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МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-

ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

ВИВЧАЄ: 

загальні напрями, закономірності, принципи і методи наукового 

пізнання 

 теоретико-методологічними основами наукового дослідження в 

галузі правничих наук 

Короткий опис змісту дисципліни  

. Увага буду приділена сформуванню цілісного уявлення про 
науково-дослідницький процес, ознайомлення із нормами 
міжнародного та національного законодавства, визначення об’єктів 
та суб’єктів правовідносин та дослідження юридичної 
відповідальності за правопорушення в даній сфері. 
 

Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій програмі 

дисципліни, яка є доступною на KNUTE One drive чи на кафедрі адміністративного, 

фінансового та інформаційного права (Л-208). 

Обсяг: 3 кредити ( __5_ лекцій (__10_ годин), ___11__ практичних заняття 
(__22__годин), _58_ самостійної роботи 

  
Мова викладання: українська  (переважна частина, норм вторинного права ЄС, 
судової практики Cуду ЄС – англійською мовою чи іншими офіційними мовами ЄС) 

Форми поточного контролю: тести  (202 бали = 40 балів), виконання індивідуальних 
завдань  (30х2=60 балів)  

Форми підсумкового контролю: письмовий іспит – 100 балів (в т.ч. есе на задану тему 

– 40 балів, ситуаційне завдання (202 бали = 40 б.алів), тестування – 30 балів)  

Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, лекційні 
матеріали та презентації, завдання до практичних занять, додаткова рекомендована 
література буде знаходитися на KNUTE OneDrive (доступ для студентів відкривається 
на початку першої лекції). 
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Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою cпрямоване на 
краще сприйняття лекційного матеріалу, повноцінного опанування дисципліни 

Рекомендована література (основні джерела): 

А.А. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.А. Азарян, 
Р.С. Азарян. - Кривий Ріг : Вид. центр КТУ, 2010. - 231 с.  

Білоусова Т.П. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Т.П. Білоусова, Ю.О. Маркітантов ; Кам'янець- Подільський держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський : 
[б.в.], 2004. - 120 с.  

Грищук Ю.С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.С. 
Грищук ; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2008. - 232 с.  

Демківський А.В. Основи методології наукових досліджень : навч. посіб. / А.В. 
Демківський, П.І. Безус. - К. : Акад. муніцип. упр., 2012. - 276 с.  

Політика академічної доброчесності:  

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf  

Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознаймитися з наступними 
веб-сайтами: 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законодавство України. 
URL:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/  

2. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законотворча діяльність Верховної Ради 
України : Законопроекти : Пошук за реквізитами. 
URL:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2.  

3. Президент України : офіційне інтернет-представництво : Офіційні документи 
URL:http://www.president.gov.ua/documents/.  

4. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України : Нормативно-правова 
база : База документів : Пошук документів за реквізитами. 
URL:http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search.  

5. Офіційний вісник України : Єдине повне офіційне періодичне видання нормативно-
правових актів України. URL:http://ovu.com.ua/.  

6. Ліга:Закон : правовой портал : он-лайн сервисы : Законодательство. URL: : 
http://www.ligazakon.ua/ 
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