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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Науковий семінар») 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань 

підготовки, 

спеціальність 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

  Денна форма навчання Заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів - 4 
 Нормативна дисципліна 

Модулів - 4 Напрям 

підготовки  - 29 

«Міжнародні 

відносини» 

 

Рік підготовки: 

1, 2, 3,4 

Загальна 

кількість годин  

64 

Спеціальність  

293 – 

Міжнародне 

право 

1-4 рік 

 

Самостійна робота 

 

1-4 рік 

Аудиторних –  

8 годин на 

семестр 

Освітньої-

навчальний 

рівень: 

Науковий 

(Програма 

підготовки 

докторів 

філософії) 

Практичні заняття 

1 рік – 16 год. 

2 рік – 16 год. 

3 рік – 16 год. 

4 рік – 16 год. 

Практичні заняття: 

1 рік – 6 год. 

2 рік – 6 год. 

3 рік – 6 год. 

4 рік – 6 год. 

  Вид контролю - залік 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення аспірантів з вимогами, 

що висуваються до дисертаційних робіт та інших наукових робіт аспірантів. 

 

Завдання навчальної дисципліни – виробити необхідні навички у 

аспірантів щодо проведення наукових досліджень, навчити розмежовувати 

види наукових робіт за критеріями вимог, що висуваються до кожного із них. 

Після проходження зазначеної дисципліни аспірант повинен: 

1. Оволодіти знаннями, які висуваються до наукових робіт з 

проблематики міжнародного права. 

2. Виробити власні підходи до написання різного виду наукових робіт 

з міжнародного права. 

3. Опанувати  загальнонаукові та спеціальні методи наукового 

дослідження і належним чином застосовувати в науково-дослідній 

роботі. 

Коло питань, які повинні аспіранти вивчити та опрацювати на практиці, 

визначені у програмі навчальної дисципліни «Науковий семінар». 

При завершенні вивчення навчальної дисципліни «Науковий семінар» 

аспіранти повинні засвоїти: 

1. Основні етапи підготовки та написання наукових робіт. 

2. Вимоги, що висуваються при написанні дисертаційних робіт. 

3. Основні засоби інформаційного забезпечення при написанні 

наукових робіт. 

4. Процедуру підготовки до захисту дисертації. 

 

Вміти: 

1. Писати рецензії, реферати, науково-практичні коментарі, наукові 

статті. 
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2. Застосовувати у практичній практиці результати наукових 

досліджень. 

3. Використовувати сучасні методи  наукових досліджень із 

застосуванням технічних засобів. 

4. Чітко формувати структурну побудову наукових досліджень. 
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3.Програма навчальної дисципліни «Науковий семінар» 

(Змістовний модуль 1) 

 

Тема 1. Загальна характеристика науково-дослідної діяльності юриста- 

     міжнародника. 

 

1.1. Основні вимоги, які висуваються до робіт з проблематики 

міжнародного права. 

1.2. Види наукових робіт. Рецензії, реферати, статті, есе, коментарі до 

міжнародно-правових актів, дисертаційні дослідження, 

монографічні дослідження. 

1.3. Основні етапи підготовки і написання наукових робіт з 

міжнародного права. 

1.3.1. Вибір теми науково дослідження. 

1.3.2. Обґрунтування теми. Складання попереднього плану 

дослідження. 

1.3.3. Пошук і вивчення джерел, та коректування початкового плану 

роботи. 

1.3.4. Підбір та аналіз літератури, міжнародно-правових документів 

та практики застосування норм міжнародного права. 

1.3.5. Систематизація найбільш  важливих джерел і визначення 

основних ідей та напрямів дослідження. 

1.3.6. Узагальнення вивченого матеріалу: аналіз, синтез, індукція, 

дедукція та ін. 

1.3.7. Формування первинного аналізу наукового дослідження. 

1.3.8. Коректування тексту, зміни та доповнення. 

1.3.9. Формування остаточного тексту наукової роботи. 

1.4 Визначення загальної структури наукового дослідження. 

 

Тема 2. Особливості наукового дослідження та написання окремих видів  

     робіт з міжнародно-правової проблематики. 

 

2.1. Рецензії. Види рецензій, їх обсяг, зміст, характер та призначення. 

2.2. Реферати. Основні вимоги, які пред’являються при написанні  

       рефератів. 

2.3. Науково-практичні коментарі до міжнародно-правових актів та  

        практики їх застосування з боку держав, міжнародних організацій  

        та міжнародних судових та арбітражних органів. 

