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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальний курс “Методологія та організація юридичних досліджень” 

розрахований для студентів, які здобувають ступінь вищої освіти “Магістр”, і 

передбачає поглиблене вивчення основних організаційних та методологічних засад 

проведення наукових досліджень в юридичній сфері. У студентів-магістрантів, які 

приступають до виконання дипломної (магістерської) роботи, виникає багато 

питань, пов’язаних з проблемами сучасного наукознавства, організацією науково-

дослідної роботи в нашій державі, методикою і послідовністю написання роботи, 

правилами її оформлення і процедурою захисту. 

Мета: забезпечення єдності, системності і комплексності юридичних 

досліджень, сприяння розвитку раціонального творчого мислення, розв’язанню 

наукових проблем, що постають в процесі наукових юридичних досліджень, на 

високому методологічному рівні, що є запорукою отримання об’єктивних, повних і 

науково обґрунтованих результатів.  

Завдання: поглиблене вивчення основних організаційних та методологічних 

засад проведення наукових досліджень в юридичній сфері; формування у студентів 

вміння: 

- відбирати та аналізувати наукові джерела; 

- формулювати мету, завдання та актуальність наукового дослідження; 

- правильно вибирати і використовувати наукові методи дослідження; 

- науково обґрунтовувати результати дослідження; 

- оформлювати результати дослідження на прикладі наукової доповіді, 

статті, дисертації.  

Змістовні модулі: 

1. Особливості проведення наукових досліджень в юридичній сфері. 

2. Методологія і виклад результатів юридичних досліджень. 

Міжпредметні зв’язки: теорія держави і права, актуальні проблеми теорії 

держави і права, сучасна концепція соціально-правової держави. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ Курс магістр Семестр 1 
Всього годин у семестрі 
120 
 
 
 
Теми 

Кількість годин, з них Приміт
ка 

Лек
- 
ції 
(Л) 

Семі
н. 
зан. 
(СЗ) 

Пр., 
лаб. 
зан. 
(ПЗ, 
ЛЗ) 

Інд-
конс
. 
роб. 
(ІКР
) 

Сам. 
роб. 
студ. 
(СР
С) 

Форма 
контро
лю 

Модуль І. Особливості проведення наукових досліджень в юридичній сфері. 
 
1. Організаційно-правові 

засади науково-дослідної 
роботи в юридичній сфері 

4 2 -  8 СР  

2. Основні етапи наукового 
дослідження 

6 4 -  8 У, ПК,  
КР 

 

Модуль ІІ. Методологія і виклад результатів юридичних досліджень. 
3. Методологія і методи 

наукового дослідження 
6 2 -  6 СР  

4. Особливості сучасної 
методології правових 
наукових досліджень. 

3 1 -  12 У  

5. Методологія системного 
підходу при проведенні 
юридичних досліджень 

3 1 -  12 У  

6. Організація викладу 
результатів наукового 
дослідження 

4 4 -  14 У, ПК, 
КР 

 

  26 14   80   
 ВСЬОГО 120  

 

Форми контролю: 
Усне опитування – У 
Тестування – Т  
Перевірка конспектів – ПК 
Перевірка завдань для самостійної роботи – СР 
Контрольні роботи – КР  
Колоквіум - К 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль І. Особливості проведення наукових досліджень в юридичній сфері. 

 

Тема 1. Організаційно-правові засади науково-дослідної роботи в 

юридичній сфері. 

Сутність науки та наукової діяльності. Специфіка наукової діяльності. 

Суб’єкт і об’єкт наукового пізнання. Категоріально-понятійний апарат наукового 

дослідження.  

Система державної організації наукових досліджень. Нормативно-правові 

акти з питань науково-дослідної діяльності. Організація наукових 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 колектив. Сучасні 

пріоритетні напрями наукових досліджень в юридичній сфері. Організація 

наукових досліджень в юридичній сфері. Перелік спеціальностей, за якими 

проводяться наукові дослідження в юридичній сфері. 

Література: 2, 3, 10-13, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 34-36, 41-43, 48-49. 

 

Тема 2. Основні етапи наукового дослідження. 

