
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 

073 – «МЕНЕДЖМЕНТ» ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»; 

«МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»; 

281 – «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ 

«МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ТА 

«БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

 

 

 

Укладачі: д. е. н., проф. А.Б. Почтовюк 

к. е. н., доц. Л. М. Сакун 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ  

«МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

1.   Змістом науки є: 

а) теорія як система знань; 

б) суспільна роль у практичному використанні рекомендацій для виробництва 

благ; 

в) задоволення потреб людей у пізнанні законів природи і суспільства; 

г) розвиток культури, гуманізація, виховання та формування нової людини; 

д) удосконалення виробництва і системи суспільних відносин; 

е) зв’язок між формами руху матерії або особливостями їх відображення у 

свідомості людей. 

 

2.   Основними функціями науки є: 

а) теорія як система знань;  

б) суспільна роль у практичному використанні рекомендацій для виробництва 

благ; 

в) задоволення потреб людей у пізнанні законів природи і суспільства; 

г) розвиток культури, гуманізація, виховання та формування нової людини; 

д) удосконалення виробництва і системи суспільних відносин; 

е) зв’язок між формами руху матерії або особливостями їх відображення у 

свідомості людей; 

є) пізнання об’єктивного світу. 

 

3.   Предметом науки є: 

а) теорія як система знань; 

б) суспільна роль у практичному використанні рекомендацій для виробництва 

благ; 

в) задоволення потреб людей у пізнанні законів природи і суспільства; 

г) розвиток культури, гуманізація, виховання та формування нової людини; 

д)  удосконалення виробництва і системи суспільних відносин; 

е) зв’язок між формами руху матерії або особливостями їх відображення у 



свідомості людей; 

є) пізнання об’єктивного світу. 

 

4.   Головним завданням наукових досліджень у підготовці економістів, 

менеджерів і наукових кадрів є: 

а) вивчення методології наукових досліджень та застосування їх у 

підприємницькій діяльності; 

б) оволодіння прийомами та методами самостійного розв’язання наукових 

завдань на виробництві; 

в) впровадження досягнень науково-технічного прогресу у практику 

підприємницької діяльності; 

г) оволодіння науковим методом пізнання; 

д) виховання та навчання активних, всебічно розвинених фахівців з економіки 

та бізнесу. 

 

5.  Визначте основні види науково-дослідної роботи студентів та 

аспірантів: 

а) комплексно-цільові програми; 

б) практичні завдання; 

в) науковий пошук; 

г) курсові роботи; 

д) науковий семінар; 

е) дипломна робота; 

є) звіт з науково-дослідної роботи. 

 

6.   Визначте основні форми науково-дослідної роботи студентів та 

аспірантів: 

а) комплексно-цільові програми; 

б) практичні завдання; 

в) науковий пошук; 

г) курсові роботи; 



д) науковий семінар; 

е) дипломна робота; 

є) звіт з науково-дослідної роботи. 

 

7.   Наукознавство – це: 

а) логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, тобто система 

узагальнюючих у тій чи іншій галузі знань; 

б) вчення про загальні закономірності розвитку і функціонування науки як 

системи знань; 

в) система узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, ситуацій, що 

відбуваються у природі чи суспільстві; 

г) це перерва поступовості, розрив формально-логічної послідовності розвитку, 

стрибок у історичному русі знань. 

 

8.     Поняття теорії – це: 

а) логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, тобто система 

узагальнюючих у тій чи іншій галузі знань; 

б) вчення про загальні закономірності розвитку і функціонування науки як 

системи знань; 

в)  система узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, ситуацій, що 

відбуваються у природі чи суспільстві; 

г) це перерва поступовості, розрив формально-логічної послідовності розвитку, 

стрибок у історичному русі знань. 

