
 

Києво-Могилянська школа врядування  

імені Андрія Мелешевича 

 Робочий тематичний план навчальної дисципліни 
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ СУСПІЛЬНОГО 
ВРЯДУВАННЯ/Методологія наукових досліджень 
Загальний обсяг – 3 кредити. 
Лекційні заняття – 10 годин, групові заняття – 20 
годин. 
Залік. 

 
АНОТАЦІЯ 

 

Курс є важливою складовою частиною вивчення фундаментальних та професійно- 
орієнтованих дисциплін. Метою курсу є ознайомлення студентів з основами методології та 
методики проведення наукових досліджень та їх практичним застосуванням при написанні 
кваліфікаційних робіт з су спільного врядування університеті, а також сприяння формуванню 
у майбутніх фахівців особистісної професійної спрямованості. Завданнями курсу є розвиток 
наукового мислення, творчих здібностей, здатності до аналізу соціально-правових явищ в 
широкому суспільному контексті; допомога студентам у співвіднесенні теоретичних знань з 
практичними вміннями ведення наукових досліджень. 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: поняття наукового 
дослідження; вимоги до кваліфікаційних робіт; поняття академічної доброчесності та 
плагіату і засоби його запобігання; теоретичні та практичні методи дослідження. У результаті 
вивчення дисципліни студент повинен вміти: формулювати наукову проблему і тему 
дослідження; працювати з літературою; оформлювати посилання в тексті згідно вимог; 
розробляти методологію власного дослідження; формулювати план дослідження; викладати 
свою власну думку обґрунтовано і послідовно; робити власні висновки по дослідженню; 
оформлювати кваліфікаційні роботи згідно вимог. 
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Тема 
Лекції 
(годин 

и) 

Групові 
заняття 
(години) 

Семестр 2 (весняний)   

Тема 1. Мотивація студентів магістратури щодо проведення наукових 
досліджень 

 
2 

Тема 2. Плагіат і академічна доброчесність 2 2 
Тема 3. Поняття і логіка наукового дослідження 2 2 

Тема 4. Навички тайм-менеджменту для підготовки та написання 
наукових робіт 

 
2 

Тема 5. Вибір теми наукового дослідження та визначення її 
актуальності 

 
2 

Тема 6. Формулювання дослідницького питання 2 2 

Тема 7. Робота з літературою  2 

Тема 8. Соціо-правовий підхід до досліджень 2  

Тема 9. Система методів досліджень. 2  

Тема 10. Емпіричні загальнонаукові та правові методи  2 
Тема 11. Структура та оформлення наукової роботи  2 

Тема 12. Написання пропозицій до дослідницького проекту (research 
proposal) 

 
2 

Разом 10 20 
Залік   

 
 
 
 

Тема 1. Мотивація студентів магістратури щодо проведення наукових досліджень 
1. Огляд курсу, його мета та завдання. 
2. Значення особистої мотивації дослідника для написання якісної наукової роботи. 
3. Усвідомлення особистої мотивації студентів в процесі підготовки та написання 

наукової роботи. 
4. Які знання можна здобути в процесі підготовки та написання наукової роботи. Які 

практичні навички (soft-skills) можна здобути в процесі підготовки та написання 
наукової роботи. 

5. Яким чином поєднати підготовку та написання наукової роботи з 
майбутньою/теперішньої роботою або юридичною практикою. 

 

Тема 2. Плагіат і академічна доброчесність 
1. Поняття плагіату, академічної доброчесності. Види плагіату. 
2. Методи запобігання плагіату. Методологія дослідження і плагіат. 
3. Правила цитування в тексті наукової роботи. Нововведення факультету щодо 

цитування текстів понад 40 слів. 
4. Правила посилань на різні види наукових джерел. 
5. Механізм перевірки наукових робіт на плагіат факультету правничих наук НаУКМА. 
6. Положення НаУКМА «Про академічну доброчесність» 2018 р. 
7. Самоперевірка наукових робіт на плагіат 
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Тема 3. Поняття і логіка наукового дослідження. 
1. Поняття наукового дослідження. 
2. Основні принципи і критерії якості дослідницької роботи. Соціальна вагомість 

дослідницької діяльності для суспільства в цілому. 
3. Зарубіжний досвід навчання студентів-правників основам наукових досліджень та 

критичного мислення. Завдання підвищення рівня вітчизняних наукових досліджень. 
4. Спіральна логіка наукового дослідження; дослідницьке коло (вибір теми, література, 

методи дослідження, структура роботи і висновки). 
 

Тема 4. Навички тайм-менеджменту для підготовки та написання наукових робіт 
1. Графік виконання наукових робіт студентів факультету правничих наук. Строки здачі 

магістерських робіт, затверджені Радою Факультету правничих наук. 
2. Методи і підходи до тайм-менеджменту для наукової роботи. 
3. Програмне забезпечення, яке може допомогти організувати роботу над підготовкою 

та написанням наукової роботи. 
 

