
Тренінг
МЕТОДИКА НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ

Кисельова Тетяна Сергіївна, LLM, к.ю.н., PhD

28-29 січня 2015



МЕТА ТРЕНІНГУ

• Зрозуміти:

– що таке якісне наукове дослідження  

– як його провести і опублікувати результати

– як інтегруватися в міжнародну наукову 
спільноту  (візуалізувати себе)



МОТИВАЦІЯ
Мініс-

терство Україна

???









ЩО ОЗНАЧАЄ 

ЯКІСНЕ НАУКОВЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

(ЯНД)?



Достовірність результатів наукового
(теоретичного) дослідження

1. предметність

2. повнота

3. несуперечливість

4. інтерпретованість

5. можливість перевірки

6. достовірність

www.methodolog.ru/books/mni.pdf

http://www.methodolog.ru/books/mni.pdf


Якісне наукове дослідження
= ПУБЛІКАЦІЯ

• Проблемне питання (мета) 
• Контекст і існуючі дослідження
• Протилежні точки зору на проблему
• Відтворюваність
• Джерела + цитування
• Чесність - відкриті слабкості
• Чіткі висновки (відповідь на ) + їх вплив
http://www.vtpi.org/resqual.pdf

http://www.vtpi.org/resqual.pdf


ПЛАГІАТ

• Плагіат «у нас» 
• Плагіат в міжнародному науковому 

просторі 
• Наказ  279 від 2009 р. про затвердження 

Положення про запобігання плагіату та 
впровадження практики належного 
цитування у навчальному процесі НаУКМА



ЯК ПРОВЕСТИ ЯНД
Дослідницька спіраль

0 – вибір проблеми

1 - дизайн

2 - дослідження 

3 - рефлексія

4 - публікація



ЯК ПРОВЕСТИ ЯНД
Дослідницька спіраль (зверху)

літе-
ратура

мето-
ди

струк-
тура

вис-
новки



Критерії вибору теми
1. Особиста зацікавленість

2. Актуальність (соціальна важливість)

3. Новизна - ступінь наукової розробки

4. Реальність

5. Можливість публікації 



Типи проблем

• Не існує теоретичного підґрунтя
• Невідома практика застосування
• Є соціальні відносини – немає правового 

регулювання
• Є правове підґрунтя – немає відносин
• Суперечливість законодавства
• Проблеми застосування законодавства
• ??????? 



Формулювання проблеми/  

1. Проблема – обґрунтування актуальності 
та/або новизни

2. Під-проблеми (декомпозиція)
3. Об’єкт дослідження
4. Предмет дослідження
5. Мета (1+3) = дослідницьке питання 
6. Завдання 
7. Гіпотези - припущення  



Структура = План
• Структура три рівні

Chapter 1 Research Design
1.1 The Puzzle and the Research Question
1.2 Methodology

1.2.1 Methodological Approaches and Data
1.2.2 Profile of the Researched Companies
1.2.3 Methodological Challenges

1.3 The Structure of the Thesis

• Mind map



Mind Maps
http://www.mapmyself.com

http://www.mapmyself.com/


ЗАПИТ ???

• Робота з літературою
• Міждисциплінарні підходи та методи
• Публікації
• Візуалізація
• Організація мережі науковців-правників 

КМА
• Плагіат



Дякую за увагу !!!

• Матеріали

• tkyselova@gmail.com

• 9 корпус Центр Жана Моне (бібліотека)

mailto:tkyselova@gmail.com
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