2.4. Наукові статті. Дисертаційні дослідження та монографічні  

        дослідження. 
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2.5. Переклади наукових робіт з іноземної мови. 

 

 

 

 

Тема 3. Дисертаційне дослідження як різновид науково-дослідницької  

             діяльності 

(Змістовний модуль 2) 

 

 3.1. Поняття і суть дисертаційного дослідження. 

 3.2. Основні вимоги, що висуваються до змісту дисертаційного  

        дослідження. 

        3.2.1. Наукова новизна 

        3.2.2. Комплексність та внутрішня узгодженість роботи. 

        3.2.3. Творчий характер, авторський підхід та самостійність. 

 3.3 Наукове, практичне та педагогічне застосування результатів  

                дисертаційного дослідження. 

 3.4. Морально-етичні, наукові та правові аспекти доброчесності при  

        здійсненні дисертаційного дослідження. 

 3.5. Правові наслідки плагіату при його виявленні в дисертаційному  

                 дослідженні. 

 

Тема 4. Інформаційне забезпечення підготовки написання наукових робіт 

 

 4.1 Основні стадії інформаційного забезпечення при написанні 

наукових   

       робіт з проблем міжнародного права. 

         4.1.1 Пошук основних джерел інформації. 

         4.1.2 Систематизація зібраних джерел за змістом і направленістю  

                   роботи. 

         4.1.3 Аналіз систематизованих матеріалів та створення власного  

          наукового архіву. 

 4.2 Основні засоби пошуку і зібрання початкових джерел наукової  

       інформації. 

          4.2.1 Бібліотечні каталоги 

          4.2.2 Спеціалізовані інформаційно-наукові системи. 

          4.2.3 Науково-довідкові матеріали книг: (інформаційні елементи;  

  пояснювальні елементи; пошукові елементи; допоміжні  

  елементи). 

 4.3 Пошук серед реферативних журналів. 

 4.4 Пошук у бібліотечних каталогах 

 алфавітні каталоги книг; 

 систематичні каталоги книг; 

 систематичні каталоги статей; 
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 каталоги періодичних видань. 

 4.5 Пошук у системі Інтернет. 

 4.6 Методи роботи з джерелами інформації. 

 

 

 

Тема 5. Методи наукових досліджень в юрисдикції 

 

(Змістовний модуль 3) 

 

 5.1 Загальні наукові підходи, що застосовуються в юрисдикції. 

  5.1.1 Історичний підхід при дослідженні міжнародно-правових  

  проблем. 

  5.1.2 Термінологічний підхід. 

  5.1.3 Системний підхід. 

  5.1.4 Структурно-функціональний підхід. 

  5.1.5 Герменевтичний підхід. 

  5.1.6 Антропологічний підхід. 

  5.1.7 Аксіологічний (цінністний) підхід. 

  5.2 Методи, що застосовуються у процесі дослідження міжнародно- 

         правових явищ. 

  5.2.1 Співвідношення методів і методики дослідження. 

  5.2.2 Загальні і спеціальні методи. Абстрагування. Аналіз і 

синтез.  

   Порівняння. Експеримент. 

 

 

Тема 6.  Текс наукової роботи (дослідження). 

 

 6.1 Загальні вимоги та рекомендації, що висуваються до наукових 

робіт. 

  6.1.1 Взаємозв’язок, цілісність  та логічність. 

  6.1.2 Стиль викладу наукового матеріалу. Пряме і 

опосередковане  

           цитування. 

  6.1.3 Висновки, узагальнення. 

 6.2  Композиційно-змістовна структура тексту наукової роботи. 

  6.2.1 Вступ. Основна частина. Висновки. Список використаної  

           літератури. 

 6.3 Стилістика наукової роботи. 

  6.3.1 Науковий стиль. 

  6.3.2 Науково-популярний стиль. 

  6.3.3 Навчально-науковий стиль. 

  6.3.4 Науково-інформаційний стиль. 
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  6.3.5 Науково-довідковий стиль. 

 6.4 Характерні особливості наукового стилю (узагальнення, логічність,  

       термінологічність). 

 6.5 Аргументація і заперечення (критика). 

 6.6 Використання та оформлення цитат. 

 

 

 

 

Тема 7. Структурна побудова наукової роботи. 

 

(Змістовний модуль 4) 

 

 7.1 Вимоги, що висуваються до змісту дисертаційного дослідження. 

 7.2 Вступ дисертаційного дослідження та його елементи. 

 7.3 Основна частина дисертаційного дослідження. 

 7.4 Висновки до дисертаційного дослідження. 