Тема 5. Вибір теми наукового дослідження та визначення її актуальності 
1. Види студентських наукових робіт. Теми, які рекомендуються кафедрами факультету, 

теми за вільним вибором студентів. 
2. Критерії вибору теми. Особиста зацікавленість студента, користь для майбутньої 

професійної діяльності. 
3. Наявність проблеми, що потребує вирішення (невирішених питань, неврегульованих 

відносин, колізій законодавства, тощо). 
4. Соціальна важливість обраної теми. 
5. Ступень наукової розробки, наявність літератури. 
6. Рівень знайомства студента з темою. 
7. Реальність проведення дослідження за графіком виконання наукових робіт студентів 

факультету правничих наук. 
8. Можливість дослідження теми для кваліфікаційної магістерської роботи, і можливо 

для кандидатської дисертації (PhD). 
 

Тема 6. Формулювання дослідницького питання 
1. Методологія дослідження, яка фокусується на вирішення конкретної проблеми. 
2. Співвідношення дослідницького питання і проблеми, на вирішення якої спрямовано 

дослідження. 

3. Мета дослідження і дослідницьке питання. 
4. Об’єкт і предмет дослідження. 
5. Динаміка формулювання дослідницького питання. Перехід від одного до іншого 

дослідницького кола і зміна дослідницького питання. 
6. Дослідницьке питання і підпитання. Формування структури роботи на основі 

підпитань. 
7. Дослідницьке питання і висновки наукової роботи. 

 
 

Тема 7. Робота з літературою 
1. Якість наукових джерел, які використовуються студентами при написанні курсових 

робіт. 
2. Монографії з права та інших соціальних наук, статті в наукових журналах, підручники, 

статті в юридичних виданнях загально-практичної спрямованості, результати 
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соціологічних опитувань та досліджень, доповіді на конференціях, новини та прес- 
релізи. 

3. Визначення якості українських джерел: перелік фахових видань, затверджений ВАК, 
Інтернет сайти окремих журналів. 

4. Визначення якості іноземних джерел: рейтинг англомовних правових видань. 
5. Етапи роботи з літературою. Пошук; систематизація та зберігання інформації; 

конспектування; оформлення бібліографії. 
6. Бази повнотекстових матеріалів. База Ліга-Закон, наукова електронна бібліотека 

періодичних видань бібліотеки Вернадського, електронні каталоги інших бібліотек, 
Інтернет пошук за допомогою GOOGLE SCHOLAR. 

7. Системи збереження та конспектування інформації за допомогою програм Word, 
OneNote, EverNote. 

8. Правила оформлення посилань та бібліографічних списків, затверджені ВАК України 
та їх використання в студентській науковій роботі. 

 
 

Тема 8. Соціо-правовий підхід до досліджень 
1. Рівні пізнання правової дійсності. 
2. Перший рівень - законодавство (Конституція, Кодекси, закони, підзаконні акти), або 

«право в книгах», «право чорної літери». 
3. Другий рівень - правові відносини або «право в дії». Третій рівень – правові відносини 

та їх регулювання в широкому контексті всього суспільства, його соціальних структур 
та інститутів, як правових так і неформальних, і навіть не правових. 

4. Використання загальнонаукових соціологічних методів пізнання соціальної 
реальності. 

 
 

Тема 9. Система методів досліджень 
1. Система методів, які використовуються в дослідженнях в сфері суспільного 

врядування. 
2. Загально-філософській підхід до сучасних наукових досліджень – діалектичний 

матеріалізм. 
3. Загальнонаукові методи та методи, специфічні для досліджень в сфері суспільного 

врядування. 
4. Теоретичні та емпіричні методи дослідження. 
5. Загальнонаукові теоретичні методи наукових досліджень. 
6. Системний метод. 
7. Історичний метод. 
8. Метод аналізу і синтезу. 
9. Метод дедукції та індукції. 
10. Теоретичні методи, специфічні для дослідження в сфері суспільного врядування. 
11. Формально-правовий метод, аналіз законодавства. 
12. Порівняльно-правовий метод (види і типи порівнянь, формальне та функціональне 

порівняння). 
 
 

Тема 10. Емпіричні загальнонаукові та правові методи. 
1. Поняття емпіричних наукових досліджень. 
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2. Відмінність емпіричних методів наукових досліджень від теоретичних методів, 
достовірність результатів та соціальна цінність досліджень, проведених за допомогою 
емпіричних методів. 

3. Складність емпіричних досліджень правових явищ. 
4. Кількісні та якісні методи дослідження. 
5. Кількісні методи: опитування, анкетування; статистичні методи; моделювання; 

контент-аналіз документів. 
6. Якісні методи: біографічний метод; глибинне інтерв’ю; фокус-групи; спостереження 

(включене і невключене); аналіз особистих письмових документів (щоденники, 
листи); аналіз візуальних документів; експеримент. 

7. Емпіричні методи, специфічні для дослідження правових явищ: правове 
моделювання; правовий експеримент; аналіз судової практики; аналіз судової і 
адміністративної статистики. 

8. Методика узагальнення судової практики, джерела судової статистики та практики. 
 

