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ВСТУП 

1. Мета дисципліни. 

Ознайомити із методологією наукових досліджень, її особливостями, основними завданнями 

та показниками; надати знання щодо особливостей підготовки наукових досліджень, з'ясувати 

предмет наукознавчого дослідження, навчитися визначати структуру наукового пізнання, 

опанувати особливості управління науковою діяльністю тощо. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни. 

Навчальна дисципліна "Методологія проведення наукових досліджень в галузі права" 

логічно продовжує цикл підготовки доктора філософії, органічно поєднуючи у собі попередні 

знання, вміння та компетенції, визначені державними стандартами для освітніх рівнів "Бакалавр", 

"Магістр". 

3. Анотація навчальної дисципліни. 

Дана навчальна дисципліна присвячена всебічному дослідженню особливостей написання 

юридичних наукових досліджень. Висвітлює основні положення теорії методології науки та 

методології і організації наукових досліджень; розкриває питання науку як предмета наукознавчого 

дослідження; визначає поняття і структуру наукового пізнання, методологію та науковий метод, 

типологію (класифікацію) наукових методів; розкриває основні методологічні підходи в юридичній 

науці; дає можливість опанувати проблеми управління науковою діяльністю та організацією 

написання наукових робіт. 

4. Завдання вивчення дисципліни. 

Правильно розуміти теоретичні і методичні написання юридичних досліджень; вміти 

визначити методи наукового дослідження; отримати практичні навички підготовки до написання 

наукових досліджень; вміти правильно працювати з літературою за обраною темою наукового 

дослідження; опанувати типологією наукових методів; вміти застосовувати новітні підходи до 

управління науковою діяльністю. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (1 - знати; 2 - вміти; 3 - 

комунікація; 4 - автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1. Предмет і структура дисципліни 

«Методологія та організація 

юридичних досліджень» 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Експрес 

опитування, 

тестування, 

модульна 

контрольна 

робота 

10% 

1.2. Наука як предмет наукознавчого 

дослідження 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Експрес 

опитування, 

тестування, 

модульна 

контрольна 

робота 

10% 

1.3. Поняття та структура наукового Лекція, Експрес 10% 



 

 

 

пізнання семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

опитування, 

тестування, 

доповіді, наукова 

робота, модульна 

контрольна робота 

 

1.4. особливості реформування 

конституційно-правового статусу 

державних органів в Україні 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Експрес 

опитування, 

тестування, 

модульна 

контрольна 

робота, колоквіум 

10% 

1.5. Наукова раціональність як об'єкт 

наукознавчого дослідження 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Експрес 

опитування, 

тестування, 

доповіді, наукова 

робота, модульна 

контрольна робота, 

колоквіум 

10% 

2.1. Методологія та науковий метод Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Експрес 

опитування, 

тестування, 

модульна 

контрольна 

робота, колоквіум 

10% 

2.2. Типологія (класифікація) наукових 

методів 

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

експрес опитування, 

доповідь, наукова 

робота, колоквіум 

10% 

3.1 Характеристика основних 

методологічних підходів в юридичній 

науці 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Експрес 

опитування, 

тестування, 

модульна 

контрольна 

робота, колоквіум, 

10% 

3.2. Управління науковою діяльністю Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Експрес 

опитування, 

тестування, 

модульна 

контрольна 

робота, колоквіум 

10% 

4.1. Організація написання наукових Семінарське Експрес 10% 
 

робіт заняття, опитування, 
 

  

самостійна тестування, 
 

  

робота модульна 
 

   

контрольна 
 

   

робота 
 



 

7.1 Форми оцінювання студентів 

- семестрові форми оцінювання: 

1. експрес опитування - від 1 до 4 балів; 

2. колоквіум - від 3 до 4 балів; 

3. доповіді та наукові роботи - від 6 до 7 балів; 

4. тестування (з набору суджень вибрати вірні) - від 6 до 7 балів; 

5. три модульні контрольні роботи - від 2 до 4 балів за кожну (всього: від 6 до 12 балів); 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

^"Результати навчання дисципліни 

^^^^^^ (код) Програмні результаГи^^^^^ 

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2. 4.1. 

ПРН 1 Вміти застосовувати нові цілісні 

знання у власних наукових дослідженнях 

та у професійній практиці. 

+ + 
 

+ + + + + 
 

+ 

ПРН 4 Вміти формулювати робочі 

гіпотези досліджуваної проблеми, які які 

мають розширювати і поглиблювати стан 

наукових досліджень в обраній сфері. 

 

+ 
 

+ 
 

+ + 
 

+ + 

ПРН 5 Вміти спілкуватися в діалоговому 

режимі з широкою науковою спільнотою 

та громадськістю в галузі наукової та 

професійної діяльності, в тому числі і на 

міжнародному рівні, демонструючи 

системний науковий світоглад та 

культурний кругозір. 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ + + + 

ПРН 6 Вміти збирати, обробляти та 

аналізувати теоретичні та прикладні 

дослідження провідних зарубіжних 

вчених; формулювати мету власного 

наукового дослідження. 

  

+ 
 

+ 
 

+ + + + 

ПРН 9 Здійснювати професійну 

презентацію результатів своїх досліджень 

на міжнародних конференціях, семінарах, 

практично використовувати іноземну 

мову ( в першу чергу - англійську) у 

науковій, інноваційній діяльності та 

педагогічній діяльності. 

