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ТЕМА 1. НАУКА ЯК СФЕРА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 
План 

1. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. 

2. Етапи становлення і розвитку науки. 

3. Поняття, цілі і функції науки.  

4. Структурні елементи науки, їх характеристика. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: наукова 

проблема, явні проблеми, неявні проблеми, показові проблеми, логічні 

проблеми, риторичні проблеми, дослідницькі проблеми, гіпотеза, загальна 

гіпотеза, частинна гіпотеза, одинична гіпотеза, верифікація, фальсифікація, 

гіпотетизм, есенціалізм, аберація, екстраполяція, теорія, ідея, аналогія, факт, 

категорії, аксіома, постулат, принцип, поняття, умовивід, парадокс, 

експеримент, методика експерименту, наука, класичний науковий напрям, 

некласичний науковий напрям, постнекласичний науковий напрям, 

інформаційне суспільство, природничі групи наук, суспільні групи наук, 

технічні групи наук, галузь науки. 
 
 

Практичне заняття № – 2 год. 
План 

1. Наука як система знань.  

2. Наукознавство як система знань. 

3. Класифікація наук. 

4. Суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття Після розгляду вищевикладеного матеріалу 

студенти повинні знати: суть наукового пізнання, знання та наукового 

дослідження; етапи становлення і розвитку науки; поняття, цілі і функції науки; 

структурні елементи науки, їх характеристика; наука як система знань; 

наукознавство як система знань; класифікація наук. 
  

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
скласти схеми: 

- Критерії класифікації та види наук. 

- Етапи розвитку науки 
 
Індивідуальні завдання до Теми 1:  

підготувати наукову доповідь: 

 «Значення робочих гіпотез у ході вирішення проблеми». 

 «Процедура фальсифікації: стадії та їх характеристика». 
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ТЕМА 2. УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ У  

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 
План 

1. Етапи наукового дослідження. 

2. Методологія дослідження. 

3. Фундаментальна або філософська методологія.  
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

наукове дослідження, фундаментальні (теоретичні) наукові дослідження,  

прикладні наукові дослідження, етапи проведення дослідження, динамічний  

аспект методології наукового дослідження, статистичний аспект методології 

наукового дослідження, методологія, логіка, функції методології, філософська 

(фундаментальна) методологія, загально-наукова методологія, частково-

наукова методологія, первинні методи, вторинні методи, верифікаційні методи, 

логіко-аналітичні методи, візуальні методи, експериментально-ігрові методи, 

математичні методи, теоретичні дослідження, емпіричні дослідження, 

спостереження, вимірювання, експеримент, порівняння, метод аплікаційних 

шкал, шкалювання, кореляційний аналіз, факторний аналіз, тестування, 

опитування, абстракція, ототожнення, ізолювання, конструктивізація, актуальна 

нескінченість, потенційна здійсненність, аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

омонімія, синонімія, закон тотожності, аргументація, спростування, критика 

тез, критика аргументів, критика демонстрацій.  
 

Практичне заняття № – 1 год. 
План 

1. Загальнонаукова методологія. Конкретнонаукова методологія. 

2. Методи і техніка дослідження. Класифікація методів. 

3. Використання методів наукового пізнання. Методи, що 

застосовуються на емпіричному й теоретичному рівнях досліджень. Методи 

теоретичних досліджень. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття Після розгляду вищевикладеного матеріалу 

студенти повинні знати: етапи наукового дослідження; методологію 

дослідження; фундаментальну або філософську методологію; загальнонаукову 

методологію; конкретнонаукову методологію; методи і техніку дослідження; 

класифікацію методів; використання методів наукового пізнання; методи, що 

застосовуються на емпіричному й теоретичному рівнях досліджень; методи 

теоретичних досліджень. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
скласти схеми: 

- Етапи проведення дослідження. 
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Індивідуальні завдання до Теми 2:  

підготувати наукову доповідь: 

 «Антропологічна зумовленість дослідження: основні засади». 