 7.5 Вимоги, до списку використаної літератури (джерел). 

 7.6 Додатки. 

  

 

Тема 8.  Підготовка до захисту кандидатської дисертації 

 

8.1 Значення публічного захисту у процесі підтвердження  

       кваліфікаційного рівня доктора філософії. 

8.1.2. Попередній захист результатів дослідження за місцем виконання  

        роботи. Зміст попереднього захисту. Формат дискусії. 

8.1.3 Доведення до слухачів змісту актуальності наукової проблеми.  

 Мета і завдання роботи. 

8.1.4 Обґрунтування власних висновків та пропозицій автора наукового 

дослідження. 

 

8.2  Обговорення результатів дослідження. 

8.3  Відгук наукового керівника. 

8.4 Вимоги до протоколу та висновків засідання кафедри, в якому 

міститься рекомендація роботи до захисту у спеціалізованій Раді.  

8.5 Вимоги до автореферату. 

8.6 Підготовка матеріалів та документів, що направляються у 

спеціалізовану Раду. 
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4.Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

п/р 

Тема Кількість 

 
Лекції Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

Змістовний модуль 1 

1 Загальна 

характеристика 

науково-

практичної 

діяльності юриста 

міжнародника 

 8 6  

2 Особливості 

наукового 

дослідження та 

написання 

окремих видів 

робіт з 

міжнародно-

правової тематики 

 8 8  

Змістовний модуль 2 

3 Дисертаційне 

дослідження як 

різновид науково-

дослідної 

діяльності 

 8 6  

4 Інформаційне 

забезпечення 

підготовки 

написання 

наукових робіт 

 8 8  

Змістовний модуль 3 

5 Методи наукових 

досліджень в 

юриспруденції 

 8 8  

6 Текст наукової 

роботи 

(дослідження) 

 8 6  
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Змістовний модуль 4 
7 Структура 

побудови 

наукової роботи 

 8 8  

8 Підготовка до 

захисту 

кандидатської 

дисертації 

 8 6  

 Всього: - 64 56  

 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

І рік навчання 

 

І семестр – 8 год. 

 

Тема 1. Загальна характеристика наукових робіт у сфері міжнародного права. 

 

Заняття 1.  

1. Аналіз нормативних актів, які регламентують вимоги до наукових робіт 

з міжнародного права. 

 

Л і т е р а т у р а : 

1. Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і встановлення 

міжнародного права. – 2003. – 800с. 

2. Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і 

захисту: посіб. для аспірантів і здобувачів канд.ступеня. – К.: Вид-

во Європейського ун-ту. 2003. – 76 с. 

3. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне 

право в Україні (1991-2012). – Одеса: Фенікс, - 2011. – 166с. 

4. Жоль К.К. Методи наукового пізнання і логіка (для юристів) : 

навч.посібник. – К.: Атіка. – 228 с. 

5. Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті: 

монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320с. 

6. Каталог юридичних ресурсів України / 

http://www.agryev.org/ukrlawresourses.html 

7. Каталог авторефератів дисертацій / http://www.autoreferat.ukrlib.org 

 

 

 

Заняття 2.  
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1. Види наукових робіт з проблематики міжнародного права. 

2. Провести порівняльний аналіз між рецензією та рефератом, статтею та 

коментарем до міжнародно-правового акту. 

3. Дисертаційні та монографічні дослідження. 

 

Л і т е р а т у р а : 

1. Адаменко М. І. Основи наукових досліджень / М. І. Адаменко, М. 

В. Бейлін. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. - 188 с  

2. Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки держави в 

міжнародному праві. – Одеса, 2015. – 578с. 

3. Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і 

захисту: посіб. для аспірантів і здобувачів канд.ступеня. – К.: Вид-

во Європейського ун-ту. 2003. – 76 с. 

4. Колесникова Н.И. От конспекта к дисертации: учеб.пособие по 

развитию навиков письменной речи / Н.И.Колесникова. – М.: 

Флинта; Наука. – 2003. – 288 с. 

5. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Навчальний посібник. - Рівне : НУВГП, 2010. - 176 с. 

6. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій 

школі: навч.посіб. – К. 2003. – 340с.  

7. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: підручник / 

Д.М. стеченко, О.С.Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с. 

 

 

 

Заняття 3. Основні етапи підготовки та написання наукових робіт (2 год). 

1. Вибір теми наукового дослідження (доповідає кожен аспірант). 

2. Обґрунтування теми та складання попереднього плану дослідження 

(дискусія між аспірантами і викладачами). 