 

9.     Теорія науки – це: 

а) логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, тобто система 

узагальнюючих у тій чи іншій галузі знань; 

б) вчення про загальні закономірності розвитку і функціонування науки як 

системи знань; 

в) система узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, ситуацій, що 

відбуваються у природі чи суспільстві; 



г) це перерва поступовості, розрив формально-логічної послідовності розвитку, 

стрибок у історичному русі знань. 

 

10. Революція у науці – це: 

а) логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, тобто система 

узагальнюючих у тій чи іншій галузі знань; 

б) вчення про загальні закономірності розаитку і функціонування науки як 

системи знань; 

в) система узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, ситуацій, що 

відбуваються у природі чи суспільстві; 

г) це перерва поступовості, розрив формально-логічної послідовності розвитку, 

стрибок у історичному русі знань. 

 

11. Історія науки – це: 

а) дослідження взаємодії науки і виробництва, створення передумов для 

узагальнення практичного досвіду, його теоретичного осмислення і впливу на 

виробництво; 

б) вивчення, яким чином впливають матеріально-виробнича діяльність, 

соціально-економічний лад та ідеологія на функції науки в суспільстві; 

в) накопичення наукових знань, які характеризують розвиток у історичному 

аспекті як окремих наук, так і наукознавства в цілому. 

 

12. Соціологія науки – це: 

а) дослідження взаємодії науки і виробництва, створення передумов для 

узагальнення практичного досвіду, його теоретичного осмислення і впливу на 

виробництво; 

б) вивчення, яким чином впливають матеріально-виробнича діяльність, 

соціально-економічний лад та ідеологія на функції науки в суспільстві; 

в) накопичення наукових знань, які характеризують розвиток у історичному 

аспекті як окремих наук, так і наукознавства в цілому. 

 



13. Економіка науки – це: 

а) дослідження взаємодії науки і виробництва, створення передумов для 

узагальнення практичного досвіду, його теоретичного осмислення і впливу на 

виробництво; 

б) вивчення, яким чином впливають матеріально-виробнича діяльність, 

соціально-економічний лад та ідеологія на функції науки в суспільстві; 

в) накопичення наукових знань, які характеризують розвиток у історичному 

аспекті як окремих наук, так і наукознавства в цілому. 

 

14. Методологія науки – це: 

а) розробка міжнародних і національних систем понять і термінології, 

стильових особливостей викладення результатів наукових досліджень; 

б) розробка міжнародної і національної системи наук; 

в) дослідження систем у науці, складання моделей науки і різних видів наукової 

діяльності; 

г) розробка систем наукової організації праці учених, дослідження 

психологічних, етичних і естетичних факторів наукової діяльності. 

 

15. Мова науки – це: 

а) розробка міжнародних і національних систем понять і термінології, 

стильових особливостей викладення результатів наукових досліджень; 

б) розробка міжнародної і національної системи наук; 

в) дослідження систем у науці, складання різних видів наукової діяльності; 

г) розробка систем наукової організації праці учених, дослідження 

психологічних, етичних і естетичних факторів наукової діяльності. 

 

16. Класифікація науки – це: 

а) розробка міжнародних і національних систем понять і термінології, 

стильових особливостей викладення результатів наукових досліджень; 

б) розробка міжнародної і національної системи наук; 

в) дослідження систем у науці, складання моделей науки і різних видів наукової 



діяльності; 

г) розробка систем наукової організації праці учених, дослідження 

психологічних, етичних і естетичних факторів наукової діяльності. 

 

17. Наукова організація праці – це: 

а) розробка міжнародних і національних систем понять і термінології, 

стильових особливостей викладення результатів наукових досліджень; 

б) розробка міжнародної і національної системи наук; 

в) дослідження систем у науці, складання моделей науки і різних видів наукової 

діяльності; 

г) розробка систем наукової організації праці учених, дослідження 

психологічних, етичних і естетичних факторів наукової діяльності. 

 

18. Визначте основні етапи розвитку науки: 

а) розробка принципів; 

б) збирання фактів та їх первинне групування; 

в) інтеграція законів і фактів; 

г) кількісний аналіз фактів і потім поєднання якісних і кількісних методів 

наукового пізнання; 

д) розробка специфічних категорій. 