 «Перспективи розвитку методів науки: концептуальні засади». 
 

ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО  

ПІЗНАННЯ ТА ТВОРЧОСТІ 

 
Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика методології юриспруденції. 

2. Загальні та загальнонаукові методи в юриспруденції. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

методологія, метод, методика, юридична наука, методології теорії держави і 

права, філософські підходи, методологічні принципи, логічні прийоми,  

порівняння, порівняльно-історичний метод, аналіз, синтез, абстрагування, 

ідеалізація, аналогія, моделювання, формалізація, індукція, дедукція, 

аксіоматичний метод, конструктивістський метод, гіпотетико-дедуктивний 

метод, прагматичний метод, методологічний негативізм, методологічна 

ейфорія, метод державно-правового моделювання, метод судової статистики, 

метод державно-правового експерименту, метод тлумачення правових норм. 
 

Практичне заняття № – 1 год. 
План 

1. Конкретно-наукові методи в юриспруденції. 

2. Філософські методи та спеціально-наукові методи в юриспруденції. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття Після розгляду вищевикладеного матеріалу 

студенти повинні знати: загальну характеристику методології юриспруденції; 

загальні та загальнонаукові методи в юриспруденції; конкретно-наукові методи 

в юриспруденції; філософські методи та спеціально-наукові методи в 

юриспруденції. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

скласти схеми: 

- Класифікація джерел наукових правових досліджень. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  

підготувати наукову доповідь: 

 «Значення порівняльно-правового (компаративного) методу для сучасної 

юридичної науки». 

 «Специфіка наукового правового дослідження». 
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ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ  

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 
Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 
1. Правові засади наукової діяльності в Україні 

2. Цілі та напрями державної політики у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності 

3. Суб’єкти державного регулювання та управління у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності 

4. Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та атестація 

наукових і науково-педагогічних кадрів. 

4.1. Наукові спеціальності 

4.2. Докторантура: поняття, порядок підготовки, правові засади 

4.3. Аспірантура. поняття, порядок підготовки, правові засади 

4.4. Здобувачі наукового ступеня, які працюють над дисертаціями поза 

докторантурою або аспірантурою. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

академік, член-кореспондент, професор, доцент, старший науковий 

співробітник, аспірантура, докторантура, наукові спеціальності, науковий 

ступінь, кандидат наук (доктор філософії), доктор наук, науковий керівник, 

спеціалізована вчена рада, офіційний опонент. 

 
Практичне заняття № – 2 год. 

План 

1. Наукові установи: поняття, види, керівництво, державна атестація. 

2. Національна академія наук України як наукова самоврядна організація 

України. Національні галузеві академії наук. 

3. Проблеми та напрямки  реформування науки в Україні 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття Після розгляду вищевикладеного матеріалу 

студенти повинні знати особливості організаційної структури науки, 

пріоритетні напрями розвитку науки в Україні, систему підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів та атестацію наукових і науково-педагогічних 

кадрів тощо. 

 

 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  

скласти схеми: 

- Організаційна структура науково-дослідної роботи у ВНЗ. 

- Наукові установи: поняття, види, керівництво, державна атестація. 
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Індивідуальні завдання до Теми 4:  

підготувати наукову доповідь: 

• «перспективи удосконалення науково-дослідної роботи у ВНЗ». 

 «Регламентація наукової діяльності в Україні». 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

 
Рекомендована література до Теми 1-4:  

Основні нормативні акти: 

1.1 Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами і допов.) / 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; 

1.2. акти міжнародного права: 

1.2.1. Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір 

від 7 листопада 1997 року (Витяг) / Бюлетень законодавства і юридичної 

практики України. 2001. № 11. С. 69-77. 

1.2.2 Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р.: 

http://www.rada.gov.ua.  

1.2.3 Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 

05.11.1992 р. / Офіційний вісник України. 2006. № 50. Ст. 3381. 

