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В С Т у П

Навчальна дисципліна «Організація та методологія наукових дослі-
джень» є фундаментальною методологічною дисципліною, яка має міждис-
циплінарний характер та охоплює узагальнені проблеми організації, мето-
дологічного й методичного забезпечення науково-дослідницької діяльності 
та практики її здійснення. Відповідна дисципліна призначена для аспірантів 
(здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Метою дисципліни є формування у аспірантів загальних уявлень про 
теоретико-методологічні основи науково-дослідницької діяльності, правила 
виконання науково-дослідної діяльності, отримання навичок володіння 
методами оформлення та порядком представлення результатів різних до-
слідницьких робіт та використання цих навичок у професійній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни «Організація та методологія наукових 
досліджень» аспіранти повинні:

– мати системні знання щодо головних проблем та ідей сучасної гно-
сеології й епістемології; шляхів наукового пізнання світу, функціонування 
наукового знання у сучасному інформаційному суспільстві, особливостей 
взаємозв’язку науки й освіти з сучасними соціальними і правовими про-
блемами; наукової термінології й основних методів та принципів наукових 
досліджень; теоретико-методологічних, методичних та організаційних ас-
пектів здійснення науково-дослідницької діяльності; вимог до наукових 
проектів та технологій їх виконання і оволодіти навичками алгоритму їх 
використання у вищій школі;

– уміти аналізувати та розв’язувати практичні завдання, пов’язані 
з організацією наукових досліджень, із застосуванням конкретних методів 
і технологій дослідження соціально-правових систем і процесів; з оформ-
ленням і презентацією результатів наукових досліджень; знання основних 
форм організації навчального процесу і оволодіти навичками алгоритму їх 
використання;

– володіти уміннями й навичками застосування сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій у наукових дослідженнях; визначення перспек-
тивних напрямків наукових досліджень у предметній сфері професійної 
діяльності; адаптації сучасних досягнень науки і наукомістких технологій 
до науково-дослідного процесу; роботи з науковими текстами.

для аспірантів передбачено 60 годин лекцій та 20 годин практичних 
занять. для самостійної роботи відведено 160 годин.

Форма контролю – іспит.
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ПрОгрАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОргАНІЗАЦІя ТА МЕТОДОЛОгІя 

НАуКОВИх ДОСЛІДжЕНЬ»

ЗАТВЕРдЖЕНО
вченою радою Національного юридичного

університету імені Ярослава Мудрого
(протокол № 11 від 27 червня 2018 р.)

розділ I 
НАуКА яК ОСОБЛИВА фОрМА СОЦІАЛЬНОЇ 

ДІяЛЬНОСТІ

1. Світоглядно-філософські проблеми науки

Поняття науки. Місце та роль науки у житті сучасного суспіль-
ства. Виникнення і розвиток науки. Передісторія науки. Наука і ре-
альний практичний досвід. 

Перетворення науки у самостійну форму людської діяльності. 
Основні концепції науки в сучасності та історії розвитку суспільства. 
Проблема критеріїв періодизації розвитку науки. 

Основні періоди в історичному генезисі науки: переважно осо-
бистісно-світоглядна орієнтація науки в суспільстві (від її виник-
нення до галілея і Ньютона); переважно технологічна, матеріально-
виробнича орієнтація науки (починаючи з XVII ст. і до сучасності); 
орієнтація на розвиток інтелектуального творчого потенціалу осо-
бистості (сучасний етап). 

Розвиток науки як закономірний процес. Закономірності і кри-
терії розвитку науки. Характерні риси та тенденції сучасного етапу 
розвитку науки. Наукова революція і її роль у розвитку системи 
наукового знання. Особливості сучасної наукової революції. Наука 
як соціальна система. Система сучасного наукового знання. Струк-
тура науки.
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2. Наука як соціальний феномен

Наука як особливий вид пізнавальної діяльності та соціальний 
інститут. Наука як специфічний тип знання. Співвідношення на-
укового та практичного пізнання. Класифікація наук. цінності 
науки. 

Загальні функції науки: світоглядна, інтегративна, гносеоло-
гічна, методологічна, прогностична. Соціальні функції науки: 
культурно-світоглядні (галузеві), функції науки як безпосередньої 
продуктивної сили, функції як соціальної сили, менеджерські 
функції. Принципи науки: універсалізму, комуналізму, незацікав-
леності, абсолютної неприйнятності плагіату, організованого скеп-
тицизму. 

Класифікація видів науково-технічної діяльності в Україні. 
Класифікація галузей наук. 

Місце правознавства у системі наук. Об’єкт правознавства. 
Теоретичні та історичні юридичні науки, галузеві юридичні науки, 
науки, що вивчають систему, повноваження, принципи діяльності 
державних органів, науки, що вивчають міжнародне право, при-
кладні юридичні науки. головні функції юридичної науки: теоре-
тико-пізнавальна, практично-прикладна, виховна.

3. Традиції й новації в науці

Еволюція підходів до аналізу науки у ХХ ст. Карл Поппер і про-
блема демаркації. Концепція дослідницьких програм І. лакатоса. 
«Нормальна» наука Т. Куна. Концепція «неявного знання» М. По-
лані і багатоманітність наукових традицій. Сучасні моделі науки. 
Наука як куматоїд. Типи і зв’язки наукових програм. Наука і соці-
альна пам’ять. дослідницькі й колекторські програми. Естафетна 
модель науки. Конфлікт дослідницьких програм. Новації у розвитку 
науки. Різноманітність новацій і їх відносний характер. Проблема 
незнання й відкриття у сучасній науці. Традиції й побічні результа-
ти наукових досліджень. Метафоричні програми і взаємодія наук. 
Переорієнтація з пошуку причин змін і розвитку на аналіз стійкос-
ті, стаціонарності й самоорганізації.


