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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 1
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Поняття та загальна характеристика наукової діяльності.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Юриспруденція належить до групи наук:
1) природничих;
2) суспільних;
3) технічних;
4) всі відповіді є правильними.
2. Вкажіть методологічний підхід, який ґрунтується на сукупності принципів і методів
тлумачення та інтерпретації юридичних текстів:
1) історичний;
2) логічний;
3) порівняльний;
4) герменевтичний.
3. Наукові дослідження якого виду більшою мірою піддаються плануванню:
1) фундаментальні;
2) математичні;
3) теоретичні;
4) прикладні.
4. Вкажіть обов’язки, які покладаються на студента під час виконання ним магістерської
роботи:
1) своєчасно скласти план роботи й подати його на затвердження;
2) регулярно відвідувати консультації керівника магістерської роботи;
3) дотримуватись встановлених строків (графіка) виконання магістерської роботи;
4) всі відповіді є правильними
5. Рису наукового стилю літературної мови, що полягає в наявності смислових зв'язків між
послідовними одиницями тексту, називають:
1) експресивністю;
2) точністю;
3) лаконічністю;
4) логічністю.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 2
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Класифікація наук.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Систему достовірних, системно організованих та безперервно оновлюваних знань про
об’єктивні закони розвитку природи і суспільства (дійсність) позначають терміном:
1) інтелект;
2) мудрість;
3) освіта;
4) наука.
2. Сукупність головних операцій збору, опрацювання або аналізу даних, властивих певному
методу дослідження, називають:
1) способом дослідження;
2) технікою дослідження;
3) методикою дослідження;
4) засобами дослідження.
3. Цілеспрямоване вивчення за допомогою наукових методів певних явищ і процесів, аналіз
впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою
отримання переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень – це:
1) наукове дослідження;
2) соціальне знання;
3) інтелектуальний процес будь-якого змісту;
4) філософське пізнання.
4. Вкажіть структурну частину магістерської роботи, яка розміщується в ній останньою
(з наведених нижче):
1) додатки;
2) висновки;
3) список використаних джерел;
4) зміст.
5. Основним завданням якого стилю літературної мови є гранично ясне і точне донесення до
читача інформації:
1) розмовного;
2) художнього;
3) конфесійного;
4) наукового.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 3
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Поняття та основні функції науки.
Практичне завдання
1. Термін «наука» вживається для позначення:
1) сфери людської діяльності, спрямованої на вироблення й теоретичну схематизацію
об'єктивних знань про дійсність;
2) системи здобутих у процесі наукової діяльності наукових знань;
3) специфічної форми суспільної свідомості;
4) всі відповіді є правильними.
2. Вкажіть правильне співвідношення понять «методи» і «методологічні підходи»:
1) методи – це об'єднані загальними принципами взаємозалежні методологічні підходи;
2) методологічні підходи та методи не пов’язані між собою;
3) методологічні підходи та методи є складовими певного прийому дослідження;
4) методологічні підходи – це об'єднані загальними принципами взаємозалежні методи
дослідження.
3. За цільовим призначенням наукові дослідження прийнято поділяти на:
1) фундаментальні;
2) короткострокові;
3) довгострокові;
4) прикладні.
4. Вкажіть фрази, які за стильовим критерієм вважаються недоречними у тексті
магістерської роботи:
1) «ми вважаємо»;
2) «мені здається»;
3) «на нашу думку»;
4) «на мою думку».
5. Вкажіть загальні ознаки, які характеризують науковий та інші стилі літературної мови:
1) наявність власної сфери поширення і вживання (кола мовців);
2) специфічне функціональне призначення;
3) наявність власної системи мовних засобів і стилістичних норм (лексики, фразеології
тощо);
4) всі відповіді є правильними.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 4
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Основні риси та функції юридичної науки.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. До основних завдань науки сучасне наукознавство відносить:
1) пояснення сутності явищ і процесів;
2) відкриття законів руху природи, суспільства та мислення;
3) встановлення напрямків і форм практичного використання одержаних знань;
4) всі відповіді є правильними.
2. Сукупність матеріальних і нематеріальних «інструментів» збору, опрацювання, аналізу й
узагальнення наукової інформації, називають:
1) способами дослідження;
2) технікою дослідження;
3) методикою дослідження;
4) засобами дослідження.
3. Наукові дослідження, спрямовані на пізнання законів, що управляють поведінкою і
взаємодією базисних структур природи, суспільства та людини, називають:
1) фундаментальними;
2) галузевими;
3) теоретичними;
4) прикладними.
4. Вкажіть структурну частину магістерської роботи, яка розміщується в ній першою (з
наведених нижче):
1) додатки;
2) висновки;
3) список використаних джерел;
4) зміст.
5. Вкажіть ознаки, які характеризують науковий стиль літературної мови:
1) логічна послідовність і доказовість викладу;
2) точність і лаконічність висловлювань;
3) аргументація та переконливість тверджень;
4) всі відповіді є правильними.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 5
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Система юридичних наук.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Критична функція науки полягає:
1) у набутті найбільш суттєвих знань про закони розвитку природи, суспільства і мислення;
2) в оцінці виявлених закономірностей, властивостей, тенденцій з метою посилення
позитивних сторін явищ, процесів і усунення негативних;
3) у вдосконаленні навколишнього світу, насамперед, системи матеріального виробництва і
суспільних відносин;
4) у систематизації одержаних знань.