 

+ + + 
 

+ 
 

+ 
  

ПРН 13 Вміти кваліфіковано 

відображати результати наукових 

досліджень у наукових статтях, 

опублікованих як у фахових 

+ + 
 

+ 
 

+ 
 

+ + + 

вітчизняних виданнях, так і у виданнях, 

які входять до міжнародних 

наукометричних баз. 

          



Мінімальний бал, який має бути отриманий студентом за відповідними формами оцінювання 

складає 24 бали. Максимальний бал, який може бути отриманий студентом за семестр складає 40 

балів. Передбачені форми семестрового оцінювання сумарно не можуть перевищувати 40 балів. 

 

Максимальна підсумкова оцінка за цю дисципліну може становити 100 балів. Студент може 
отримати на іспиті максимально 60 балів до яких додаються бали отримані студентом під час 
семінарських занять. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспитову 
роботу не може бути меншою 36 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 36 балів, 
останні не додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час 
семестру), у відомості в колонці «бали за іспит» ставиться «0», а в колонку «результуюча оцінка» 
переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

7.2 Організація оцінювання 

Мінімальний бал, який має бути отриманий студентом протягом семестру за відповідними 

формами оцінювання, складає 24 бали. Максимальний бал, який може бути отриманий студентом 

за підсумком навчання протягом семестру, складає 40 балів. 

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень знань, 

продемонстрований студентом у письмових та усних відповідях, активність при обговоренні питань 

семінарського заняття, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх 

завдань. 

Викладач, який проводить семінарські заняття, виставляє кількість набраних з поточного 

контролю балів у відповідні документи обліку успішності студентів. У випадку відсутності студента 

на семінарському занятті з поважних причин, він може відпрацювати пропущене заняття в 

позааудиторний час (час консультацій викладача), шляхом усного опитування, тестування, 

підготовки наукової доповіді. За результатами відпрацювання пропущеного заняття з поважних 

причин викладачем нараховуються бали. За невідпрацьовані заняття бали не нараховуються. 

За 14 днів до початку періоду складання заліків викладач, який веде семінарські заняття, 

припиняє приймати відпрацювання. 

Викладач, який веде семінарські або практичні заняття, має право звернутись до декана 

юридичного факультету про недопуск до підсумкового оцінювання студента, якщо під час семестру 

він не досяг мінімального порогового рівня оцінки (24 бали) тих результатів навчання, які не можуть 

бути оцінені під час підсумкового контролю. Про недопуск студента до підсумкового оцінювання 

викладач має подати в деканат юридичного факультету подання з графіком можливих відпрацювань 

не пізніше, ніж за 10 робочих днів до початку періоду складання заліків. 

Для студентів, які упродовж навчання протягом семестру не досягли мінімального порогового 

рівня оцінки (24 бали) і, як результат, не допущені до складання підсумкової форми контролю (іспит), 

проводяться відпрацювання у формі, яка передбачена робочою програмою, максимальна оцінка за 

які не може перевищувати кількості балів, що дорівнює різниці між мінімальним пороговим рівнем 

оцінки (24 бали) та фактичною кількістю балів, що отримані студентом за всіма формами поточного 

контролю. 

Якщо студент за підсумком відпрацювань не досяг мінімального порогового рівня оцінки (24 

бали), викладач, який веде семінарські заняття і приймав відпрацювання, звертається до декана 

- підсумкове оцінювання: письмовий іспит 
 

ЗМ1 ЗМ3 іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 12 12 36 60 

Максимум 20 20 60 100 



юридичного факультету з поданням, в якому фіксує невиконанням студентом індивідуального 

навчального плану. 

Підсумковою формою контролю є іспит. Студент може отримати на іспиті мінімально 36 

балів, максимально 60 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за іспитову роботу не може 

бути меншою 36 балів. У випадку, коли студент під час іспиту набрав менше 36 балів, останні не 

додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), у 

відомості в колонці «бали за підсумкову форму оцінювання» ставиться «0», а в колонку «результуюча 

оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну формується шляхом додавання кількості балів, 

отриманих проягом семестру, та кількості балів, отриманих на іспиті, і така сума балів не може бути 

меншою за 60 балів. Максимальна підсумкова оцінка за навчальну дисципліну може становити 100 

балів 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій, семінарських занять та 

самостійної роботи 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій - 10 год. 

Семінарські заняття - 6 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 72 год. 

Назва теми Кількість годин 

Лекції Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Філософські та наукознавці засади методології наукових досліджень 

Тема 1. Предмет і структура дисципліни «Методологія та організація 

юридичних досліджень» 

2 2 6 

Тема 2. Наука як предмет наукознавчого дослідження - 12 

Тема 3. Поняття та структура наукового пізнання - - 6 

Тема 4. Наукова раціональність як об'єкт наукознавчого дослідження -  6 

Модульна контрольна робота 1  - 

Змістовий модуль 2. 

Методологія наукових досліджень та характеристика основних наукових підходів і наукових методів 

Тема 5. Методологія та науковий метод 2 2 6 

Тема 6. Типологія (класифікація) наукових методів 2 6 

Тема 7. Характеристика основних методологічних підходів в 

юридичній науці 

- - 6 

Тема 8. Управління науковою діяльністю - - 12 

Тема 9. Організація написання наукових робіт - - 6 

Модульна контрольна робота 2 -  - 

Змістовий модуль 3. Написання наукових досліджень 

Тема 10. Планування наукового процесу 2 2 6 

Тема 11. Структура наукових юридичних досліджень (на прикладі 

дисертаційних досліджень) 

2 10 

 

Модульна контрольна робота 3    

Всього 10 6 72 
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