3. Підбір та систематизація джерел, необхідних для дослідження теми. 

(дискусія між аспірантами та викладачем). 

 

Л і т е р а т у р а : 

1. Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації 

науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ. та викл. ВНЗ / 

Київ. держ. лінгв. ун-т. - К. : Форум, 2000. - 270 с. 

2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: підруч. Для 

бакалаврів, магістрів і аспірантів екон. спец. ВНЗ - К. : АБУ, 2002. - 

480 с. 

3. Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і 

захисту: посіб. для аспірантів і здобувачів канд.ступеня. – К.: Вид-

во Європейського ун-ту. 2003. – 76 с. 
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4. Жоль К.К. Методи наукового пізнання і логіка (для юристів) : 

навч.посібник. – К.: Атіка. – 228 с. 

5. Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті: 

монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320с. 

6. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Навчальний посібник. - Рівне : НУВГП, 2010. - 176 с. 

7. Свердан М.М. Основи наукових досліджень: навч.посіб. / 

М.М.Свердан, М.Р. Свердан. – Чернівці: Рута, 2006. – 352 с. 

8. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: підр. для вузів / В.М. Шейко, Н.М.Кушнаренко. – Х.: 

ХДАК, 1998. – 288 с. 

9. Національна бібліотека України ім.Вернадського. 

/http://www.nbuv.gov.ua / 

 

 

Заняття 4. Визначення загальної структури наукового дослідження (2 год.) 

1. Провести аналіз авторефератів з міжнародно-правової проблематики за 

останні 5-10 років. 

2. Дати власну оцінку сильних і слабких місць у змісті авторефератів. 

 

Самостійна робота: Здобувачам запропонувати структуру власного 

наукового дослідження. 

 

Л і т е р а т у р а : 

1. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне 

право в Україні (1991-2012). – Одеса: Фенікс, - 2011. – 166с. 

2. Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті: 

монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320с. 

3. Національна бібліотека України ім.Вернадського. 

/http://www.nbuv.gov.ua / 

4. Каталог авторефератів дисертацій / http://www.autoreferat.ukrlib.org 

 

 

ІІ семестр – 8 год. 

 

Тема 2.  Особливості наукового дослідження у сфері міжнародного права (2 

год.). 

 

Заняття 1. Рецензії та реферати на міжнародно-правові теми. 

1. Проаналізувати кожному здобувачу декілька рецензій, які наближені до 

тематики їх наукового дослідження. 
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2. Провести реферативний аналіз останніх публікацій у відповідних 

напрямів в науці міжнародного права за останні 2-3 роки (за вибором 

здобувачів). 

Л і т е р а т у р а : 

 

1. Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки держави в 

міжнародному праві. – Одеса, 2015. – 578с. 

2. Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і встановлення 

міжнародного права. – 2003. – 800с. 

3. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне 

право в Україні (1991-2012). – Одеса: Фенікс, - 2011. – 166с. 

4. Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті: 

монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320с. 

5. Національна бібліотека України ім.Вернадського. 

/http://www.nbuv.gov.ua / 

6. Каталог авторефератів дисертацій / http://www.autoreferat.ukrlib.org 

 

Заняття 2. Дисертаційні та монографічні дослідження (4 год). 

1. Проаналізувати вітчизняні дослідження за останні 10 років: 

1.1. За напрямами дослідження. 

1.2. За глибиною розкриття проблем. 

1.3. За їх впливом на міжнародно-правову науку в цілому. 

2. Виявити тенденції розвитку вітчизняної доктрини у дисертаційних 

дослідженнях з міжнародного права. 

 

Л і т е р а т у р а : 

 

1.  Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки держави в 

міжнародному праві. – Одеса, 2015. – 578с. 

2. Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і встановлення 

міжнародного права. – 2003. – 800с. 

3. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне 

право в Україні (1991-2012). – Одеса: Фенікс, - 2011. – 166с. 

4. Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті: 

монографія. – Львів: ЛНУ імені івана Франка, 2015. – 320с. 

5. Національна бібліотека України ім.Вернадського. 

/http://www.nbuv.gov.ua / 

6. Каталог авторефератів дисертацій / http://www.autoreferat.ukrlib.org 

 

 

Заняття 3.  Тенденція іноземних наукових досліджень з міжнародного права. 
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1. Проаналізувати (за вибором) стан дослідження проблем 

міжнародного права в окремих державах. 

 

Л і т е р а т у р а : 

 

1. Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки держави в 

міжнародному праві. – Одеса, 2015. – 578с. 

2. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне 

право в Україні (1991-2012). – Одеса: Фенікс, - 2011. – 166с. 

3. Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті: 

монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320с. 

4. Національна бібліотека України ім.Вернадського. 

/http://www.nbuv.gov.ua / 

5. Каталог авторефератів дисертацій / http://www.autoreferat.ukrlib.org 

6. Foreign and International Law Web http://www.washlaw.edu/forint/ - 

міжнародне право. 

7. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 

8. Закон України «Про вищу освіту»: чинне законодавство зі змінами та 

допов. станом на 23 січня 2017 року. (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.: 

ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 100 с. – (Закони України). 

 

 

ІІІ семестр – 8 год. 

 

Тема 3.  Дисертаційне дослідження як різновид науково-дослідницької 

діяльності (4 год). 

 

Заняття 1-2. Основні вимоги, що висуваються до змісту дисертаційних робіт. 

1. Дискусія між здобувачами щодо наукової новизни. 

2. Вимоги щодо комплексності та внутрішньої узгодженості роботи. 

3. Питання творчого підходу та самостійності. 

 

Л і т е р а т у р а : 

1. Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки держави в 

міжнародному праві. – Одеса, 2015. – 578с. 

2. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне 

право в Україні (1991-2012). – Одеса: Фенікс, - 2011. – 166с. 

3. Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті: 

монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320с. 

4. Національна бібліотека України ім.Вернадського. 

/http://www.nbuv.gov.ua / 

http://www.washlaw.edu/forint/
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5. Каталог авторефератів дисертацій / http://www.autoreferat.ukrlib.org 

 

 

Заняття 3. Наукове та практичне застосування результатів наукового 

дослідження ( 2 год.). 

1. Наукова цінність дисертаційного дослідження (дискусія). 

2. Межі застосування матеріалів дисертаційного дослідження у 

навчальному процесі (дискусія). 

 

Л і т е р а т у р а : 

1. Адаменко М. І. Основи наукових досліджень / М. І. Адаменко, М. В. 

2. Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і встановлення 

міжнародного права. – 2003. – 800с. 

3. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне 

право в Україні (1991-2012). – Одеса: Фенікс, - 2011. – 166с. 

4. Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті: 

монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320с. 

5. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Курс лекцій. - Тернопіль : Економічна думка, 2005. - 124 с. 

6. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: підр. для вузів / В.М. Шейко, Н.М.Кушнаренко. – Х.: 

ХДАК, 1998. – 288 с. 

7. Національна бібліотека України ім.Вернадського. 

/http://www.nbuv.gov.ua / 

8. Каталог юридичних ресурсів України / 

http://www.agryev.org/ukrlawresourses.html 

9. Каталог авторефератів дисертацій / http://www.autoreferat.ukrlib.org 

 

 

Заняття 4. Проблема доброчесності в наукових дослідженнях (2 год.) 

1. Морально-етичні, наукові та правові аспекти доброчесності у процесі 

дисертаційного дослідження. 

2. Правові наслідки плагіату (дискусія). 

 

Л і т е р а т у р а : 

1. Національна бібліотека України ім.Вернадського. 

/http://www.nbuv.gov.ua / 

2. Каталог юридичних ресурсів України / 

http://www.agryev.org/ukrlawresourses.html 

3. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 
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4. Закон України «Про вищу освіту»: чинне законодавство зі змінами та 

допов. станом на 23 січня 2017 року. (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.: 

ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 100 с. – (Закони України). 

 

 

ІV семестр – 8 год. 

 

Тема 4.  Інформаційне забезпечення підготовки написання наукових робіт 

 

Заняття 1. Основні стадії інформаційного забезпечення при написанні 

наукових робіт з міжнародного права (4 год.). 

1. Пошук основних джерел інформації. 

2. Систематизація джерел. 

3. Аналіз джерел за створення власного архіву. 

 

Л і т е р а т у р а : 

 

1. Жоль К.К. Методи наукового пізнання і логіка (для юристів) : 

навч.посібник. – К.: Атіка. – 228 с. 

2. Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті: 

монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320с. 

3. Колесникова Н.И. От конспекта к дисертации: учеб.пособие по 

развитию навиков письменной речи / Н.И.Колесникова. – М.: Флинта; 

Наука. – 2003. – 288 с. 

4. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Навчальний посібник. - Рівне : НУВГП, 2010. - 176 с. 

5. Крушельницька В. О. Методологія та організація наукових 

досліджень: Навч. посіб. - К. : Кондор, 2003. - 192 с. 

6. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Курс лекцій. - Тернопіль : Економічна думка, 2005. - 124 с. 

7. Фареник С. Логіка і методологія наукового дослідження / С.Фареник. – 

К.: Вид-во УАДУ. – 2000. – 340с. 

8. Національна бібліотека України ім.Вернадського. 

/http://www.nbuv.gov.ua / 

9. Каталог авторефератів дисертацій / http://www.autoreferat.ukrlib.org 

10. Foreign and International Law Web http://www.washlaw.edu/forint/ - 

міжнародне право. 

 

 

Заняття 2. Основні засоби пошуку і зібрання початкових джерел наукової 

інформації (2 год.) 

1. Бібліотечні каталоги. 

2. Спеціалізовані інформаційно-наукові системи. 

http://www.washlaw.edu/forint/
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3. Науково-довідкові матеріали книг. 

 

Л і т е р а т у р а : 

 

1. Жоль К.К. Методи наукового пізнання і логіка (для юристів) : 

навч.посібник. – К.: Атіка. – 228 с. 

2. Колесникова Н.И. От конспекта к дисертации: учеб.пособие по 

развитию навиков письменной речи / Н.И.Колесникова. – М.: 

Флинта; Наука. – 2003. – 288 с. 

3. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Навчальний посібник. - Рівне : НУВГП, 2010. - 176 с. 

4. Крушельницька В. О. Методологія та організація наукових 

досліджень: Навч. посіб. - К. : Кондор, 2003. - 192 с. 

5. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Курс лекцій. - Тернопіль : Економічна думка, 2005. - 

124 с. 

6. Фареник С. Логіка і методологія наукового дослідження / 

С.Фареник. – К.: Вид-во УАДУ. – 2000. – 340с. 

7. Національна бібліотека України ім.Вернадського. 

/http://www.nbuv.gov.ua / 

8. Каталог авторефератів дисертацій / http://www.autoreferat.ukrlib.org 

9. Foreign and International Law Web http://www.washlaw.edu/forint/ - 

міжнародне право. 

 

 

Заняття 3. Пошук у бібліотечних каталогах (2 год.) 

1. Алфавітні каталоги книг. 

2. Систематичні каталоги книг. 

3. Систематичні каталоги статей. 

4. Каталоги періодичних видань. 

 

Л і т е р а т у р а : 

 

1. Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації 

науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ. та викл. ВНЗ / 

Київ. держ. лінгв. ун-т. - К. : Форум, 2000. - 270 с. 

2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: підруч. Для 

бакалаврів, магістрів і аспірантів екон. спец. ВНЗ - К. : АБУ, 2002. - 

480 с. 

3. Колесникова Н.И. От конспекта к дисертации: учеб.пособие по 

развитию навиков письменной речи / Н.И.Колесникова. – М.: 

Флинта; Наука. – 2003. – 288 с. 

http://www.washlaw.edu/forint/
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4. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Навчальний посібник. - Рівне : НУВГП, 2010. - 176 с. 

5. Крушельницька В. О. Методологія та організація наукових 

досліджень: Навч. посіб. - К. : Кондор, 2003. - 192 с. 

6. Фареник С. Логіка і методологія наукового дослідження / 

С.Фареник. – К.: Вид-во УАДУ. – 2000. – 340с. 

7. Національна бібліотека України ім.Вернадського. 

/http://www.nbuv.gov.ua / 

8. Каталог авторефератів дисертацій / http://www.autoreferat.ukrlib.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ рік навчання 

 

V семестр  -  8 год. 

 

Тема 5. Методи наукових досліджень в юриспруденції. 

 

Заняття ½. Загальнонаукові методи у процесі дослідження міжнародно-

правових явищ. (4 год.). 

 

Заняття ¾. Спеціальні методи, що використовуються у процесі дослідження 

міжнародно-правових явищ. (4 год.). 

 

Л і т е р а т у р а : 

 

1. Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки держави в 

міжнародному праві. – Одеса, 2015. – 578с. 

2. Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і встановлення 

міжнародного права. – 2003. – 800с. 

3. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне 

право в Україні (1991-2012). – Одеса: Фенікс, - 2011. – 166с. 

4. Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті: 

монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320с. 

5. Основи методології та організації наукових досліджень: 

навч.посіб. – К. Центр учбової літератури, 2010. – 352с. 
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6. Фареник С. Логіка і методологія наукового дослідження / 

С.Фареник. – К.: Вид-во УАДУ. – 2000. – 340с. 

7. Національна бібліотека України ім.Вернадського. 