2. Сукупність спеціальних правил використання того або іншого способу дослідження,
називають:
1) прийомами дослідження;
2) технікою дослідження;
3) методикою дослідження;
4) засобами дослідження.
3. Наукові дослідження, спрямовані на використання результатів фундаментальних
досліджень для вирішення практичних завдань, на основі яких розробляються нові технічні
засоби, способи організації виробництва, технологічні процеси, способи діяльності тощо, з
метою отримання безпосереднього економічного чи соціального ефекту в конкретних
сферах життя суспільства, називають:
1) фундаментальними;
2) галузевими;
3) теоретичними;
4) прикладними.
4. Згідно з правилами оформлення магістерської роботи такі її структурні частини, як
вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і додатки, розміщуються в тексті:
1) один після одного послідовно через відстань не менше двох рядків;
2) один після одного послідовно через відстань не менше трьох рядків;
3) будь-яким способом за вибором студента;
4) з нової сторінки.
5. Вкажіть мовні засоби, які притаманні науковому стилю літературної мови:
1) залучення цитат і посилань на першоджерела;
2) наявність авторської індивідуальної манери й емоційно-експресивної лексики;
3) оперування абстрактними, переважно іншомовними словами;
4) відсутність спеціальної термінології.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 6
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Склад та підготовка наукових кадрів в Україні.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ, процесів або причин, що
зумовлюють певний наслідок, позначають терміном:
1) теорія;
2) гіпотеза;
3) концепція;
4) аксіома.
2. Сукупність принципів, методів, прийомів, правил, операцій і форм побудови наукового
знання, що застосовуються в певній науці, називають:
1) доктриною;
2) концепцією;
3) методологією;
4) наукою.
3. Вкажіть номер відповіді, яка правильно характеризує співвідношення об’єкта і предмета
дослідження:
1) поняття об’єкта є ширшим;
2) поняття предмета є ширшим;
3) поняття об’єкта і предмета не пов'язані між собою;
4) всі відповіді є правильними.
4. Вкажіть напрями, за якими у вищих навчальних закладах здійснюється науково-дослідна
діяльність студентів:
1) підготовка і захист рефератів, курсових і дипломних робіт;
2) участь у студентських наукових гуртках;
3) робота в студентських інформаційно-аналітичних і юридичних консультаціях;
4) всі відповіді є правильними.
5. Слово чи словосполучення, яке точно і однозначно називає предмет, явище чи поняття
науки і розкриває його зміст:
1) категорія;
2) дефініція;
3) цитата;
4) термін.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 7
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Поняття і види наукових досліджень.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Філософська категорія, що відображає істотні, загальні, стійкі, повторювані, об'єктивні
внутрішні зв'язки в природі, суспільстві і мисленні, позначається терміном:
1) аксіома;
2) постулат;
3) закон;
4) доктрина.
2. Вчення про систему методів пізнання та перетворення дійсності називають:
1) доктриною;
2) концепцією;
3) методологією;
4) наукою.
3. Які завдання наукового дослідження вирішуються за допомогою спостереження,
експерименту, вимірювання, описування:
1) теоретичні;
2) емпіричні;
3) другорядні;
4) всі відповіді є правильними.
4. Вкажіть юридичні навчальні дисципліни, з яких у «Полтавському університеті економіки і
торгівлі» виконуються курсові роботи студентами напряму підготовки «Правознавство»:
1) міжнародне право;
2) кримінальне право;
3) сімейне право;
4) цивільне право.
5. Вкажіть підстилі наукового стилю літературної мови:
1) науково-популярний;
2) науково-довідковий;
3) науково-діловий;
4) всі відповіді є правильними.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
для з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 8
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Теоретичні підходи до праворозуміння: загальна характеристика.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Головне вихідне, абстрактне за своїм змістом положення будь-якої наукової теорії,
вчення, науки чи світогляду позначається терміном:
1) судження;
2) умовивід;
3) принцип;
4) теза.
2. Вкажіть функції, які виконує методологія:
1) визначення способів здобуття наукових знань, які відображають динаміку процесів та
явищ;
2) забезпечення всебічності отримання інформації щодо процесу чи явища, яке вивчається;
3) створення системи наукової інформації, яка базується на об'єктивних явищах;
4) всі відповіді є правильними.
3. Економічна ефективність наукового дослідження характеризується:
1) приростом нових наукових знань, призначених для подальшого розвитку науки і техніки;
2) підвищенням життєвого рівня людей, розвитком охорони здоров'я, культури, науки і
освіти, поліпшенням екологічних умов тощо;
3) вираженими у вартісних вимірах показниками економії живої та уречевлюваної праці в
суспільному виробництві, сфері послуг, які отримано від використання результатів
науково-дослідної роботи;
4) всі відповіді є правильними.
4. Вкажіть види студентських робіт, захист яких відбувається перед Державною
екзаменаційною комісією:
1) курсова робота;
2) дипломна робота;
3) магістерська робота;
4) всі відповіді є правильними.