Організація і послідовність проведення наукових досліджень. Наукові факти 

та їх роль в науковому дослідженні. Постановка і формулювання наукової 

проблеми. Висунення і обґрунтування наукової гіпотези. Визначення об’єкта і 

предмета дослідження, актуальності дослідження, формулювання теми 

дослідження, мети і завдань дослідження. Визначення структури наукового 

дослідження. Сутність наукової теорії. Особливості емпіричного та теоретичного 

рівнів наукового дослідження. 

Організація роботи з емпіричними та науково-теоретичними даними. Пошук 

джерельної бази дослідження. Специфіка джерел юридичних досліджень. Система 
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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. Робота 

з періодичними виданнями. Складання власної картотеки наукових джерел. 

Робота з друкованими джерелами. Вивчення змісту і структури джерел, 

визначення і відбір інформації. Форми та види запису: конспект, тези, план, 

цитування, термінологічний словник. Основні правила посилання і цитування. 

Облік, оформлення, систематизація та класифікація відібраного матеріалу.  

Аналіз стану наукового дослідження обраної тематики та визначення 

ступеню наукової новизни запропонованого вирішення проблеми. Визначення 

наукової та практичної значущості отриманих результатів дослідження. 

Література: 3-6, 11-17, 19, 24-27, 30-32, 34, 35, 43-45, 48, 49. 

 

Модуль ІІ. Методологія і виклад результатів юридичних досліджень. 

 

Тема 3. Методологія і методи наукового дослідження в юридичній сфері. 

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.  

Література: 1, 5-9, 11-19, 23-26, 30-33, 38-41, 43-46, 49-51. 
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Тема 4. Особливості сучасної методології правових наукових досліджень. 

Методологія правових наукових досліджень: загальна характеристика і 

специфічні риси. Особливостей сучасної методології правових наукових 

досліджень у діяльності наукової установи. Підходи до використання сучасної 

методології правових наукових досліджень у вищому навчальному закладі. 

Особливості застосування сучасної методології правових наукових досліджень у 

діяльності органів державної влади спеціального характеру. Застосування сучасної 

методології правових наукових досліджень при здійсненні ґрунтовних досліджень. 

Структура сучасної методології правових наукових досліджень. Методи, що 

відтворюють шляхи вивчення й опанування складними правовими процесами. 

Методологія правових наукових досліджень як сукупність основних філософських 

положень, що відображають первинні гносеологічні концепції формування й 

аналізу наукового знання. 

Література: 1, 5-9, 19, 23-26, 33, 38, 46, 51. 

 

Тема 5. Методологія системного підходу при проведенні юридичних 

досліджень. 

Поняття системи. Історичні основи виникнення теорії систем. Підходи до 

визначення систем. Поняття системи у контексті практики здійснення юридичних 

досліджень. 

Сутність системного підходу. Категорії системного підходу. Поняття синергії 

системи. Поняття аспекту. Зміст основних аспектів системного підходу. Поняття 

принципу. Сутність основних принципів системного підходу. Етичні правила 

системної практики. Поняття процедури та технології. Технологія системного 

аналізу. Методологія системного аналізу. Етапи системного аналізу за 

Ю.Черняком. Прийоми та методи системного аналізу. Класифікація прийомів та 

методів системного аналізу, їх співвідносність з етапами. 

Можливості системного підходу до розбору соціально-економічних і 

юридичних об’єктів та явищ. Економічна, правова та політична складові соціальної 
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системи. Класифікація методів моделювання. Моделювання процесу вирішення 

проблем у юридичній діяльності. 

Література: 2, 3, 10-13, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 34-36, 41-43, 48-49. 

 

Тема 6. Організація викладу результатів наукового дослідження. 

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, 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 та матеріалів захисту до ВАК 

України. 

Література: 2, 3, 10-13, 16, 17, 23, 24, 27, 28, 34-36, 41-43, 48-49. 
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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 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.  
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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. 

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. 
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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 по захисту дисертацій.  

59. Підготовка та прилюдний захист дисертацій.  

60. Оформлення і подання дисертації та матеріалів захисту до ВАК України. 
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ “МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЮРИДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” 

1. Система державної організації наукових досліджень.  

2. Нормативно-правові акти з питань науково-дослідної діяльності.  

3. Сучасні пріоритетні напрями наукових досліджень в юридичній сфері.  

4. Попередній етап наукового дослідження. 