/http://www.nbuv.gov.ua / 

8. Каталог авторефератів дисертацій / http://www.autoreferat.ukrlib.org 

 

VI семестр – 8 год. 

 

Тема 6. Текст наукової роботи (дослідження). 

 

Заняття 1. Композиційно-змістовна структура дисертації (2 год.). 

 

Заняття 2.  Стилістика наукового дослідження ( 2год.). 

 

Заняття 3. Висновки, узагальнення, аргументація та критичні зауваження  

(4 год.). 

 

 

 

Л і т е р а т у р а : 

 

1. Адаменко М. І. Основи наукових досліджень / М. І. Адаменко, М. 

В. Бейлін. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. - 188 с  

2. Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки держави в 

міжнародному праві. – Одеса, 2015. – 578с. 

3. Баскаков А. Я. Методология научного исследования / А. Я. 

Баскаков, Н. В. Туленков. - К. : МАУП, 2004. - 214 с. 

4. Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і встановлення 

міжнародного права. – 2003. – 800с. 

5. Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і 

захисту: посіб. для аспірантів і здобувачів канд.ступеня. – К.: Вид-

во Європейського ун-ту. 2003. – 76 с. 

6. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне 

право в Україні (1991-2012). – Одеса: Фенікс, - 2011. – 166с. 

7. Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті: 

монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320с. 

8. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Навчальний посібник. - Рівне : НУВГП, 2010. - 176 с. 

9.  Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Курс лекцій. - Тернопіль : Економічна думка, 2005. - 

124 с. 
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10. Фареник  С. Логіка і методологія наукового дослідження / 

С.Фареник. – К.: Вид-во УАДУ. – 2000. – 340с. 

11. Каталог юридичних ресурсів України / 

http://www.agryev.org/ukrlawresourses.html 

12. Каталог авторефератів дисертацій / http://www.autoreferat.ukrlib.org 

 

VII семестр – 8 год. 

 

Тема 7.  Структурна побудова наукової роботи (8 год.) 

 

Заняття 1. Формування вступу до дисертації. 

 

Заняття 2.  Основна частина дисертаційного дослідження. 

 

Заняття 3. Висновки до дисертації. 

 

Заняття 4. Вимоги до списку використаних джерел. 

 

Лі т е р а т у р а : 

1. Адаменко М. І. Основи наукових досліджень / М. І. Адаменко, М. 

В. Бейлін. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. - 188 с  

2. Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки держави в 

міжнародному праві. – Одеса, 2015. – 578с. 

3. Баскаков А.Я. Методология научного иследования / А.Я.Баскаков, 

Н.В.Туленков. – К.: МАУП, 2004. – 214 с. 

4. Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і встановлення 

міжнародного права. – 2003. – 800с. 

5. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне 

право в Україні (1991-2012). – Одеса: Фенікс, - 2011. – 166с. 

6. Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті: 

монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320с. 

7. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Навчальний посібник. - Рівне : НУВГП, 2010. - 176 с. 

8. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Курс лекцій. - Тернопіль : Економічна думка, 2005. - 

124 с. 

9. Фареник С. Логіка і методологія наукового дослідження / 

С.Фареник. – К.: Вид-во УАДУ. – 2000. – 340с. 

10. Каталог юридичних ресурсів України / 

http://www.agryev.org/ukrlawresourses.html 

 

Тема 8. Підготовка до захисту кандидатської дисертації ( 8 год.) 

 

http://www.agryev.org/ukrlawresourses.html
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 Заняття 1. Попередній зазист результатів дисертаційного дослідження. 

 Заняття 2. Обговорення результатів дослідження. 

 Заняття 3. Вимоги до оформлення автореферату. 

 Заняття 4. Підготовка матеріалів та документів, що направляються у 

спеціалізовану раду. 

 

 

6. Теми контрольних робіт (не передбачені навантаженням). 

 

 

7. Тематика для індивідуального науково-дослідного завдання. 
 

 Тематика завдань залежить від обраної теми дисертаційного 

дослідження і пропонується здобувачам після її затвердження кожному 

індивідуально. 

 

 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При вивченні дисципліни «Науковий семінар» використовуються 

наступні методи навчання: семінарські (практичні), індивідуальні заняття, 

виконання наукових робіт під керівництвом викладача. 

 

9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

 У процесі вивчення дисципліни «Науковий семінар» використовуються 

такі методи оцінювання: 

- поточне опитування; 

- оцінювання виконання ІНДЗ; 

- підсумковий залік. 