5. Мовний засіб, який співвідноситься з правовим поняттям як першоелементом правового
знання і слугує його знаковою (мовною) моделлю, репрезентованою у звуковій і літерній
формах:
1) юридична категорія;
2) правова закономірність;
3) форма права;
4) юридичний термін.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 9
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Юснатуралістське праворозуміння.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Процедури, за допомогою яких встановлюється істинність будь-якого твердження,
називають:
1) аксіомами;
2) доктринами;
3) тезами;
4) доказами.
2. Вкажіть рівень методології, який утворює система світоглядних підходів і методів, що є
найзагальнішими і діють у всіх галузях наукового пізнання:
1) філософська (фундаментальна) методологія;
2) загальнонаукова методологія;
3) спеціально-наукова методологія;
4) конкретно-наукова методологія.
3. Соціальна ефективність наукового дослідження характеризується:
1) приростом нових наукових знань, призначених для подальшого розвитку науки і техніки;
2) підвищенням життєвого рівня людей, розвитком охорони здоров'я, культури, науки і
освіти, поліпшенням екологічних умов тощо;
3) вираженими у вартісних вимірах показниками економії живої та уречевлюваної праці в
суспільному виробництві, сфері послуг, які отримано від використання результатів
науково-дослідної роботи;
4) всі відповіді є правильними.
4. За яких умов студент може виконувати курсову роботу за темою, яку він сам
запропонував:
1) тема відповідає змісту навчальної програми з навчальної дисципліни, з якої виконується
курсова робота;
2) тема узгоджена з керівником курсової роботи;
3) тема закріплена за студентом рішенням кафедри на підставі його заяви з належним
обґрунтуванням вибору такої теми;
4) всі відповіді є правильними.
5. Юридичний термін «злочин» за своїм походженням вважається:
1) запозиченим;
2) питомим;
3) інтернаціональним;
4) всі відповіді є правильними.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 10
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Юспозитивістське праворозуміння. Нормативізм.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Експериментальна або теоретична діяльність, спрямована на одержання нових знань про
основні закономірності побудови, функціонування й розвитку людини, суспільства,
навколишнього природного середовища:
1) фундаментальні наукові дослідження;
2) наукознавчі дослідження;
3) прикладні наукові дослідження;
4) всі відповіді є правильними.
2. Вкажіть рівень методології, яка використовується в переважній більшості наук і
базується на загальнонаукових принципах дослідження (історичному, логічному,
системному тощо):
1) філософська (фундаментальна) методологія;
2) загальнонаукова методологія;
3) спеціально-наукова методологія;
4) конкретно-наукова методологія.
3. Основні положення, які визначають спрямованість, логіку та умови підготовки і
проведення дослідження (актуальність дослідження, його об'єкт, предмет, мета, завдання,
методи, наукова новизна тощо), позначають терміном:
1) науковий словник;
2) науковий механізм дослідження;
3) принципи дослідження;
4) науковий апарат дослідження.
4. Вкажіть способи, якими студент має право здійснювати пошук джерел, необхідних для
виконання магістерської роботи:
1) шляхом звернення до предметно-тематичного, алфавітного й електронного каталогів у
бібліотеці університету;
2) шляхом звернення до відповідних підрозділів інших бібліотек;
3) шляхом звернення за рекомендаціями до керівника магістерської роботи;
4) всі відповіді є правильними.
5. Юридичний термін, визначений у нормативно-правовому акті, вважається:
1) кодифікованим;
2) загальноюридичним;
3) галузевим;
4) міжгалузевим.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 11
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Соціологічне праворозуміння.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Спеціалізована галузь наукових знань у сфері гуманітарних наук, яка виникла і
розвивається внаслідок наукової діяльності, що спрямована на вивчення права і держави в
теоретичному і прикладному аспектах:
1) юридична наука;
2) правознавство;
3) юриспруденція;
4) всі відповіді є правильними.
2. Вкажіть рівень методології, який утворює сукупність специфічних методів кожної
конкретної науки:
1) філософська методологія;
2) загальнонаукова (міждисциплінарна) методологія;
3) спеціально-наукова методологія;
4) фундаментальна методологія.
3. Передбачуваний результат, який має бути досягнутий у процесі наукового дослідження,
називають:
1) логікою дослідження;
2) структурою дослідження;
3) методом дослідження;
4) метою дослідження.
4. Обов’язковими складовими плану будь-якої магістерської роботи є:
1) вступ;
2) додатки;
3) висновки;
4) таблиці і графіки.
5. Науково-дослідницька праця, предметом якої є вичерпне узагальнення теоретичного
матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості,
формулюванням нових наукових концепцій:
1) тези наукової доповіді;
2) матеріали наукової конференції;
3) наукова монографія;
4) науковий журнал.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 12
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Психологічне праворозуміння.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Юридичну науку визначають як:
1) систему об’єктивованих, соціально значимих знань про закономірності права і держави;
2) галузь спеціальних суспільних знань, у межах і за допомогою яких здійснюється
теоретично-прикладне освоєння державно-правової дійсності;
3) спеціалізовану галузь наукових знань у сфері гуманітарних наук, яка виникла і
розвивається внаслідок наукової діяльності, що спрямована на вивчення права і держави;
4) всі відповіді є правильними.
