження. 
6. Формулювання висновків та оцінка одержаних результатів, їх 

публічний захист. 
Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 

 

Тема 7. Розробка концептуальних положень і апарату дослідження 
(гіпотези, методи, етапи, об’єкти, засоби). Вивчення теоретичного і 
практичного стану проблеми 

1. Вибір методології, опорних теоретичних положень дослідження. 
2. Визначення ходу та передбачуваних результатів дослідження. 
3. Побудова гіпотези дослідження, вибір методів дослідження.  
4. Види гіпотез: нульова, описова, пояснювальна, основна, робоча, 

прогностична. кладання робочого плану. 

Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 

 

Тема 8. Розробка та експериментальна перевірка моделі, головних 
ідей, концептуальних положень, що покладені в основу дослідження 

1. Наукове пізнання і моделювання.  
2. Модель як метод описування системи.  
3. Збирання та накопичення матеріалів дослідження.  
4. Організація і проведення експерименту.  
5. Обробка результатів спостереження.  
6. Вимоги до побудови моделі.  
7. Приклади використання моделей при прийнятті управлінських 

рішень. 
Література: [18; 24; 25; 29; 31; 34; 35; 46–49; 52–55]. 

 

Тема 9. Обробка даних дослідження та оформлення результатів. 
Форми відображення результатів наукового дослідження: 
повідомлення, доповіді, тези, статті, дипломні роботи, розділи до 
монографій, науково-методичні рекомендації, навчальні посібники, 
дисертації, монографії 

1. Форми наукових праць з юридичних наук: тези доповідей, наукові 
статті, монографії, дисертації.  

2. Загальні вимоги щодо написання наукового твору.  
3. Етапи підготовки наукового твору: визначення структури і 

складання плану, відбір джерельної бази, викладення змісту наукового 
твору, редагування.  

4. Структура наукового твору: зміст, заголовок, анотація, передмова 
(вступ), основний текст, післямова (висновки), список використаних джерел, 
додатки та їх зміст.  

5. Особливості написання наукових статей та монографій.  
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6. Дисертація як форма атестації наукових і науково-педагогічних 
кадрів.  

7. Основні вимоги щодо структури, змісту та оформлення дисертацій. 
8. Послідовність підготовки, експертизи та захисту дисертацій.  
Література: [9; 11; 13–15]. 
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VIІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Індивідуальна науково-дослідна робота з дисципліни «Методологія та 
організація юридичних досліджень» стимулює студентів до наукової й 
творчої праці, є формою організації навчального процесу, яка передбачає 
створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів 
через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну 
роботу і творчу діяльність.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає безпосередню 
участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної 
індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького 
характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 
навчального курсу. 

Метою ІНДЗ є: 
• поглибити одержані в процесі навчання знання; 
• вміти застосовувати одержані знання в практичній роботі. 
Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в 

межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і 
навичок, отриманих у процесі лекційних та семінарських занять, охоплює 
одну тему (декілька тем) або зміст навчального курсу в цілому. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під 
керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються 
окремо кожним студентом. Завдання можуть мати комплексний характер і 
тоді до їх виконання можуть залучатися кілька студентів. 

 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань (орієнтовна): 
• вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її 

положення; 
• теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, 

законів, принципів, тощо, на основі яких виконується завдання; 
• методи – вказуються і коротко характеризуються методи роботи; 
• основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні 

або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, 
систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо; 

• висновки; 
• список використаної літератури. 
 

Види можливих індивідуальних науково-дослідних завдань, що мають 
місце при вивченні навчальної дисципліни “ Методологія та організація 
юридичних досліджень ”: 

1. Конспект із теми (модуля) за заданим планом або планом, який 
студент розробив самостійно. 
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2. Реферат із теми (модуля) або вузької проблематики. Реферат 
повинен відображати результати проведеного наукового дослідження з 
конкретної тематики. 

3. Розв'язування та складання розрахункових або практичних 
(наприклад, ситуативних) задач різного рівня з теми (модуля) або навчальної 
дисципліни. 

4. Розробка теоретичних або прикладних (діючих) функціональних 
моделей явищ, процесів тощо. 

5. Комплексний опис властивостей, функцій, явищ, об'єктів тощо. 
6. Анотація прочитаної додаткової літератури з навчальної 

дисципліни, бібліографічний опис, історичний аналіз тощо. 
7. Розробка навчальних та діагностичних тестових завдань із 

навчальної дисципліни. 
 