 Підсумковий бал (за 100 бальною шкалою) з дисципліни «Науковий 

семінар» визначається як середня величина, в залежності від питомої ваги 

кожної складової залікового кредиту: 

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4  Разом  

25 25 25 25 100 

Шкала оцінювання: 
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За шкалою 

університету 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS  

 

 

зараховано 

 

91-100  F 

81-90  D 

71-80  C 

61-70  D 

51-60  E 

25-50  Fx (не зараховано, з 

можливістю 

повторного 

складання) 

не зараховано 

1-25  F( не зараховано з 

обов’язковим 

повторним курсом) 

 

 

 

 

 

 

 

10. Рекомендовані джерела : 

 

10. Адаменко М. І. Основи наукових досліджень / М. І. Адаменко, М. В. 

Бейлін. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. - 188 с  

11. Андрейченко С.С. Концепція атрибуції поведінки держави в 

міжнародному праві. – Одеса, 2015. – 578с. 

12. Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації 

науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ. та викл. ВНЗ / Київ. 

держ. лінгв. ун-т. - К. : Форум, 2000. - 270 с. 

13. Баскаков А. Я. Методология научного исследования / А. Я. Баскаков, 

Н. В. Туленков. - К. : МАУП, 2004. - 214 с. 

14. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: підруч. Для 

бакалаврів, магістрів і аспірантів екон. спец. ВНЗ - К. : АБУ, 2002. - 480 

с. 

15. Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і встановлення 

міжнародного права. – 2003. – 800с. 

16. Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту: 

посіб. для аспірантів і здобувачів канд.ступеня. – К.: Вид-во 

Європейського ун-ту. 2003. – 76 с. 

17. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне 
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право в Україні (1991-2012). – Одеса: Фенікс, - 2011. – 166с. 

18. Демківський А.В. основи методології наукових досліджень: 

навчал.посібн. – К. Анад.муніцип.упр. 2012. – 276с. 

19. Жоль К.К. Методи наукового пізнання і логіка (для юристів) : 

навч.посібник. – К.: Атіка. – 228 с. 

20. Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті: 

монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320с. 

21. Колесникова Н.И. От конспекта к дисертации: учеб.пособие по 

развитию навиков письменной речи / Н.И.Колесникова. – М.: Флинта; 

Наука. – 2003. – 288 с. 

22. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. / 

В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : 

ВД »Професіонал», 2004. - 216 с. 

23.  Колесников О. В. Основи наукових досліджень. - К. : Центр учбової 

літератури, 2011. - 141 с. 

24. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Навчальний посібник. - Рівне : НУВГП, 2010. - 176 с. 

25.  Краевский В. В. Методология научного исследования. - СПб. : 

СПбГУП, 2001. - 148 с. 

26. Крушельницька В. О. Методологія та організація наукових 

досліджень: Навч. посіб. - К. : Кондор, 2003. - 192 с. 

27. Кузьменко О. С. Розвиток наукового мислення в процесі розв’язування 

задач професійного спрямування із загального курсу 

фізики / О. С. Кузьменко  // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. - Серія Педагогіка, соціальна робота, 

№28. - С. 91-94. 

28. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Курс лекцій. - Тернопіль : Економічна думка, 2005. - 124 с. 

29. Основи методології та організації наукових досліджень: навч.посіб. – 

К. Центр учбової літератури, 2010. – 352с. 

30. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій 

школі: навч.посіб. – К. 2003. – 340с.  

31. Свердан М.М. Основи наукових досліджень: навч.посіб. / 

М.М.Свердан, М.Р. Свердан. – Чернівці: Рута, 2006. – 352 с. 

32. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: підручник / Д.М. 

стеченко, О.С.Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с. 

33. Фареник С. Логіка і методологія наукового дослідження / С.Фареник. – 

К.: Вид-во УАДУ. – 2000. – 340с. 

34. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: підр. для вузів / В.М. Шейко, Н.М.Кушнаренко. – Х.: 

ХДАК, 1998. – 288 с. 
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35. Національна бібліотека України ім.Вернадського. 

/http://www.nbuv.gov.ua / 

36. Каталог юридичних ресурсів України / 

http://www.agryev.org/ukrlawresourses.html 

37. Каталог авторефератів дисертацій / http://www.autoreferat.ukrlib.org 

38. Foreign and International Law Web http://www.washlaw.edu/forint/ - 

міжнародне право. 

39. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 

40. Закон України «Про вищу освіту»: чинне законодавство зі змінами та 

допов. станом на 23 січня 2017 року. (ОФІЦ.ТЕКСТ). – К.: 

ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 100 с. – (Закони України). 
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