2. Систему правил використання методів, прийомів і способів проведення певного
дослідження називають:
1) методологією;
2) методом;
3) методикою;
4) теорією.
3. Вкажіть відповідь, у якій правильно відображено історичну послідовність розвитку
наукової картини світу:
1) некласична картина світу → класична картина світу → постнекласична картина світу;
2) посткласична картина світу → некласична картина світу → класична картина світу;
3) класична картина світу → посткласична картина світу → некласична картина світу;
4) класична картина світу → некласична картина світу → постнекласична картина світу.
4. Вважається методично доцільним будувати логіку розділів магістерської роботи:
1) від теорії до практики;
2) від складного до простого;
3) від практики до теорії;
4) від простого до складного.
5. Вид наукової публікації, що являє собою коротко, точно, послідовно сформульовані ідеї,
думки, положення наукової доповіді, повідомлення або іншої наукової праці:
1) тези;
2) дисертація;
3) монографія;
4) стаття.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 13
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Категоріально-понятійний апарат наукового дослідження.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Основні напрями впливу юридичної науки на соціальні явища, насамперед, на право і
державу, на суспільні відносини, на формування і розвиток особистості називають:
1) принципами юридичної науки;
2) постулатами юридичної науки;
3) завданнями юридичної науки;
4) функціями юридичної науки.
2. Методологія правознавства за своїм статусом у сучасній українській юриспруденції:
1) не є самостійною юридичною наукою;
2) є самостійною юридичною наукою;
3) є загальнонауковим феноменом, внутрішньо властивим правознавству в цілому і кожній
його окремій науковій дисципліні зокрема;
4) є самостійною юридичною дисципліною.
3. Вкажіть характерні риси класичної наукової картини світу:
1) уявлення про лінійний розвиток світу з жорстко однозначною детермінацією;
2) переконання, що всі стани світу, від нескінченно віддаленого минулого до дуже далекого
майбутнього, можуть бути прораховані і передбачені;
3) прагнення виявити якесь загальне правило або єдино вірний метод, що гарантує побудову
істинної наукової теорії;
4) всі відповіді є правильними.
3. Спостереження, вимірювання, експеримент належать до методів:
1) теоретичного дослідження
2) емпіричного дослідження
3) будь-якого наукового дослідження
4) всі відповіді є правильними.
5. Вид наукової праці, що являє собою короткий виклад змісту одного або декількох
документів (джерел) з певної теми:
1) реферат;
2) дисертація;
3) монографія;
4) стаття.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 14
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Ефективність наукових досліджень.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Функція юридичної науки, що відображає її здатність на підставі виявлених
закономірностей формування та функціонування державної та правової систем, шляхом
висунення гіпотез, аналізу тенденцій і альтернатив визначати перспективи їх подальшого
розвитку:
1) інтерпретаційна;
2) прогностична;
3) пізнавальна;
4) комунікативна.
2. Вкажіть компоненти, з яких складається методологія правознавства:
1) світоглядна позиція (тип наукового мислення);
2) загальні теоретичні принципи;
3) система методів і засобів пізнання;
4) всі відповіді є правильними.
3. Плюралізм ідей та принципів пізнання, широке міжнародне співробітництво,
інформатизація всіх сфер суспільного життя є домінуючими тенденціями наукового
світогляду та наукових досліджень:
1) доби середньовіччя;
2) епохи Відродження;
3) доби Просвітництва;
4) XX століття.
4. Вкажіть правила, яких слід дотримуватися при написанні магістерської роботи:
1) рівномірно розподіляти текст роботи між розділами й підрозділами;
2) допускати, щоб один підрозділ перевищував обсяг іншого підрозділу в декілька разів;
3) не допускати, щоб обсяг одного підрозділу становив 1-2 сторінки;
4) в разі потреби допускати, щоб обсяг одного підрозділу становив 1-2 сторінки.
5. Публічно виголошене повідомлення, розгорнутий виклад певної наукової проблеми (теми,
питання), одна із форм оприлюднення результатів наукової роботи:
1) автореферат дисертації;
2) наукова полеміка;
3) наукова доповідь;
4) наукова дискусія.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 15
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Процес наукового дослідження, його характеристики та етапи проведення.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Функція юридичної науки, що забезпечує взаємозв'язок та взаємодію різних юридичних
наук, використання юридичними науками наукових досягнень неюридичної сфери,
запобігання дублюванню наукових досліджень та утворенню прогалин в юридичних знаннях:
1) інтерпретаційна;
2) прогностична;
3) пізнавальна;
4) комунікативна.
2. Юридична теорія, яка використовується для дослідження державно-правових явищ,
перетворюється на:
1) науковий метод;
2) наукову гіпотезу;
3) наукову аксіому;
4) наукову догму.
3. Комплексна й суттєва характеристика тієї чи іншої наукової дисципліни в певну
історичну епоху, яка, як правило, пов'язана з існуванням певних домінуючих наукових теорій,
шкіл, напрямків досліджень тощо, у наукознавстві позначається терміном:
1) парадигма;
2) гіпотеза;
3) постулат;
4) аксіома.
