
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 1.3.7; 

2. Назва: Методологія наукових досліджень у сфері правоохоронної діяльності; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук Ю.І., к. філос.н., доц.  

9. Результати навчання: формування у студентів  системи знань щодо  порядок організації наукових 

досліджень; основні бази наукових досліджень; основні положення наукових методологій; загальні 

методи наукових досліджень; спеціальні методи юридичних досліджень; логіку наукового дослідження;  

методологію написання наукових повідомлень; застосовувати в практичній діяльності набуті теоретико-

методологічні знання;  підготувати наукову доповідь з проблем методології та організації наукових 

досліджень; аналізувати першоджерела та наукову літературу;  аналізувати зміни в законодавстві з 

точки зору різноманітних наукових методів і методологій; дати порівняльну характеристику основних 

наукових методів і методологій;  самостійно виявляти як позитивні моменти так і слабкі сторони в 

застосовуваних наукових концепціях;  творчо застосовувати набуті знання в процесі правотворчої 

діяльності і наукової праці; формулювати наукові проблеми. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Кримінальне право, Цивільне 

право, Теорія держави і права; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Філософія 

права право, Кримінальне право;  

12. Зміст курсу: Поняття науки як системи знань дисципліни. Основні положення наукової методології. 

Загальне поняття про методи наукових досліджень. Характеристика теоретичних методів досліджень. 

Характеристика та особливості застосування емпіричних методів дослідження у сфері правоохоронної 

діяльності. Методологія креативного рішення проблем у сфері правоохоронної діяльності. Загальна 

характеристика процесу наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

Методика оформлення результатів наукового дослідження. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Краус Н.М. Методологія та організація наукових досліджень: навчально- методичний посібник .  

Полтава: Оріяна, 2012. 183 с. 

2. Крушельницка О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник.  К.: 

Кондор, 2003.  192 с.  

3. Політична наука: Методи дослідження : підручник / за ред. О.А. Габрієляна.  К.: Видавничий 

центр «Академія», 2012. 320 с.  

4. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. Посібник для студентів / За ред. 

А.Є.Конверського.  Київ. Центр учбової літератури, 2010.  352 с. 

5. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. К.: «Центр учбової 

літератури», 2014. 142 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): залік письмовий, або тестовий, або усний в кінці 9 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

  16. Мова викладання: українська. 
В. о. завідувача кафедри                                                         к.філос.н., доцент кафедри Мельничук Ю.І.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:1.3.7.; 

2. Title Methodology of scientific research in the field of law enforcement; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: ІІ (master's degree),                                                                       
5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when the discipline is studied:9; 

7. Number of established ECTS credits:3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melnychuk Y. 

9. Results of studies: formation of students' knowledge system on the order of organization of scientific 

researches; basic bases of scientific researches; basic principles of scientific methodologies; general methods 

of scientific research; special methods of legal research; logic of scientific research; to analyze changes in the 

legislation in terms of various scientific methods and methodologies; to give a comparative description of the 

basic scientific methods and methodologies; independently identify both positive aspects and weaknesses in 

applied scientific concepts; creatively apply the acquired knowledge in the process of lawmaking and scientific 

work; to formulate scientific problems. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Philosophy of Law Law, Criminal Law 

12. Course contents: The concept of science as a system of knowledge of discipline. Basic provisions of 

scientific methodology. The general concept of research methods. Characteristics of theoretical research 

methods. Characteristics and features of application of empirical research methods in law enforcement. 

Methodology for creative problem solving in the field of law enforcement. General characteristics of the 

process of scientific research. Information support for scientific research. Methods of designing the results of 

scientific research. 

13. Recommended educational editions: 
1. Краус Н.М. Методологія та організація наукових досліджень: навчально- методичний посібник .  

Полтава: Оріяна, 2012. 183 с. 

2. Крушельницка О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник.  К.: 

Кондор, 2003.  192 с.  

3. Політична наука: Методи дослідження : підручник / за ред. О.А. Габрієляна.  К.: Видавничий 

центр «Академія», 2012. 320 с.  

4. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. Посібник для студентів / За ред. 

А.Є.Конверського.  Київ. Центр учбової літератури, 2010.  352 с. 

5. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. К.: «Центр учбової 

літератури», 2014. 142 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14 hours of laboratory work, 60 hours. independent work. Total - 90 hours 

Methods: interactive lectures, individual assignments, use of multimedia tools. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
The evaluation is carried out by 100- a point scale. Final control (40 points): written or test credit, or oral at 

the end of semester 9.  

Current control (60 points): testing, polling. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

Head of the department, 

Ph.D., Melnichuk Yu.I.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