5. Джерельна база дослідження. 

6. Визначення наукової та практичної значущості отриманих результатів 

дослідження. 

7. Організація і послідовність проведення наукових досліджень.  

8. Наукові факти та їх роль в науковому дослідженні.  

9. Постановка і формулювання наукової проблеми. 

10. Висунення і обґрунтування наукової гіпотези. 

11. Визначення об’єкта і предмета дослідження, актуальності дослідження, 

формулювання теми дослідження, мети і завдань дослідження. 

12. Визначення структури наукового дослідження.  

11. Сутність наукової теорії. Особливості емпіричного та теоретичного рівнів 

наукового дослідження. 

12. Робота з друкованими джерелами.  

13. Вивчення змісту і структури джерел, визначення і відбір інформації.  

14. Форми та види запису: конспект, тези, план, цитування, термінологічний 

словник. 

15. Основні правила посилання і цитування.  

16. Облік, оформлення, систематизація та класифікація відібраного матеріалу 
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17. Загальнофілософські питання наукової методології та методів наукового 

пізнання. Функції методології.  

18. Методологія юридичної науки та її роль у пізнанні державно-правових 

явищ. Взаємозв’язок предмета і методу наукового дослідження. 

19. Структура методології юридичних досліджень. 

20. Основні філософські підходи до вивчення держави і права. 

21. Методологічні принципи історизму, всебічності і комплексності. 

22. Логічні прийоми. 

23. Форми наукових праць з юридичних наук: тези доповідей, наукові статті, 

монографії, дисертації.  

24. Загальні вимоги щодо написання наукового твору. 

25. Етапи підготовки наукового твору: визначення структури і складання 

плану, відбір джерельної бази, викладення змісту наукового твору, 

редагування. 

26. Структура наукового твору: зміст, заголовок, анотація, передмова (вступ), 

основний текст, післямова (висновки), список використаних джерел, додатки 

та їх зміст.  

27. Особливості написання наукових статей та монографій 

28. Дисертація як форма атестації наукових і науково-педагогічних кадрів.  

29. Основні вимоги щодо структури, змісту та оформлення дисертацій.  

30. Послідовність підготовки, експертизи та захисту дисертацій. 

31. Автореферат дисертації.  

32.Спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій.  

33.Підготовка та прилюдний захист дисертацій.  

34. Оформлення і подання дисертації та матеріалів до захисту. 
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Методичні рекомендації з виконання рефератів 

Реферат (від лат. refero - доповідаю, повідомляю) є: стислим викладом у 

письмовому вигляді або у формі доповіді змісту наукової праці (праць), літератури 

з обраної теми та викладом сутності певного питання. 

Структура реферату: 

Реферат складається з таких структурних частин: 

1.Титульний лист 

2. Зміст 

3. Вступ 

4. Основна частина 

5. Висновки 

6. Список використаних джерел 

7. Додатки (якщо вони є). 

Титульний лист: 

Титульна сторінка реферату оформляється відповідно до загальних вимог 

(див. додаток 1). 

Зміст: 

Зміст реферату містить питання, які розкривають суть обраної для 

дослідження теми. Доцільним є обговорити з викладачем під час проведення 

консультацій теми й змісту реферату. Зміст подається на другій сторінці реферату. 

Такі структурні елементи реферату, як «Вступ», «Висновки», «Література» та 

«Додатки», не нумеруються! 

Питання, які розкривають суть обраної для дослідження теми номеруються, а 

сторінки на яких вони зазначаються вказуються обовязково! 

Вступ: 

Вступ повинен не перевищувати, як правило, 1-2 сторінки. 

У вступі варто визначити предмет дослідження, його значення для науки 

теорії держави й права, актуальність дослідження, надати стислий огляд 

використаної літератури. 
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Основна частина: 

Основні вимоги щодо змісту реферату: 

а) в основу реферату варто покласти певну суму фактичних і теоретичних 

даних, викладення яких має здійснюватися в чіткій відповідності зі складеним 

планом; 

б) особливу увагу слід приділити пошуку необхідних джерел (наукової та 

навчальної літератури, нормативно-правових матеріалів), їх систематизації, 

з'ясуванню основних понять і термінів з досліджуваної теми. 