4. Вкажіть, які складові «Вступу» магістерської роботи формулюються до написання її
основної частини:
1) мета і завдання дослідження;
2) огляд наукових джерел;
3) методи дослідження;
4) об’єкт та предмет дослідження.
5. Результати наукового дослідження можуть оприлюднюватися шляхом написання:
1) підручника;
2) навчального посібника;
3) дисертації;
4) всі відповіді є правильними.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 16
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Науковий стиль літературної мови.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Які принципи інформаційних відносин закріплено Законом України «Про інформацію»:
1) свобода вираження поглядів і переконань;
2) правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації;
3) захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя;
4) всі відповіді є правильними.
2. Інтелектуальна творча праця, спрямована на здобуття і використання нових наукових
знань:
1) освітня діяльність;
2) розумова діяльність;
3) технічна діяльність;
4) наукова діяльність.
3. Уявне відвернення від неістотних, другорядних ознак предметів і явищ, зв'язків і
відношень між ними та виділення тих сторін (ознак, аспектів), які цікавлять дослідника,
називають:
1) методом вимірювання;
2) методом опису;
3) методом абстрагування;
4) методом узагальнення.
4. Наукове дослідження здійснюється:
1) у довільній послідовності, що визначається випадковими зовнішніми обставинами;
2) у довільній послідовності, що визначається суто творчим натхненням дослідника;
3) спонтанно без будь-якої логічної послідовності;
4) за чітко визначеними етапами у певній логічній послідовності.
5. Вчення про систему методів пізнання та перетворення дійсності називають:
1) доктриною;
2) концепцією;
3) методологією;
4) наукою.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 17
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Поняття і види юридичних термінів.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Наукове видання, яке складається з окремих праць різних авторів, присвячених одному
напряму, але різним його аспектам:
1) монографія;
2) збірник;
3) стаття;
4) підручник.
2. Практично-діяльнісна функція наукової діяльності полягає:
1) у задоволення потреб людини у пізнанні законів природи і суспільства;
2) у розвитку культури, гуманізації виховання та формуванні нової людини;
3) у вдосконаленні виробництва і системи суспільних відносин;
4) всі відповіді є правильними.
3. Умовивід від часткового (окремих фактів) до загального, коли на основі знань про
частини предметів класу робиться висновок про клас в цілому, називають:
1) аналізом;
2) синтезом;
3) дедукцією;
4) індукцією.
4. Який із указаних нижче етапів наукового дослідження є останнім:
1) висунення гіпотези і теоретичні дослідження;
2) формування мети та завдань дослідження;
3) аналіз та оформлення результатів наукового дослідження;
4) виникнення ідеї, формулювання теми дослідження.
5. На які види поділяється наукова інформація за її статусом:
1) вторинна;
2) друкована (тиражована);
3) первинна;
4) рукописна.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 18
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Форми наукових праць з юридичних наук: тези доповідей, наукові статті, монографії,
дисертації.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Систематизовані зібрання науково-технічної літератури і документації, зафіксовані на
паперових та інших носіях – це:
1) періодичні видання;
2) інформаційні ресурси науково-технічної інформації;
3) наукові збірники;
4) наукові монографії.
2. Нормативно-правову базу наукової діяльності в Україні утворюють:
1) Закон України «Про вищу освіту»;
2) Закон України «Про науку»;
3) Закон України «Про діяльність науковців»;
4) Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
3. Умовивід, у якому висновок про певний елемент множини робиться на основі знання про
загальні властивості всієї множини, називають:
1) аналізом;
2) синтезом;
3) дедукцією;
4) індукцією.
3. Наукові дослідження, спрямовані на пізнання законів, що управляють поведінкою і
взаємодією базисних структур природи, суспільства та людини, називають:
1) фундаментальними;
2) галузевими;
3) теоретичними;
4) прикладними.
5. На які види поділяється наукова інформація за способами її фіксації:
1) вторинна;
2) друкована (тиражована);
3) первинна;
4) рукописна.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 19
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Система джерел наукової інформації.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Сукупність упорядкованих первинних документів і довідково-пошукового апарату,
призначених для задоволення інформаційних потреб – це:
1) періодичні видання;
2) довідково-інформаційний фонд;
3) наукові збірники;
4) наукові монографії.
2. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади України, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері науки, сьогодні є:
1) Міністерство освіти і науки України;
2) Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України;
3) Кабінет Міністрів України;
4) Адміністрація Президента України.
3. Вивчення різноманітних об'єктів шляхом відображення їхньої структури в знаковій формі
за допомогою штучних мов ( наприклад, мови математики), називають методом:
1) моделювання;
2) аналізу;
3) формалізації;
4) ідеалізації.
4. Засоби як елемент процедури проведення конкретного наукового дослідження – це:
1) сукупність головних операцій збору, опрацювання або аналізу даних, властивих певному
методу дослідження;
2) сукупність спеціальних правил використання певного способу дослідження;
3) сукупність технічних прийомів і дій, пов'язаних з певним способом дослідження,
послідовність їх застосування і взаємозв'язок між ними;
4) матеріальні і нематеріальні «інструменти» збору, опрацювання, аналізу й узагальнення
інформації.
