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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальний курс “Методологія та організація юридичних  
досліджень” розрахований для студентів, які здобувають навчально-
освітній рівень “Магістр”, і передбачає поглиблене вивчення основ-
них організаційних та методологічних засад проведення наукових 
досліджень в юридичній сфері. У студентів-магістрантів, які присту-
пають до виконання магістерської роботи, виникає багато питань, 
пов’язаних з проблемами сучасного наукознавства, організацією 
науково-дослідної роботи в нашій державі, методикою і послідов-
ністю написання роботи, правилами її оформлення і процедурою  
захисту.

Метою вивчення курсу є забезпечення єдності, системності і 
комплексності юридичних досліджень. Цей курс має сприяти розвит-
ку раціонального творчого мислення, розв’язанню наукових проблем, 
що постають у процесі наукових юридичних досліджень, на високо-
му методологічному рівні, що є запорукою отримання об’єктивних, 
повних і науково обґрунтованих результатів. Навчальний курс 
передбачає вивчення методологічних техніки і технології оформлен-
ня 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:

•	 формування	уявлення	про	особливості	стилю	наукового	викла-
ду та основні форми наукових праць;

•	 оволодіння	навичками	оформлення	наукових	досліджень	у	виг-
ляді рефератів, анотацій, тез, наукових статей, наукових допові-
дей;

•	 ознайомлення	 з	 правилами	 цитування,	 бібліографічних	 поси-
лань;

•	 оволодіння	навичками	відбору	та	аналізу	наукових	джерел;
•	 формулювання	мети,	завдань	та	актуальності	наукового	дослід-

ження;
•	 правильний	вибір	і	використання	наукових	методів	досліджен-

ня;
•	 наукове	обґрунтування	результатів	дослідження.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЮРИДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Особливості проведення наукових 
досліджень в юридичній сфері

1 Теоретико-методологічні проблеми юридичної діяльності
2 Організаційно-правові засади науково-дослідної роботи  

в юридичній сфері
3 Основні етапи наукового дослідження

Змістовий модуль ІІ. Методологія і виклад результатів 
юридичних досліджень

4 Методологія і методи наукового дослідження
5 Організація викладу результатів наукового дослідження

Разом годин: 54

ЗМІСТ 
дисципліни 

“МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЮРИДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

Змістовий модуль І. Особливості проведення наукових 
досліджень в юридичній сфері

Тема 1. Теоретико-методологічні проблеми юридичної
діяльності

Історіографія проблематики юридичної діяльності. Методо- 
логічні підходи досліджень явища юридичної діяльності. Сутність 
науки та наукової діяльності. Наукознавство. Специфіка наукової 
діяльності. Поняття знання і його функції. Поняття і особливості 
наукового пізнання. Суб’єкт і об’єкт наукового пізнання. Взаємо- 
зв’язок науки і практики. Наукове дослідження як форма розвитку  
науки. Загальна схема наукових досліджень. Категоріально-понятій-
ний апарат наукового дослідження. 

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

Тема 2. Організаційно-правові засади науково-дослідної
роботи в юридичній сфері

Система державної організації наукових досліджень. Нормативно-
правові акти з питань науково-дослідної діяльності. Організація на-
укових досліджень в наукових та навчальних установах. Соціально-
правовий статус наукових працівників. Інтелектуальна власність та її 
гарантії. Міжнародне співробітництво в науково-дослідній сфері.

Академічні і прикладні наукові дослідження. Науковий колек-
тив. Сучасні пріоритетні напрями наукових досліджень в юридичній 
сфері. Організація наукових досліджень в юридичній сфері. Перелік 
спеціальностей, за якими проводяться наукові дослідження в юри-
дичній сфері.

Література [1–15; 18; 23; 35; 40; 45; 51]

Тема 3. Методологія 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-нау-
кові та спеціально-юридичні). Методологія юридичної науки і мето- 
дологія юридичної практики: їх співвідношення. Необхідність мето-
дологічної підготовки спеціалістів юридичного профілю. 

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

Змістовий модуль ІІ. Методологія і виклад результатів 
юридичних досліджень

Тема 4. Методологія і метод наукового дослідження
Організація і послідовність проведення наукових досліджень. 

Наукові факти та їх роль в науковому дослідженні. Постановка і фор-
мулювання наукової проблеми. Висунення і обґрунтування наукової 
гіпотези. Визначення об’єкта і предмета дослідження, актуальності, 
формулювання теми, мети і завдань дослідження. Визначення струк-
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тури наукового дослідження. Сутність наукової теорії. Особливості 
емпіричного та теоретичного рівнів наукового дослідження.

Організація роботи з емпіричними та науково-теоретичними да-
ними. Пошук джерельної бази дослідження. Специфіка джерел юри-
дичних досліджень. Система джерел наукової інформації: бібліотечні 
фонди, архівні фонди. Організація роботи з науковими джерелами. 
Відбір джерельної бази юридичного дослідження. Бібліографічний 
пошук у каталогах і картотеках: систематичний каталог, алфавітно-
предметний покажчик, алфавітний каталог, предметний каталог. Ро-
бота з періодичними виданнями. Складання власної картотеки нау-
кових джерел.

Робота з друкованими джерелами. Вивчення змісту і структури 
джерел, визначення і відбір інформації. Форми та види запису: кон-
спект, тези, план, цитування, термінологічний словник. Основні пра-
вила посилання і цитування. Облік, оформлення, систематизація та 
класифікація відібраного матеріалу. 

Аналіз стану наукового дослідження обраної тематики та визна-
чення ступеня наукової новизни запропонованого вирішення про-
блеми. Визначення наукової та практичної значущості отриманих 
результатів дослідження.

Література [16–18; 24; 26–28; 30–33; 39; 48; 50; 56]

Тема 5. Організація викладу результатів наукового 
дослідження

Форми наукових праць з юридичних наук: тези доповідей, наукові 
статті, монографії, дисертації. Загальні вимоги щодо написання нау-
кового твору. Етапи підготовки наукового твору: визначення структу-
ри і складання плану, відбір джерельної бази, викладення змісту нау-
кового твору, редагування. Структура наукового твору: зміст, заголо-
вок, анотація, передмова (вступ), основний текст, післямова (виснов-
ки), 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 ди-
сертацій. Послідовність підготовки, експертизи та захисту дисерта-
цій. Автореферат дисертації. Спеціалізовані вчені ради по захисту ди-
сертацій. Підготовка та прилюдний захист дисертацій. Оформлення і 
подання дисертації та матеріалів захисту до ВАК України.

Література [9; 11; 13–15]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

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 ус-

тановах. 
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 юридич-

ній сфері.
10. Перелік спеціальностей, за якими проводяться наукові дослід-

ження 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 ар-

хівних 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 ре-

зультатів 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. 
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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.
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 прак-

тики: їх співвідношення. 
44. Необхідність методологічної підготовки спеціалістів юридич-

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

кові 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 та матеріалів захисту до ВАК 

України.
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