1.2.4 Загальна декларація прав людини від 10.10.1948 р. / Офіційний 

вісник України. 2008. № 93. 

1.2.5 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

04.11.1950 р. / Офіційний вісник України. 1998 р. № 13. 

1.2.6 Конвенція про статус апатридів. Міжнародний договір від 

28.09.1954 р. (Витяг) / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 

2001. № 11. С. 131-139. 

1.2.7 Конвенція про статус біженців. Документ ООН від 28.07.1951 р. 

(Витяг) / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2001. № 11. 

С. 111-120. 

1.3. закони: 

1.3.1. Декларація прав національностей України від 01.11.1991 р. / 

Відомості Верховної Ради України. 1991. № 53. Ст. 799. 

1.3.2 Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. / 

Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429. 

1.3.3 Конституційний договір між Верховною Радою України та 

Президентом України про основні засади організації та функціонування 

державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття 

нової Конституції України / Відомості Верховної Ради України. 1995. № 18. 

Ст. 133. 

1.3.4 Конституція (Основний Закон) України. Прийнята Верховною 

Радою УРСР 20.04.1978 р. / Відомості Верховної Ради УРСР. 1978. № 18. 

Ст. 286. 

1.3.5 Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 

05.07.2012 р.: http://www.rada.gov.ua. 

1.3.6 Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 

26.11.2015 р. / Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. Ст. 25. 

1.4. підзаконні акти: 

1.4.1. Питання Адміністрації Президента України: Указ Президента 

України від 18.03.2010 р. / Офіційний вісник України. 2010. № 21. 
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1.4.2 Положення про державну реєстрацію статутів територіальних 

громад. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 р. 

// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2002. № 10 : 

Місцеве самоврядування в Україні. С. 193-195. 

1.4.3 Про державні символи України: Постанова Верховної Ради України 

від 03.09.1996 р. / Відомості Верховної Ради України. 1996. № 45. Ст. 241. 

1.4.4 Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів 

Президента України : Указ Президента України від 15.11.2006 р. (зі змінами і 

допов.) / Офіційний вісник України. 2006. № 47. 

1.4.5 Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної 

Ради УРСР від 24.08.1991 р. / Відомості Верховної Ради України. 1991. № 38. 

Ст. 502. 

1.4.6 Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради 

України: Указ Президента України від 09.04.1997 р. / Урядовий кур’єр. 1997. 

№ 69. 

1.5 постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного тощо): 

1.5.1. Висновок Конституційного Суду України від 4 липня 2001 року у 

справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо 

відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України» вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення 

змін до статті 81 Конституції України) // Вісник Конституційного Суду 

України. 2001. № 4. 

1.5.2 Рішення Конституційного Суду України від 11 квітня 2000 року у 

справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури щодо офіційного 

тлумачення, положень статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону 

України «Про статус народного депутата України» // Право України. 2000. № 6. 

С. 123. 

1.5.3 Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у 

справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про 

офіційне тлумачення положень статті 50 Конституції України щодо 

застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та використання її у навчальному процесі, в навчальних 

закладах України // Право України. 2000. № 1. С. 140. 

 

Підручники: 

 

2.1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень : підручник / Київ: Вища 

школа, 1997. 271 с. 

2.2. Бор М.З. Основы экономических исследований. Логика, 

методология, организация, методика : учебник / Москва: ДИС, 1998. 144 с. 

2.3. Бурчин М.Н. Введение в современную точную методологию науки : 

Структуры систем знаний / Москва: АО Аспект-Пресс, 1994. 120 с. 

2.4. Кохановский В.П. Философия и методология науки: учебник для 

вузов / Москва: АСТ; Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 576 с. 
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2.5. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : підручник / 

Київ: Знання, 2007. 317 с. 