5. На які види поділяється наукова інформація за способами її одержання і галузями
використання:
1) економічна;
2) друкована;
3) первинна;
4) соціальна.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 20
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Методологія юридичної науки як основа наукового дослідження.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Сукупність упорядкованих вторинних документів, створюваних для пошуку першоджерел
– це:
1) періодичні видання;
2) довідково-пошуковий апарат;
3) наукові збірники;
4) наукові монографії.
2. Орган центральної виконавчої влади України, який формує державні цільові наукові та
науково-технічні програми з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки:
1) Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України;
2) Кабінет Міністрів України;
3) Міністерство економіки України;
4) Міністерство освіти і науки України.
3. Метод дослідження предметів і явищ, з позицій якого вони розглядаються як
взаємопов’язані частини (елементи) певного цілісного утворення:
1) історичний метод;
2) аксіоматичний метод;
3) логічний метод;
4) системний метод.
5. Рису наукового стилю літературної мови, що полягає в наявності смислових зв'язків між
послідовними одиницями тексту, називають:
1) експресивністю;
2) точністю;
3) лаконічністю;
4) логічністю.
5. Логічна інформація, яка отримується в процесі пізнання, адекватно відображає
закономірності об'єктивного світу і використовується в суспільно-історичній практиці –
це:
1) масова інформація;
2) числова інформація;
3) тактильна інформація;
4) наукова інформація.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
Протокол № 8 від 24 березня 2016 р.

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 21
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Теоретичні та емпіричні методи наукового пізнання.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Слово «інформація» в перекладі з латинської мови означає:
1) роз'яснення;
2) переконання;
3) судження;
4) мислення.
2. Орган центральної виконавчої влади України, який здійснює функціональне управління
національною системою науково-технічної інформації:
1) Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України;
2) Кабінет Міністрів України;
3) Міністерство статистики України;
4) Міністерство освіти і науки України.
3. Вкажіть елементи, які складають внутрішню структуру кожного методу дослідження:
1) принципи і правила дослідження;
2) прийоми дослідження;
3) способи і засоби дослідження;
4) всі відповіді є правильними.
3. Вкажіть номер відповіді, яка правильно характеризує співвідношення об’єкта і предмета
дослідження:
1) поняття об’єкта є ширшим;
2) поняття предмета є ширшим;
3) поняття об’єкта і предмета не пов'язані між собою;
4) всі відповіді є правильними.
5. Дослівний уривок твору, чийсь вислів, що органічно вписується в текст наукової праці як
підтвердження чи заперечення певної думки, називають:
1) неспростовним доказом;
2) аксіомою;
3) посиланням;
4) цитатою.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 22
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Класифікація методів юридичної науки.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Під адекватністю інформації розуміють:
1) можливість використання інформації тоді, коли потреба в ній є особливо великою;
2) відображення певних явищ з мінімальним викривленням або мінімальною помилкою;
3) відповідність інформації тим завданням, для вирішення яких вона призначена;
4) відповідність інформації реальним процесам і об’єктам.
2. Основним структурним підрозділом Національної академії правових наук України є:
1) університет;
2) наукова лабораторія;
3) факультет;
4) науково-дослідний інститут.
3. Метод дослідження, який ґрунтується на філософському вченні про надпочуттєві
принципи буття, що розглядає речі і явища як незмінні й незалежні одне від одного:
1) діалектичний;
2) метафізичний;
3) матеріалістичний;
4) формально-логічний.
3. Які завдання наукового дослідження вирішуються за допомогою спостереження,
експерименту, вимірювання, описування:
1) теоретичні;
2) емпіричні;
3) другорядні;
4) всі відповіді є правильними.
5. Вкажіть установи, які здійснюють в Україні збір та обробку наукової інформації:
1) Книжкова палата України;
2) Український інститут науково-технічної і економічної інформації;
3) Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського;
4) всі відповіді є правильними.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 23
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Філософсько-світоглядні підходи в науково-юридичних дослідженнях.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Під релевантністю інформації розуміють:
1) можливість використання інформації тоді, коли потреба в ній є особливо великою;
2) відображення певних явищ з мінімальним викривленням або мінімальною помилкою;
3) відповідність інформації тим завданням, для вирішення яких вона призначена;
4) відповідність інформації реальним процесам і об’єктам.
2. Творча співдружність вчених, які працюють в одній країні або в одному місті в певній
галузі науки, об'єднаних спільністю наукових підходів, стилю роботи, наукового мислення,
ідей і методів їх реалізації:
1) трудовий колектив науково-дослідного інституту;
2) дійсні члени галузевої академії наук;
3) науковці, які одержали вищу освіту в одному навчальному закладі;
4) наукова школа.
3. Метод дослідження, який ґрунтується на філософському вченні про всезагальний зв’язок і
розвиток природи, суспільства і мислення:
1) діалектичний;
2) метафізичний;
3) матеріалістичний;
4) формально-логічний.