Теми ІНДЗ 

Студенти обирають завдання відповідно до порядкового номеру у 
списку групи 

1. Специфіка наукової діяльності.  
2. Співвідношення наукового та повсякденного пізнання.  
3. Суб’єкт і об’єкт наукового пізнання.  
4. Нормативно-правові акти з питань наукової діяльності.  
5. Організація наукових досліджень в наукових та навчальних установах.  
6. Соціально-правовий статус наукових працівників.  
7. Інтелектуальна власність та її гарантії.  
8. Міжнародне співробітництво в науково-дослідній сфері.  
9. Сучасні пріоритетні напрями наукових досліджень в юридичній сфері.  
10. Перелік спеціальностей, за якими проводяться наукові дослідження в 

юридичній сфері.  
11. Організація і послідовність проведення наукових досліджень.  
12. Сутність наукової теорії.  
13. Співвідношення теорії і філософії права.  
14. Вибір наукової проблеми дослідження.  
15. Висунення наукової гіпотези та її обґрунтування.  
16. Об’єкт і предмет дослідження.  
17. Актуальність дослідження, його мета і завдання.  
18. Структура наукового дослідження.  
19. Емпірична база наукового дослідження.  
20. Теоретична база наукового дослідження.  
 

Порядок подання та захисту ІНДЗ: 
1. ІНДЗ із навчальної дисципліни «Методологія та організація 

юридичних досліджень» виконується на одну із запропонованих вище тем. 
Тема індивідуального науково-дослідного завдання вибирається відповідно 
до номера студента у списку академічної групи, якщо порядковий номер 
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студента у списку групи перевищує номер останньої теми ІНДЗ, то такий 
студент обирає собі тему за формулою: номер теми = порядковий номер 
студента – номер останньої теми у списку. 

2. Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого 
(зшитого) реферату з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім 
наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за обсягом 12-15 

аркушів формату А4). 
3. ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний курс із даної 

дисципліни та приймає залік, не пізніше ніж за 2 тижні до заліку. 
4. Оцінка за ІНДЗ виставляється на останньому занятті 

(семінарському) з навчальної дисципліни на основі попереднього 
ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання шляхом 
усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хв.). 

5. Оцінка за ІНДЗ є обов'язковим компонентом підсумкової оцінки з 
навчальної дисципліни. Питома вага оцінки за ІНДЗ у загальній системі 
оцінювання з дисципліни визначається викладачем у залежності від 
складності та змісту завдання. 
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VIІI. Критерії оцінювання навчальної роботи студентів 

 Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою 
(“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з урахуванням повноти і 
правильності виконання завдань та обов’язковим переведенням оцінок у 
шкалу ECTS і 100-бальну шкалу Університету для оцінювання інтегрованих 
знань студентів із кожного модуля. 

При цьому враховується: 
– здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання; 
– вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних 

ситуаціях; 
– навики співвідношення причин і наслідків; спроможність 

аналізувати й оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані 
результати від прийнятих рішень; 

– здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично 
грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять 
(три останні критерії стосуються й усної відповіді). 

Оцінка знань студентів повинна відповідати наступним вимогам: 
Оцінка “відмінно” – коли студент демонструє знання всього 

програмного матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його 
викладає; здатний пов&apos;язати теорію з практикою; правильно 
відповідає на додаткові запитання в контексті теми заняття; спроможний 
обґрунтувати, аргументувати власні висновки; проявляє вміння самостійно 
узагальнювати матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань. 
Оцінка “добре” – коли студент володіє програмним матеріалом; 

грамотно і по суті викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді 
на запитання; правильно використовує теоретичні положення і володіє 
необхідними навиками з узагальнення й систематизації матеріалу що 
вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань. 
Оцінка “задовільно”  – коли студент засвоїв основний матеріал 

поверхово, але не знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи 
недостатньо чіткі формулювання; порушує послідовність у викладенні 
програмного матеріалу та має певні труднощі в узагальненні й 
систематизації матеріалу, що вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань. 
Оцінка “незадовільно” – коли студент не знає значної частини 

програмного матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не 
здатний узагальнити навчальний матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % 
завдань. 