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

діяльності : підруч. для вищ. навч. закл. / 3-е вид. стер. Київ: Знання-Пресс, 

2003. 295 с. 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 

1.1. Возний І. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Чернівці, 

2009. 144 с. 

1.2. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов 

при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных 

экзаменационных работ: учебн. пособие для нач. проф. образов. / Москва: 

ИПРО: Изд. центр «Академия», 1998. 352 с. 

1.3. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навчальний 

посібник. / Київ: Професіонал, 2004. 254 с.  

1.4. Коробко В.И. Лекции по курсу «Основы научных исследований» : 

учеб. пособие для студентов вузов / Москва: Изд-во АСВ стран СНГ, 2000. 

218 с. 

1.5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових 

досліджень : навч. посіб. / Київ: Кондор, 2006. 206 с. 

1.6. Кузин Ф.Л. Магистерская диссертация: методика написания, 

правила оформления и порядок защиты : практ. пособие для студ.-магистрантов 

/ Москва: Ось-89, 1997. 304 с. 

1.7. Кузнецов И.Н. Подготовка и оформление рефератов курсовых и 

дипломных работ / Минск: СЭР-ВАТ, 2000. 243 с. 

1.8. Лудченко А.А. Основы научных исследований : учеб. пособие / 

А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак ; под ред. А.А. Лудченко. Киев: 

Знання, КОО, 2000. 114 с. 

1.9. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных 

исследований : учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. Киев: Знання ; КОО, 

2000. 114 с. 

1.10. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги 

до їх написання, оформлення і захисту / Київ: 1997. 56 с. 

1.11. Олійник П.М. Методичні рекомендації до виконання магістерської 

роботи зі спеціальності «Правознавство» / Київ: КУТЕП, 2001. 21 с. 

1.12. Основи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / А.І. Мокій, 

В.О. Шевчук, Ю.В. Полякова, М.І. Флейчук, О.Є. Шайда, Л.А. Яремко. Львів, 

2007. 163 с. 

1.13. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / уклад. : Н.П. Кравець. 

Київ, 2009. 77 с. 

1.14. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навч. посібник / 

Київ: Ф. „ВІПОЛ”, 1997. 242 с. 

1.15. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень / В.К. Сидоренко, 

П.В. Дмитренко. Київ: РНКЦ «ДІНІТ», 2000. 259 с. 
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1.16. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Київ: 

Слово, 2003. 240 с. 

 

Монографії та інші наукові видання: 

 

4.1. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, 

перспективи : монографія / за ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Ін-т держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. 656 с. 

4.2 Любченко П.М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого 

самоврядування як інституту громадянського суспільства: монографія / 

П.М. Любченко. Харків: Одіссей, 2006. 352 с. 

4.3 Наливайко Л.Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: 

монографія / Л.Р. Наливайко. Харків: Право, 2009. 600 с. 

4.4 Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення 

основних свобод людини і громадянина в Україні : монографія / А.Ю. Олійник. 

Київ: Алтера ; КНТ ; Центр навч. л-ри, 2008. 472 c. 

 

Інші джерела: 

 

1. Барбитова А.Д. Научная интуиция и научное творчество: 

механизмы: 

http://www.intellectinvest.org.ua/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science

_vypuski_n4_2010_st_7/. 

2. Братерська-Дронь М.Т. Проблеми сучасної філософії: моральнісний 

аспект наукової творчості / Культура народов Причерноморья. 2004. № 51. 

С. 117-120.  

3. Бутнік-Сіверський .Б. Проблеми стимулювання науково-дослідної 

та інноваційної діяльності / Наука та наукознавство. 2011. №1. С. 19-25. 

4. Горбатюк Т.В. Стратегії розвитку сучасної науки в контексті 

майбутнього планетарного соціуму / Збірник наукових праць Гілея. 2012. № 58. 

5. Єпіфанова Ю. Підходи до правового регулювання наукової творчої 

діяльності / Теорія і практика інтелектуальної власності. 2010. № 2. С. 75-79. 