4. Суспільну та наукову цінність теми дослідження, що полягає в необхідності і
невідкладності її розробки для потреб розвитку суспільства чи окремих сфер його життя,
називають:
1) новизною теми;
2) актуальністю теми;
3) складністю теми;
4) профільністю теми.
5. Вкажіть інформаційно-пошукові мови, які застосовуються у бібліотеках:
1) універсальна десяткова класифікація;
2) латинська мова;
3) бібліотечно-бібліографічна класифікація;
4) англійська мова.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 24
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Загальнонаукові методи пізнання державно-правових явищ.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Під актуальністю (своєчасністю) інформації розуміють:
1) можливість використання інформації тоді, коли потреба в ній є особливо великою;
2) відображення певних явищ з мінімальним викривленням або мінімальною помилкою;
3) відповідність інформації тим завданням, для вирішення яких вона призначена;
4) відповідність інформації реальним процесам і об’єктам.
2. Посада науково-педагогічного працівника, яка у наведеному переліку є вищою:
1) доцент;
2) старший викладач;
3) асистент;
4) професор.
3. Вкажіть закони діалектики:
1) закон достатньої підстави;
2) закон заперечення заперечення;
3) закон виключеного третього;
4) закон єдності і боротьби протилежностей.
4. У якому значенні вживається термін «проблема» у науці:
1) як необхідність нового напрямку у певній царині теоретичного знання;
2) як конкретне завдання теоретичного чи методологічного характеру;
3) як вимога аналізу основних понять і принципів наукової теорії;
4) всі відповіді є правильними.
5. Сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави в
інформації, що полягає в її збиранні, аналітико-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні,
пошуку і поширенні, називають:
1) довідково-пошуковим апаратом;
2) науково-інформаційною діяльністю;
3) науковою інформацією;
4) інформаційним ринком.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 25
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Поняття та загальна характеристика спеціальних методів науково-юридичного пізнання.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Під точністю інформації розуміють:
1) можливість використання інформації тоді, коли потреба в ній є особливо великою;
2) відображення певних явищ з мінімальним викривленням або мінімальною помилкою;
3) відповідність інформації тим завданням, для вирішення яких вона призначена;
4) відповідність інформації реальним процесам і об’єктам.
3. Основні положення, які визначають спрямованість, логіку та умови підготовки і
проведення дослідження (актуальність дослідження, його об'єкт, предмет, мета, завдання,
методи, наукова новизна тощо), позначають терміном:
1) науковий словник;
2) науковий механізм дослідження;
3) принципи дослідження;
4) науковий апарат дослідження.
3. Вкажіть закони діалектики:
1) закон достатньої підстави;
2) закон тотожності;
3) закон виключеного третього;
4) закон взаємного переходу кількісних і якісних змін.
4. Ідеальною формою комплексного розв'язання фундаментальної наукової проблеми є:
1) висунення гіпотези;
2) спростування аксіоми;
3) побудова нової теорії;
4) накопичення нових емпіричних даних.
5. Систему економічних, організаційних і правових відносин щодо продажу і купівлі
інформаційних ресурсів, технологій, продукції та послуг називають:
1) довідково-пошуковим апаратом;
2) науково-інформаційною діяльністю;
3) науковою інформацією;
4) інформаційним ринком.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 26
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Структура наукової роботи, її розробка.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Логічна інформація, яка отримується в процесі пізнання, адекватно відображає
закономірності об'єктивного світу і використовується в суспільно-історичній практиці –
це:
1) масова інформація;
2) числова інформація;
3) тактильна інформація;
4) наукова інформація.
2. У Законі України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. передбачено, що наукова
діяльність у вищих навчальних закладах:
1) провадиться за бажанням адміністрації закладу за наявності необхідних фінансових
ресурсів;
2) є невід'ємною складовою освітньої діяльності закладу;
3) здійснюється лише тоді, коли заклад має власну аспірантуру і докторантуру;
4) провадиться лише за умови одержання закладом спеціальної ліцензії на наукову
діяльність.
3. Вкажіть закони формальної логіки:
1) закон достатньої підстави;
2) закон заперечення заперечення;
3) закон виключеного третього;
4) закон єдності і боротьби протилежностей.
4. Стан справ, коли немає необхідного розв’язання наукової проблеми, у зв’язку з чим
необхідно відмовитися від використання звичних, стандартних методів і звернутися до
пошуку нових пізнавальних засобів і прийомів, називають:
1) міжособистісним конфліктом;
2) надзвичайною ситуацією;
3) проблемною ситуацією;
4) трудовим спором.
5. Сукупність упорядкованих вторинних документів, створюваних для пошуку першоджерел
– це:
1) періодичні видання;
2) довідково-пошуковий апарат;
3) наукові збірники;
4) наукові монографії.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 27
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Вимоги до змісту студентської наукової роботи.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. На які види поділяється наукова інформація за способами її одержання і галузями
використання:
1) економічна;
2) друкована;
3) первинна;
4) соціальна.
2. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, Законом України «Про вищу освіту»
від 1 липня 2014 р. до переліку суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності:
1) включені;
2) не включені;
3) включені, якщо навчаються у магістратурі;
4) включені, якщо виконують дипломну роботу.