Знання студентів під час поточного контролю на практичних 
(семінарських) заняттях оцінюються таким чином: 

– усна відповідь – оцінка від «задовільно» до «відмінно»; 
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– доповнення з місця до усної відповіді на підставі аналізу 
рекомендованої літератури та нормативно-правових актів – оцінка від 
«задовільно» до «відмінно»; 

Якщо студент пропустив практичне заняття, або отримав за 
відповідь на занятті «незадовільно» – він повинен відпрацювати 
пропущене заняття в усній формі на кафедрі та виконати в зошиті для 
практичних занять, за наявності, письмові завдання. 

  

Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
  

За 
шкалою 

ECTS 

За національною 
шкалою 

Залікові оцінки За 
шкалою в 

балах іспит залік 

A відмінно відмінно 

зараховано 

90 - 100 

B дуже добре 

добре 

82 - 89 

C добре 75 - 81 

D 
задовільно 

(посередньо) 
задовільно 

68 - 74 

E 
задовільно 
(достатньо) 60 - 67 

FX 

незадовільно (з 
можливістю 
повторного 
складання) 

незадовільно 
не 

зараховано 
35 - 59 
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ІХ. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Специфіка наукової діяльності.  
2. Співвідношення наукового та повсякденного пізнання.  
3. Суб’єкт і об’єкт наукового пізнання.  
4. Нормативно-правові акти з питань наукової діяльності.  
5. Організація наукових досліджень в наукових та навчальних 

установах.  
6. Соціально-правовий статус наукових працівників.  
7. Інтелектуальна власність та її гарантії.  
8. Міжнародне співробітництво в науково-дослідній сфері.  
9. Сучасні пріоритетні напрями наукових досліджень в юридичній 

сфері.  
10. Перелік спеціальностей, за якими проводяться наукові 

дослідження в юридичній сфері.  
11. Організація і послідовність проведення наукових досліджень.  

12. Сутність наукової теорії.  
13. Співвідношення теорії і філософії права.  
14. Вибір наукової проблеми дослідження.  
15. Висунення наукової гіпотези та її обґрунтування.  
16. Об’єкт і предмет дослідження.  
17. Актуальність дослідження, його мета і завдання.  
18. Структура наукового дослідження.  
19. Емпірична база наукового дослідження.  
20. Теоретична база наукового дослідження.  
21. Організація пошуку джерельної бази дослідження.  
22. Організація роботи з науковими джерелами в бібліотеках та 

архівних фондах.  
23. Складання картотеки наукових джерел.  
24. Робота з друкованими джерелами.  
25. Правила посилань і цитувань.  
26. Аналіз стану наукового дослідження обраної тематики.  
27. Визначення наукової та практичної значущості отриманих 

результатів дослідження.  
28. Поняття наукової методології та методів наукового пізнання.  
29. Співвідношення методології та наукової теорії.  
30. Методологія юридичної науки та її роль у пізнанні державно- 

правових явищ.  
31. Взаємозв’язок предмета і методу наукового дослідження. 
32. Структура методології юридичних досліджень.  
33. Основні філософські підходи до вивчення держави і права.  
34. Методологічний принцип історизму. 
35. Методологічний принцип всебічності.  
36. Методологічний принцип комплексності.  
37. Аналіз і синтез.  



  23 

  

38. Індукція і дедукція.  
39. Загальнонаукові методи.  
40. Частково-наукові методи.  
41. Спеціально-наукові методи.  
42. Спеціально-юридичні методи.  
43. Методологія юридичної науки і методологія юридичної практики: 

їх співвідношення.  
44. Необхідність методологічної підготовки спеціалістів юридичного 

профілю.  
45. Поняття наукового твору.  
46. Форми наукових праць з юридичних наук: тези доповідей, наукові 

статті, монографії, дисертації.  
47. Загальні вимоги щодо написання наукового твору.  
48. Етапи підготовки наукового твору.  
49. Структура наукового твору.  
50. Особливості написання наукових статей.  
51. Дисертація як форма атестації наукових і науково-педагогічних 

кадрів.  
52. Основні вимоги щодо структури дисертацій.  
53. Основні вимоги щодо змісту дисертацій.  
54. Основні вимоги щодо оформлення дисертацій.  
55. Послідовність підготовки дисертацій.  
56. Попередня експертиза дисертацій.  
57. Автореферат дисертації.  
58. Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.  
59. Підготовка та прилюдний захист дисертацій.  
60. Оформлення і подання дисертації до захисту. 
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5.  http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система  

«Нормативні акти України (НАУ)». 
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	Структура індивідуальних науково-дослідних завдань (орієнтовна):
	• вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення;
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	7. Розробка навчальних та діагностичних тестових завдань із навчальної дисципліни.
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