6. Єпіфанова Ю. Підходи до правового регулювання наукової 

творчості / Теорія і практика інтелектуальної власності. 2010. № 2. С. 75-79. 

7. Керимов Д.А. Предмет философии права / Государство и право. 

1994. № 7. С. 3-8. 

8. Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых 

исследований / Правоведение. 1964. № 4. С. 15-28. 

9. Кузнєцов Ю. Креативний підхід — головний інструмент в 

інноваційному прориві / Інтелектуальна власність. 2011. № 4. С. 12-16. 

10. Кузнєцов Ю. Креативний підхід — головний інструмент в 

інноваційному прориві / Інтелектуальна власність. 2011. № 4. С. 12-16. 

11. Локтєв В.М. Збереження та відновлення науки – запорука розвитку 

України як передової держави / Вісник НАН України. 2012. № 1. С. 9-19. 
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12. Меняйло В.І. Основні напрями державного реформування системи 

фінансового забезпечення науки в Україні / Держава та регіони. Серія: право 

та державне управління. 2012. № 1. С. 134-139. 

13. Мех О.А. Науковий потенціал НАН України як ядро 

інтелектуального капіталу країни / Наука та наукознавство. 2010. № 4. С. 29-

40. 

14. Мілова Т.М. Нормативно-правові гарантії конституційного права 

людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні / Часопис 

Київського університету права. 2007. № 3. С. 82-88. 

15. Мілова Т.М. Поняття та зміст конституційного права людини і 

громадянина на свободу наукової творчості / Часопис Київського університету 

права. 2006. № 3. С. 47-53. 

16. Мілова Т.М. Роль держави в процесі реалізації конституційного 

права людини і громадянина на свободу наукової творчості / Часопис 

Київського університету права. 2009. № 2. С. 90-93. 

17. Мілова Т.М. Співвідношення права на свободу наукової творчості 

та інших культурних прав людини і громадянина в Україні / Держава і право. 

2006. № 4 (34). С. 166-170. 

18. Мосьондз С.О. Актуальні питання контролю у сфері науки України 

/ Право і безпека. 2012. № 2 (44). С. 57-61. 

19. Мосьондз С.О. Проблема правового регулювання наукової 

діяльності в Україні / Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 

2012. № 1.  

20. Новиков М. Цілеспрямовані фундаментальні наукові роботи з 

ініціативи президента НАН України академіка Б.Є. Патона / Наука та 

наукознавство. 2012. № 1. С. 19-20. 

21. Попович О.С. Основні тенденції в динаміці кадрового потенціалу 

української науки останнього десятиріччя / Наука та наукознавство. 2008. № 3. 

С. 53-66. 

22. Попович О.С. Структурні зміни кадрової складової наукового 

потенціалу України (1995-2009) / Наука та наукознавство. 2011. № 1. С. 26-33. 

23. Ратундол-Припір Є. Неперевершений зразок наукоподібного 

крутійства / Персонал. 2008. № 1. С. 126-132. 

24. Сазонець О.М. Розвиток науково-технічної та інноваційної 

діяльності в Україні під впливом державної політики / Культура народов 

Причерноморья. 2009. № 171. С. 167-170. 

25. Суворова Г.А. Научное творчество В.Д. Шадрикова: системогенез 

деятельности и способностей человека / Практична психологія та соціальна 

робота. 2010. № 8. С. 53-58. 

26. Сущенко Л.О. Етапи становлення й розвитку науки як феномену 

культури / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школі. 2011. № 19. С. 280-286. 

27. Ткаленко Н.В. Структура науково-технічного потенціалу України / 

Вісник ЖДТУ. 2011. №2 (56). С. 137-140. 
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28. Федулова Л. Науково-технологічний та інноваційний процес в 

Україні: тенденції в кризових ситуаціях / Економіст. 2011. № 1. С. 24-27. 

