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Анотація навчальної дисципліни
«Основи наукових досліджень» є однією з навчальних дисциплін циклу
професійно-орієнтованої соціально-гуманітарної підготовки молодшого
бакалавра з права, яка закладає теоретичне і методологічне підґрунтя для
інтеграції наукової та навчальної діяльності в освітньому процесі.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових
досліджень» є науково-юридичне пізнання – його соціальна цінність,
організація, принципи, закономірності, методологія та методика.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є
ознайомлення здобувачів вищої освіти із загальними напрямами,
закономірностями, принципами і методами наукового пізнання, теоретикометодологічними основами наукового дослідження в галузі правничих наук, а
також набуття вмінь i навичок науково-дослідної роботи, які мають
реалізуватися ними при підготовці курсових, кваліфікаційних та інших робіт.
Зміст навчальної дисципліни розкривається у таких темах: Наука як сфера
людської діяльності. Організація наукової діяльності в Україні. Теоретичні
засади наукового дослідження. Наукове дослідження як процес розв’язання
наукової проблеми. Науковий стиль мовлення та оформлення наукової роботи.
Інформаційне забезпечення науково-юридичних досліджень. Методологія
наукових досліджень: загальні положення. Методи науково-юридичних
досліджень. Студентське наукове дослідження: організація та виконання.
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Аннотация учебной дисциплины
«Основы научных исследований» является одной из учебных дисциплин
цикла профессионально-ориентированной социально-гуманитарной подготовки
младшего бакалавра права, которая закладывает теоретическое и
методологическое основание для интеграции научной и учебной деятельности в
образовательном процессе.
Предметом изучения учебной дисциплины «Основы научных
исследований» является научно-юридическое познания – его социальная
ценность, организация, принципы, закономерности, методология и методика.
Целью изучения учебной дисциплины «Основы научных исследований»
является ознакомление соискателей высшего образования с общими
направлениями, закономерностями, принципами и методами научного
познания, теоретико-методологическими основами научного исследования в
области юридических наук, а также приобретение умений i навыков научноисследовательской работы, которые будут реализоваться ими при подготовке
курсовых, квалификационных и других работ.
Содержание учебной дисциплины раскрывается в следующих темах: Наука
как сфера человеческой деятельности. Организация научной деятельности в
Украине. Теоретические основы научного исследования. Научное исследование
как процесс решения научной проблемы. Научный стиль речи и оформления
научной работы. Информационное обеспечение научно-юридических
исследований. Методология научных исследований: общие положения. Методы
научно-юридических исследований. Студенческое научное исследование:
организация и выполнение.

4

Summary of the academic discipline
«Fundamentals of Scientific Research» is one of the academic disciplines of the
cycle of professionally oriented social and humanitarian training for the junior
bachelor of law, which lays the theoretical and methodological basis for the
integration of scientific and educational activities in the educational process.
The subject of study of the academic discipline «Fundamentals of Scientific
Research» is scientific legal knowledge – its social value, organization, principles,
patterns, methodology and technique.
The purpose of studying the academic discipline «Fundamentals of Scientific
Research» is to familiarize applicants for higher education with the general
directions, patterns, principles and methods of scientific knowledge, theoretical and
methodological foundations of scientific research in the field of legal sciences, as
well as the acquisition of skills and research skills, which will to be realized by them
in the preparation of coursework, qualification and other works.
The content of the discipline is revealed in the following topics: Science as a
sphere of human activity. Organization of scientific activities in Ukraine. Theoretical
foundations of scientific research. Scientific research as a process of solving a
scientific problem. Scientific style of speech and design of scientific work.
Information support of scientific legal research. Research methodology: general
provisions. Scientific and legal research methods. Student research: organization and
implementation.
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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» укладена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів
початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціальності 081 «Право»
освітня програма «Право» освітня програма «Право», затвердженої Вченою
радою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
31 серпня 2020 року, протокол № 9, та введеної в дію з 1 вересня 2020 року
наказом ректора по університету від «01» вересня 2020 року № 114-Н.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових
досліджень» є науково-юридичне пізнання – його соціальна цінність,
організація, принципи, закономірності, методологія та методика.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є
ознайомлення здобувачів вищої освіти із загальними напрямами,
закономірностями, принципами і методами наукового пізнання, теоретикометодологічними основами наукового дослідження в галузі правничих наук, а
також набуття вмінь i навичок науково-дослідної роботи, які мають
реалізуватися ними при підготовці курсових, кваліфікаційних та інших робіт.
Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної
програми:
Загальні:
ЗК 3. Здатність до навчання з деяким ступенем автономії.
ЗК 4. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел, у
тому числі з використанням сучасних технологій і баз даних.
ЗК 7. Здатність до абстрактного й аналітичного, критичного мислення;
здатність генерувати нові ідеї.
Спеціальні (фахові):
ФК 13. Навички самостійної роботи над різноманітними історико-правовими
текстами, документальним матеріалом, наочністю.
Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної
програми:
ПРН 1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь
невідомих умов та обставин.
ПРН 6. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно
збирати матеріали за визначеними джерелами.
ПРН 7. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та
всебічного встановлення певних обставин.
Навчальна дисципліна є обов’язковою.
Форма підсумкового контролю знань: залік.
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Програмний зміст навчальної дисципліни
Модуль 1
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
НАУКОВОЇ РОБОТИ
Тема 1. Наука як сфера людської діяльності
Поняття «наука». Сутність науки як сфери людської діяльності. Основні
функції науки. Виникнення i розвиток науки. Парадигми і наукові революції.
Класичний, некласичний і постнекласичний періоди розвитку науки.
Об’єкт і предмет науки. Класифікація наук.
Основні риси та функції юридичної науки. Історичні етапи виникнення і
розвитку юридичної науки. Система юридичних наук. Юридична наукова
спеціальність. Юридична наука в системі соціально-гуманітарного наукового
знання. Юридична наука та юридична практика.
Наукознавство як галузь наукового знання. Об'єкт i предмет навчальної
дисципліни «Основи наукових досліджень». Зміст i завдання курсу, особливості
застосування набутих знань на практиці.
Тема 2. Організація наукової діяльності в Україні
Поняття наукової діяльності. Нормативно-правова база наукової діяльності
в Україні.
Організаційні засади наукової діяльності в Україні. Поняття про науковий
напрям і наукову школу.
Склад та підготовка наукових кадрів в Україні. Наукові ступені та вчені
звання в Українi: сутність, значення, порядок присудження. Статус науковця.
Організація наукових досліджень у закладі вищої освіти. Університет як
суб’єкт наукової діяльності.
Міжнародне співробітництво в науково-дослідній сфері. Чинні міжнародні
програми, які діють в Україні. Організація наукових грантів та проектів обміну
науковим досвідом між українськими та зарубіжними вченими. Стажування за
кордоном. Партнерські відносини споріднених університетів Європи й України.
Тема 3. Теоретичні засади наукового дослідження
Поняття і мета наукового дослідження. Класифікація наукових досліджень.
Ефективність наукових досліджень. Категоріально-понятійний апарат
наукового дослідження.
Науково-юридичне дослідження як процес юридичного мислення та
фіксації його результатів. Стилі наукового мислення, їх типологія (класичний,
некласичний, постнекласичний стилі).
Поняття праворозуміння, його значення для юридичної науки та практики.
Теоретичні підходи до праворозуміння. Причини та умови множинності
підходів до праворозуміння. Основні характеристики сучасних підходів до
праворозуміння.
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Наукові поняття як знаряддя юридичного мислення. Правові поняття і
категорії.
Тема 4. Наукове дослідження як процес розв’язання наукової
проблеми
Процес наукового дослідження, його характеристики та етапи проведення.
Тема наукового дослідження: критерії вибору, порядок конкретизації.
Науковий напрямок. Наукове питання.
Поняття наукової проблеми. Види наукових проблем. Постановка і
уточнення наукової проблеми. Проблемна ситуація. Наукова проблема і
наукова теорія. Наукова проблема в правознавстві.
Поняття наукової гіпотези. Види наукових гіпотез. Етапи розробки
наукової гіпотези. Постановка і формулювання наукової гіпотези. Способи
підтвердження наукової гіпотези. Наукове обґрунтування та наукові пояснення.
Наукова гіпотеза і наукова теорія.
Тема 5. Науковий стиль мовлення та оформлення наукової роботи
Науковий стиль мовлення. Наукова українська мова. Виразність і мова
тексту наукової праці.
Поняття наукової термінології. Види юридичних термінів. Правильність
застосування наукової термінології.
Форми наукових праць з юридичних наук: тези доповідей, наукові статті,
монографії, дисертації. Система фахової періодики для публікації результатів
дослідження. Наукові семінари, конференції, конгреси. Спеціалізована
комунікація через Інтернет.