3. Філософський метод, який ґрунтується на визнанні первинності матерії і вторинності
свідомості та, відповідно, передбачає виокремлення в структурі суспільства економічного
базису і надбудови:
1) ідеалістичний;
2) метафізичний;
3) матеріалістичний;
4) формально-логічний.
4. Які чинники впливають на постановку наукової проблеми:
1) історичні особливості мислення, притаманні тому суспільству, в якому формується і
формулюється проблема;
2) рівень досягнутих знань про об'єкти, яких стосується проблема;
3) перевіреність і стабільність наукової теорії, в якій виникає проблемна ситуація;
4) всі відповіді є правильними.
5. Сукупність упорядкованих первинних документів і довідково-пошукового апарату,
призначених для задоволення інформаційних потреб – це:
1) періодичні видання;
2) довідково-інформаційний фонд;
3) наукові збірники;
4) наукові монографії.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 28
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Вимоги до оформлення студентської наукової роботи.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. На які види поділяється наукова інформація за способами її фіксації:
1) вторинна;
2) друкована (тиражована);
3) первинна;
4) рукописна.
2. Національний вищий навчальний заклад має право отримувати відповідно до
законодавства на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для
провадження наукової і науково-технічної діяльності в обсязі не менш як:
1) 5 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на його утримання;
2) 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на його утримання;
3) 15 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на його утримання;
4) 20 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на його утримання.
3. Спостереження, вимірювання, експеримент належать до методів:
1) теоретичного дослідження;
2) емпіричного дослідження;
3) будь-якого наукового дослідження;
4) всі відповіді є правильними.
3. Вкажіть характерні риси класичної наукової картини світу:
1) уявлення про лінійний розвиток світу з жорстко однозначною детермінацією;
2) переконання, що всі стани світу, від нескінченно віддаленого минулого до дуже далекого
майбутнього, можуть бути прораховані і передбачені;
3) прагнення виявити якесь загальне правило або єдино вірний метод, що гарантує побудову
істинної наукової теорії;
4) всі відповіді є правильними.
5. Систематизовані зібрання науково-технічної літератури і документації, зафіксовані на
паперових та інших носіях – це:
1) періодичні видання;
2) інформаційні ресурси науково-технічної інформації;
3) наукові збірники;
4) наукові монографії.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
Протокол № 8 від 24 березня 2016 р.

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 29
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Захист наукової роботи.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. На які види поділяється наукова інформація за її статусом:
1) вторинна;
2) друкована (тиражована);
3) первинна;
4) рукописна.
2. Національному вищому навчальному закладу, що забезпечує проривний розвиток держави
в певних галузях знань за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій, сприяє її інтеграції
у світовий освітньо-науковий простір, має визнані наукові здобутки, може надаватися
статус:
1) академії;
2) науково-дослідного інституту;
3) наукової лабораторії;
4) дослідницького університету.
3. Формалізація, логічний та історичний методи належать до методів:
1) теоретичного дослідження;
2) емпіричного дослідження;
3) будь-якого наукового дослідження;
4) всі відповіді є правильними.
3. Плюралізм ідей та принципів пізнання, широке міжнародне співробітництво,
інформатизація всіх сфер суспільного життя є домінуючими тенденціями наукового
світогляду та наукових досліджень:
1) доби середньовіччя;
2) епохи Відродження;
3) доби Просвітництва;
4) XX століття.
5. Наукове видання, яке складається з окремих праць різних авторів, присвячених одному
напряму, але різним його аспектам:
1) монографія;
2) збірник;
3) стаття;
4) підручник.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
Протокол № 8 від 24 березня 2016 р.

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 30
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Підготовка та оформлення наукової доповіді на студентську наукову конференцію.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Які принципи інформаційних відносин закріплено Законом України «Про інформацію»:
1) гарантованість права на інформацію;
2) відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією;
3) достовірність і повнота інформації;
4) всі відповіді є правильними.
3. Комплексна й суттєва характеристика тієї чи іншої наукової дисципліни в певну
історичну епоху, яка, як правило, пов'язана з існуванням певних домінуючих наукових теорій,
шкіл, напрямків досліджень тощо, у наукознавстві позначається терміном:
1) парадигма;
2) гіпотеза;
3) постулат;
4) аксіома.
3. Систематичне, цілеспрямоване, спеціально організоване сприймання предметів і явищ
об'єктивної дійсності, які виступають об'єктами дослідження, називають:
1) методом вимірювання;
2) методом спостереження;
3) методом опису;
4) методом узагальнення.
4. Концептуальні наукові проблеми пов’язані:
1) з інтерпретацією експериментальних даних;
2) з формуванням наукових гіпотез;
3) з інтерпретацією емпіричних даних;
4) всі відповіді є правильними.
5. Сукупність принципів, методів, прийомів, правил, операцій і форм побудови наукового
знання, що застосовуються в певній науці, називають:
1) доктриною;
2) концепцією;
3) методологією;
4) наукою.
Провідний викладач ____________ проф. Гладкий С.О.
Завідувач кафедри правознавства _____________ проф. Лаврик Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства
Протокол № 8 від 24 березня 2016 р.