Тема 11. Структура та оформлення наукової роботи. 
1. Визначення об’єкту, предмету, мети та завдань наукового дослідження. 
2. Постановка наукового питання, його зв'язок з соціальною проблемою, на вирішення 

якої спрямовано дослідження. 
3. Складові частини наукової роботи. 
4. Вступ, основна частина, висновки. 
5. Розроблення структури наукової роботи за допомогою комп’ютерної програми 

МindMap. 
6. Відповідність структурних елементів основної частини та висновків дослідницькому 

питанню та меті наукової роботи. 
 

Тема 12. Написання пропозицій до дослідницького проекту (research proposal) 
1. Структура пропозицій до дослідницького проекту (research proposal). 
2. Обсяг роботи. 
3. Обґрунтування актуальності обраної теми. 
4. Проблема, на вирішення якої спрямовано дослідження, соціальна вагомість цієї 

проблеми. 
5. Рівень розробки обраної теми вітчизняними та зарубіжними дослідниками. 
6. Викладення основних аргументів і відповідей на дослідницьке питання/підпитання. 
7. Список літератури. 
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ПОЛІТИКА  КУРСУ  ТА ОЦІНЮВАННЯ  
 

Умови визначення навчального рейтингу за накопичувальною системою 
 

 

Вид роботи 

Кількість 
за 

семестр 

Максимальна 
Кількість балів 
за одну роботу 

Всього 

   

Творчі письмові завдання 
(есеї) 

3 10 30 

Письмові завдання (міні- 
есеї, відповіді на питання) 

5 5 25 

Усні презентації 1 10 10 

Дослідницький проект 1 30 35 

Сукупний рейтинг 10  100 
 
 
 

Міні-Есей «Вплив розлучень в суспільстві» 
5 

Науковий текст «Вплив розлучень в суспільстві» 
10 

Он лайн курс «Академічна доброчесність№ 10 

Проблема і дослідницьке питання 5 

Проблема і дослідницьке питання Друга спроба 5 

Есей «Важливість теми магістерського дослідження» 10 

Фідбек на есей колеги «Важливість теми магістерського дослідження» 5 

Есей «Важливість теми мого магістерського дослідження» Друга спроба 5 

Презентація 15 

Дослідницький проєкт 30 

РАЗОМ 100 

 

 
Рекомендована основна (обов’язкова) література: 
Эко, Умберто. Как написать дипломную работу. Книжный дом, 2003 
Derntl, Michael. "Basics of research paper writing and publishing." International Journal of 
Technology Enhanced Learning 6.2 (2014): 105-123. 
Hartley, James. Academic writing and publishing: A practical handbook. Routledge, 2008. 
Morley, John. Academic Phrasebank, 2014 

 

Рекомендована література: 
 

1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. 
2. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. - Вид. 2-е, доп. і 

перероб. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2004. - 208 с. 
3. Кузин В.А. Диссертация: методика написания. Практическое пособие для докторантов, 

аспирантов и магистрантов. М., 2001. 
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4. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: 
Кондор, 2003. – 192 с. 

5. Курсовые и дипломные работы: ОТ выбора темы до защиты: Справочное пособие / Авт.-сост. 
И. Н. Кузнецов. – Мн.: Мисанта, 2003. – 416 с. 

6. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : Навч. посіб. / С.У. Гончаренко, П.М. 
Олійник, В.К. Федорченко та ін.; За ред. С.У. Гончаренко, П.М. Олійника.- К. : Вища школа, 
2003. 

7. П’ятницька-Позднякова І. С Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник. - К., 
2003. — 116 с 

8. Цехмістрова Г. С. Методологія наукових досліджень. – К.: Слово, 2008. - 280 с. 
9. Banakar R., Travers M. Law, sociology and method. In Banakar, R. and Travers, M. eds. Theory and 

method in socio-legal research: Onati international series in law and society. – 2003. - Oxford: Hart 
Publishing. – Р. 1-31. 

 

 
RULES 

Rules for writing assignments 

Format: 1,5 spacing, font size 12, Word 

File name: “assignment 1 Ivanov.docx” (“essay 2 Ivanov.docx”) AND make sure you write your 

name and title of your dissertation in the text of ALL submitted files 

Submission: post at the google drive or DistEdu; Strict submission deadlines, due 23:59 on the 

submission day; Each day of delay costs 1 point. In case the deadline is missed, the assignment can 

be submitted within 5 days after the deadline. 

Re-submission: allowed for essays and assignments (not research proposal) within 5 days after 

receiving the grade in writing. 

Plagiarism – watched closely in ALL, even minor, written assignments, will not be tolerated, and be 

dealt with according to University Regulations in most strict manner 

Language – preferably English, grammar and stylistic mistakes not assessed 

Grading: see the table below. 

 

Attendance 

Late arrivals – later than 15 mins – not allowed, students arriving 16 and more minutes later will not 

be allowed to enter the class. Attendance not assessed. Telephones switched off or silent mode. 

 
 

Укладач(і): Кисельова Т.С. 

Затверджено на засіданні кафедри протокол № від . 

Завідувач кафедри . 
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