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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО
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«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
1. Поняття та основні функції науки.
2. Історичні етапи й чинники розвитку науки.
3. Парадигми і наукові революції.
4. Об’єкт і предмет науки.
5. Класифікація наук.
6. Основні риси та функції юридичної науки.
7. Система юридичних наук.
8. Історичні етапи виникнення і розвитку юридичної науки.
9. Юридична наука в системі соціально-гуманітарного наукового знання.
10. Юридична наука та юридична практика.
11. Поняття наукознавства.
12. Поняття наукової діяльності.
13. Нормативно-правова база наукової діяльності в Україні.
14. Склад та підготовка наукових кадрів в Україні.
15. Соціальний і правовий статус науковця.
16. Поняття про науковий напрям і наукову школу.
17. Організація наукових досліджень у вищому навчальному закладі.
18. Університет як суб’єкт наукової діяльності.
19. Міжнародне співробітництво в науково-дослідній сфері.
20. Поняття, мета і завдання науково-дослідної роботи студентів, які
здобувають юридичну освіту.
21. Роль науково-дослідної роботи у процесі підготовки фахівця-юриста.
22. Види та форми науково-дослідної роботи студентів.
23. Поняття і види наукових досліджень.
24. Принципи організації наукової праці.
25. Науково-юридичне дослідження як процес юридичного мислення та
фіксації його результатів.
26. Стилі наукового мислення.
27. Теоретичні підходи до праворозуміння: загальна характеристика.
28. Юснатуралістське праворозуміння.
29. Юспозитивістське праворозуміння. Нормативізм.
30. Соціологічне праворозуміння.
31. Психологічне праворозуміння.
32. Сучасні підходи до праворозуміння.
33. Інтерсуб’єктивістська парадигма праворозуміння.
34. Причини та умови множинності підходів до праворозуміння.
35. Категоріально-понятійний апарат наукового дослідження.
36. Наукові поняття в правознавстві.
37. Ефективність наукових досліджень.

38. Процес наукового дослідження, його характеристики та етапи
проведення.
39. Тема наукового дослідження: критерії вибору, порядок конкретизації.
40. Поняття наукової проблеми. Наукова проблема в правознавстві.
41. Поняття наукових гіпотез.
42. Постановка і формулювання наукової гіпотези та її доказ.
43. Поняття наукового факта в правознавстві.
44. Наукове обґрунтування та наукові пояснення.
45. Науковий стиль мовлення.
46. Поняття і види юридичних термінів.
47. Дискусія як форма апробації наукового дослідження.
48. Форми наукових праць з юридичних наук: тези доповідей, наукові статті,
монографії, дисертації.
49. Систематизація та оформлення результатів науково-юридичного
дослідження.
50. Вимоги ДСТУ щодо оформлення результатів науково-юридичного
дослідження: загальна характеристика.
51. Роль і функції наукової інформації.
52. Поняття та види інформаційного забезпечення наукових досліджень.
53. Система джерел наукової інформації.
54. Специфіка джерел юридичних досліджень.
55. Електронні ресурси, пошукові системи мережі Інтернет.
56. Пошук і відбір джерельної бази дослідження.
57. Бібліографічний пошук у каталогах і картотеках.
58. Робота з друкованими джерелами.
59. Особливості роботи з періодичними виданнями.
60. Форми та види фіксації дослідником зібраної інформації.
61. Основні правила цитування і посилання на використане джерело.
62. Методологія юридичної науки як основа наукового дослідження.
63. Поняття наукового підходу та наукового методу.
64. Методологічні принципи.
65. Наукові методи та методи практичної юридичної діяльності.
66. Теоретичні та емпіричні методи наукового пізнання.
67. Предметна та цільова обумовленість методів юридичної науки.
68. Проблема належності, допустимості, істинності, доцільності при виборі
методу дослідження.
69. Класифікація методів юридичної науки.
70. Філософсько-світоглядні підходи в науково-юридичних дослідженнях.
71. Загальнонаукові методи пізнання державно-правових явищ.
72. Наукові підходи і методи пізнання державно-правових явищ, що
застосовуються суміжними науками або групами наук.
73. Поняття та загальна характеристика спеціальних методів науковоюридичного пізнання.
74. Формально-юридичний метод.

75. Порівняльно-правовий метод.
76. Історико-правовий метод.
77. Методи правової герменевтики.
78. Математичний і статистичний методи в юриспруденції.
79. Кібернетичний та інші методи технічних наук, що використовуються в
юриспруденції.
80. Організація науково-дослідної роботи студентів, її планування.
81. Дотримання раціонального режиму робочого дня дослідника.
82. Обрання та затвердження теми дослідження.
83. Робота дослідника з літературою, нормативними актами та іншими
джерелами.
84. Структура наукової роботи, її розробка.
85. Вимоги до змісту студентської наукової роботи.
86. Вимоги до оформлення студентської наукової роботи.
87. Відзив наукового керівника та рецензія.
88. Захист наукової роботи.
89. Підготовка та оформлення наукової доповіді на студентську наукову
конференцію.
90. Правила виступу з доповіддю на студентській науковій конференції.