Висновки: 

Наприкінці роботи підводяться підсумки, узагальнюється весь викладений 

матеріал і вказується, чи досягнута поставлена мета, позитивні і негативні 

висновки та пропозиції, щодо вирішення досліджуваної в рефераті проблеми. 

 

Основні вимоги щодо оформлення реферату: 

1. Реферат варто готувати на аркушах формату А4. Обсяг реферату не 

повинен перевищувати 15-20 сторінок. Текст реферату має бути написаний 

розбірливо, без помилок. 

2. Текст реферату варто виділяти й озаглавлювати відповідними 

розділами. При цьому нові розділи реферату доцільно починати з нової сторінки, 

підрозділи - з нового рядка. 

3. Сторінки в рефераті слід пронумерувати. Не нумеруються «Титул», 

«Зміст», «Вступ». Нумерація починається з Основної частини (але з урахуванням 

кількості сторінок, які займають «Титул», «Зміст», «Вступ» тощо). 

4. Шрифт роботи – Times New Roman 14. Інтервал між строками – 

«полуторний». Відступи від краю аркуша: верхній 2,5 см, нижній 2,5 см, лівий 2,5 

(3) см, правий 2 (1,5) см. На аркуші має розташовуватися 29-30 рядків з 

урахуванням посилань на використані джерела. 

5. При використанні цитат або вільної анотації тих або інших джерел у 

тексті реферату слід робити посилання (посторінкові або наскрізні). 
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Порядок оформлення посилань: 

Посторінкові посилання оформлюються у такий спосіб: після цитати або 

викладення наукових поглядів автора вводиться символ посилання «1», у тексті 

посилання відзначаються сторінки, з яких наведено матеріал. Загальна кількість 

сторінок у виданні не вказується! 

Зразок посилання на монографію: Гримич М.В. Звичаєве цивільне право 

українців XIX-поч. XXст. – К.: Арістей, 2006. – 360 с. 

Зразок посилання на нормативно-правовий акт: Закон України «Про 

Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР (зі змінами) // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272. 

Зразок посилання на статтю в періодичному виданні: Цвик М.В. Актуальные 

проблемы организации власти в Украине / М.В. Цвик // Проблемы законности. – 

2005. – Вып. 30. – С. 22-30. 

Зразок посилання на веб-сайт: Про внесення змін до Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад»: Закон України від 08.09.2005 р. № 2854-І. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zacon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nred=2854-15. 

 

Список використаної літератури 

Наприкінці роботи на окремому аркуші треба подати список використаної 

літератури (джерел реферату), наведений в алфавітному порядку. 

Після обрання теми реферату слід вивчити рекомендовані джерела, без знання 

яких неможливе висвітлення поставлених у рефераті питань. Слід мати на увазі, що 

крім рекомендованих кафедрою джерел доцільно також використовувати 

енциклопедичні й довідкові видання, зокрема такі, як «Юридична енциклопедія», 

«Енциклопедія українознавства», «Юридичний словник» і т.п. При опрацюванні 

теми й пошуку необхідних матеріалів для написання реферату студентові доцільно 

також звернутися до сторінок мережі «Інтернет», що містить матеріали з 

«Практичних напрямів підготовки виступів на наукових конференціях, наукових 

http://zacon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nred=2854-15
http://zacon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nred=2854-15
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доповідей та наукових статей». При використанні таких матеріалів слід зробити 

відповідні посилання на сервер, з якого взята відповідна інформація, й дату його 

використання. 

У списку використаної літератури зазначаються наступні вихідні дані 

підручників, монографій і т.п.: прізвище автора (або авторів), їхні ініціали, повна 

назва видання, місце видання, видавництво, рік видання, загальна кількість 

сторінок у виданні. Наприклад: Загальна теорія держави і права: Підручник для 

студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, В. Д. 

Ткаченко, Л. Л. Рогачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. 

Петришина. – Харків: Право, 2012. – 432 с. 

Для нормативно-правових актів зазначаються: повна назва документа, 

офіційне джерело видання, рік видання, номер видання, реєстраційний номер 

нормативно-правового акту. Наприклад: Про Державний бюджет України на 2015 

рік» Закон України від 17 лютого 2015 року № 1458-Ш // Відомості Верховної Ради 

України. – 2015. – № 14-15-16. – Ст. 121. 
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