Поняття та види наукових суперечок. Дискусія як форма апробації
наукового дослідження. Порядок ведення наукової дискусії.
Модуль 2
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ
РОБОТИ У СФЕРІ ПРАВА
Тема 6. Інформаційне забезпечення науково-юридичних досліджень
Поняття та види інформаційного забезпечення наукових досліджень. Роль і
функції наукової інформації.
Система джерел наукової інформації: бібліотечні фонди, архівні фонди.
Друковані джерела: книги, журнали, збірки матеріалів тощо. Електронні
ресурси, пошукові системи мережі Інтернет.
Специфіка джерел юридичних досліджень. Нормативно-правові
документи. Матеріали юридичної практики. Правова статистика.
Організація роботи з науково-теоретичними та емпіричними джерелами.
Пошук і відбір джерельної бази дослідження. Бібліографічний пошук у
каталогах і картотеках. Робота з періодичними виданнями. Складання власної
картотеки наукових джерел.
Робота з друкованими джерелами. Вивчення змісту і структури джерела,
визначення і відбір інформації. Форми та види фіксації інформації: конспект,
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тези, план, цитати, термінологічний словник. Облік та систематизація
відібраного матеріалу.
Основні правила посилання і цитування. Оформлення списку
використаних джерел і літератури (вимоги ДСТУ).
Тема 7. Методологія наукових досліджень: загальні положення
Методологія науки як основа наукового дослідження, її поняття та
структура. Функції методології науки. Поняття наукового підходу та наукового
методу. Метод, методика і техніка дослідження. Методологічні принципи.
Поняття і структура методології юридичної науки. Загальна
характеристика методологічних підходів юриспруденції. Класифікація методів
юридичної науки. Наукові методи та методи практичної юридичної діяльності.
Предметна та цільова обумовленість методів юридичної науки. Проблема
належності, допустимості, істинності, доцільності при виборі методу
дослідження.
Тема 8. Методи науково-юридичних досліджень
Філософсько-світоглядні методи в науково-юридичних дослідженнях
(матеріалістичний та ідеалістичний; діалектичний та метафізичний; визнання
чи заперечення об'єктивних соціальних, у тому числі державно-правових, закономірностей та можливості їх пізнання й ін.).
Загальнонаукові методи пізнання державно-правових явищ. Методи
теоретичних та емпіричних досліджень. Формально-логічні процедури (аналіз,
синтез, індукція, дедукція та ін.). Системний метод. Структурний метод.
Функціональний метод. Порівняльний метод. Синергетичний метод.
Наукові методи пізнання державно-правових явищ, що застосовуються
суміжними науками або групами наук. Історичний метод. Психологічний
метод. Метод конкретно-соціологічного дослідження. Інституціональний метод.
Математичні та статистичні методи. Кібернетичний та інші методи технічних
наук, що використовуються в юриспруденції.
Поняття та загальна характеристика спеціальних методів науковоюридичного пізнання. Формально-юридичний метод. Порівняльно-правовий
метод. Історико-правовий метод. Метод державно-правового моделювання.
Метод державно-правового експерименту. Метод судової статистики. Методи
правової герменевтики.
Тема 9. Студентське наукове дослідження: організація та виконання
Поняття, мета і завдання науково-дослідної роботи здобувачів вищої
освіти. Роль науково-дослідної роботи у процесі підготовки юриста. Види та
форми науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти. Курсова робота.
Дипломна (магістерська) робота. Участь у діяльності наукового студентського
гуртка. Участь у діяльності студентського дискусійного клубу.
Керівництво студентською науковою роботою, його сутність, призначення
і форми.
Організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти, її
планування. Обрання та затвердження теми дослідження. Складання плану i
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графіка виконання наукового дослідження. Дотримання раціонального режиму
робочого дня.
Робота з літературою, нормативними актами та іншими джерелами.
Структура наукової роботи, її розробка. Особливості структури курсової
роботи.
Вимоги до змісту студентської наукової роботи. Актуальність
дослідження. Вибір об’єкта та предмета дослідження. Мета і завдання
дослідження. Новизна і практичне значення дослідження. Зміст дослідження.
Логічна послідовність викладу матеріалу. Наукові висновки та пропозиції
автора дослідження.
Вимоги до оформлення наукової роботи.
Відзив наукового керівника та рецензія. Захист наукової роботи.
Підготовка та оформлення наукової доповіді на студентську наукову
конференцію. Правила виступу з доповіддю на студентській науковій
конференції.
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