29. Федулова Л. Реформування сфери науки України: оптимізація через 

результативність / Економіст. 2012. № 4. С. 13-19. 

30. Шедяков В. Психологія організації наукової творчості / Соціальна 

психологія (Дар). 2010. № 3. С. 19-28. 

 

Інтернет-ресурси: 

 

6.1 http://www.president.gov.ua/: Офіційний сайт Президента України; 

6.2 http://www.rada.gov.ua/: Офіційний портал Верховної ради України; 

6.3 http://www.kmu.gov.ua/: Офіційний портал Кабінету міністрів 

України; 

6.4 http://vkksu.gov.ua/: Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України; 

6.5 http://reyestr.court.gov.ua: Офіційний сайт єдиного державного 

реєстру судових рішень України"; 

6.6 http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/sites.htm: перелік серверів 

державних органів на сайті Верховної Ради України; 

6.7 http://www.scourt.gov.ua/: Офіційний сайт Верховного Суду 

України; 

6.8 http://www.minjust.gov.ua/: Офіційний сайт Міністерства юстиції 

України; 

6.9 http://www.constcourt.gov.ua:фіційний сайт Конституційного Суду 

України; 

6.10 http://www.cvk.ukrpack.net/: Офіційний сайт Центральної виборчої 

комісії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. 

2. Об’єкт, предмет та суб’єкт наукового пізнання: загальна 

характеристика. 

3. Наукознавство як спеціальна галузь суспільних знань: основні 

засади. 

4. Наука: поняття, ознаки, сутність. 

5. Понятійно-категоріальний апарат «Організації та методології 

наукових досліджень». 

6. Наукова проблема: постановка, розробка та вирішення. 

7. Гіпотези та їх роль в науковому дослідженні. 

8. Верифікація як принцип перевірки істинності гіпотез. 

9. Фальсифікація як принцип перевірки істинності гіпотез. 

10. Роль гіпотез у правових дослідженнях. 

11. Наукова теорія: принципи побудови, структура, класифікація. 

12. Етапи становлення і розвитку науки. 

13. Цілі і функції науки. 

14. Структурні елементи науки, їх характеристика. 

15. Наука як система знань.  

16. Наукознавство як система знань. 

17. Класифікація наук. 

18. Суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності 

19. Загальна характеристика етапів наукового дослідження. 

20. Результати наукових досліджень: види та їх характеристика. 

21. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: концептуальні 

засади. 

22. Поняття, особливості, цілі та завдання науково-дослідної роботи. 

Науковий напрямок.  

23. Критерії класифікації та види наукових досліджень 

24. Основні форми науково-дослідної роботи 

25. Керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи 

26. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

27. Структура науково-дослідної роботи, загальні вимоги до 

оформлення, рецензування та підготовка до друку 

28. Правове регулювання науково-дослідної роботи у ВНЗ 

29.  Суб’єкти наукової діяльності: основні положення. 

30. Мета і завдання наукової діяльності у закладах вищої освіти 

31. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів: 

загальні засади. 

32. Вища атестаційна комісія України: правова регламентація, порядок 

формування, повноваження. 

33. Правовий статус Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України. 

34. Структура вищої освіти: елементи та їх характеристика. 
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35. Рівні вищої освіти: нормативно-правова регламентація, види та їх 

характеристика. 

36. Правовий стан педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

37. Правовий стан осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. 

38. Планування та організація наукової роботи у ВНЗ 

39. Вчена рада ВНЗ: поняття, функції, структура 

40. Наукові школи у ВНЗ України 

41. Грантрайтинг та наукові дослідження на замовлення органів 

публічної влади 

42. Докторантура як вищий ступінь єдиної системи освіти. 

43. Аспірантура як одна з основних форм підготовки науково-

педагогічних і наукових кадрів. 

44. Правовий статус здобувачів наукового ступеня, які працюють над 

дисертаціями поза докторантурою або аспірантурою. 

45. Організація наукових досліджень в зарубіжних країнах. 

46. Організація та психологія творчої діяльності. 

47. Робочий день науковця. Робоче місце науковця. 

48. Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності. 

49. Ділове спілкування. Ділове листування. Ділова розмова по 

телефону. 

50. Особистий архів (бібліотека) здобувача. 

51. Робота з науковою інформацією 

52. Послідовність та стиль викладення матеріалу. 

53. Поняття та значення інформації в проведенні наукових досліджень. 

54. Види та галузі інформації: основні положення.  

55. Науково-технічна інформація: поняття, регламентація та проблеми 

розповсюдження. 

56. Джерела інформації: поняття, оформлення. 

57. Методологія наукового дослідження: поняття, зміст, функції. 

58. Методологічна основа дослідження: поняття, структура. 

59. Філософська або фундаментальна методологія як вищий рівень 

методології науки: загальна характеристика. 

60. Загальнонаукова методологія: основні засади. 

61. Конкретнонаукова методологія: загальна характеристика. 

62. Методи і техніка дослідження: основні засади. 

63. Класифікація методів: критерії, види та їх характеристика. 

64. Методи емпіричного дослідження: поняття, види та їх основні 

положення. 

65. Методи, що використовуються як на емпіричному, так і на 

теоретичному рівнях дослідження: загальна характеристика. 

66. Методи або методологія, що використовуються на теоретичному 

рівні дослідження: види та розкриття їх змісту. 

67. Конвенціоналізм як напрям у методології науки: концептуальні 

засади. 

68. Поняття та загальна характеристика соціологічних досліджень. 
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69. Етапи соціологічного дослідження: основні положення. 

70. Характеристика окремих видів соціологічних досліджень 

(спостереження, опитування, експеримент). 

71. Формування вибіркової сукупності під час проведення 

соціологічних досліджень: розкриття змісту. 

72. Форми звітності про соціологічне дослідження. 

73. Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика. 

74. Послідовність виконання курсової (дипломної) роботи. 

75. Загальна характеристика підготовчого етапу роботи над курсовою 

(дипломною) роботою.  

76. Робота над текстом курсової (дипломної) роботи: основні 

положення. 

77. Заключний етап роботи над курсовою (дипломною) роботою: 

загальні засади. 

78. Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи: 

теоретичний та практичний аспекти. 

79. Керівництво курсовою (дипломною) роботою та її рецензування. 

80. Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження: основні 

положення. 

81. Порядок виконання і захисту магістерської роботи. 

82. Вимоги до оформлення магістерських робіт. 

83. Типові помилки в написанні та оформленні курсової (дипломної, 

магістерської) роботи. 

84. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. 

85. Інженерні вчення: поняття, загальна характеристика. Відмінність 

інженерних вчень від науки. 

86. Псевдонаука: поняття, характерні риси. Відмінність псевдонауки 

від науки. 

87. Паранаука: поняття, характерні риси. Відмінність паранауки від 

науки.  

88. Норми наукової діяльності: вимоги до науковців. 

89. Професійна етика науковця як складова наукової діяльності. 

90. Регламентація наукової діяльності в Україні. 

91. Послідовність та стиль викладення матеріалу. 

92. Структура та техніка оформлення наукового матеріалу. 

93. Довідково-бібліографічне оформлення наукового документа.  

94. Цілі та напрями державної політики у сфері наукової і науково-

технічної діяльності 

95. Суб’єкти державного регулювання та управління у сфері наукової і 

науково-технічної діяльності 

96. Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та 

атестація наукових і науково-педагогічних кадрів. 

97. Наукові установи: поняття, види, керівництво, державна атестація. 

98. Національна академія наук України як наукова самоврядна 

організація України.   
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99. Національні галузеві академії наук. 

100. Проблеми та напрямки  реформування науки в Україні 

 
 