 

19. Опис – це: 

а) розкриття найбільш типових ознак предмета; 

б) викладення ознак предмета, явища, події; 

в) розкриття не всього змісту поняття, а лише частини його з певною метою; 

г) пояснення одного поняття іншим, більш зрозумілим. 

 

20. Характеристика – це: 

а) розкриття найбільш типових ознак предмета; 

б) викладення ознак предмета, явища, події; 

в) розкриття не всього змісту поняття, а лише частини його з певною метою; 

г) пояснення одного поняття іншим, більш зрозумілим. 



21. Програма досліджень – це: 

а) технологія рішення проблеми, що передбачає не тільки послідовність і 

паралельність різних операцій, але і можливості їхньої невдачі, пошук нових 

шляхів рішення проблеми, корегування змістовної взаємодії проблем; 

б) комплекс показників, що відбивають зв’язок і послідовність ключових 

заходів, що ведуть до повної реалізації програми і рішення проблеми; 

в) комплекс положень, що визначають цілі і задачі дослідження, предмет і 

умови його проведення, використовувані ресурси, передбачуваний результат. 

 

22. Предметом дослідження є: 

а) проблема; 

б) система управління; 

в) ціль. 

 

23. Організація дослідження – це: 

а) варіант раціональної побудови процесу дослідження; 

б) система регламентів, нормативів, інструкцій, що визначають порядок його 

проведення; 

в) об’єктивні етапи виконання роботи. 

 

24. Аспектний підхід до дослідження являє собою: 

а) попередню розробку концепції дослідження; 

б) максимально можливий облік всіх аспектів проблем у їхньому взаємозв’язку 

і цілісності; 

в) вибір однієї грані проблеми за принципом актуальності або обліку ресурсів. 

 

25. Енциклопедист як тип творчої індивідуальності: 

а) прораховує всі можливі варіанти розвитку подій; 

б) швидко знаходить аналоги проблемі; 

в) схильний доводити результати досліджень до кінцевої, практичної стадії; 

г) працює індивідуально і самостійно. 

 



26. Найбільш ефективний спосіб запам’ятовування інформації: 

а) вільний; 

б) випадковий; 

в) механічний; 

г) логічно-змістовний. 

 

27. Дослідження як вид діяльності людини, полягає в: 

а) розпізнанні проблем і ситуацій; 

б) установленні місця проблем і ситуацій у системі накопичених знань; 

в) находженні засобів та можливостей використання нових уявлень чи знань 

про проблему в практиці її вирішення; 

г) ефективній реалізації нових знань про проблему на практиці. 

 

28. Основні характеристики дослідження: 

а) методологія дослідження; 

б) тип дослідження; 

в) ресурси дослідження; 

г) ефективність дослідження; 

 

29. Побудова проблеми представлена операціями: 

а) стратифікації, композиції, локалізації, варіантифікації; 

б) кондифікації, інвентаризації, когнифікації, уподібнення, кваліфікації; 

в) експозиції, актуалізації, компроментації, демонстрації; 

г) контрадикції, фінітізації; 

д) експлікації, інтимізації. 

 

30. Інтегральний інтелект – це: 

а) комплекс відносин між людьми; 

б) соціально-психологічна атмосфера роботи; 

в) визначена гармонія людських якостей; 

г) особливий вид мети об’єднання; 

д) група людей. 



31. Пояснення – це: 

а) розкриття найбільш типових ознак предмета; 

б) викладення ознак предмета, явища, події; 

в) розкриття не всього змісту поняття, а лише частини його з певною метою; 

г) пояснення одного поняття іншим, більш зрозумілим. 

 

32.  Порівняння – це: 

а) розкриття найбільш типових ознак предмета; 

б) викладення ознак предмета, явища, події; 

в) розкриття не всього змісту поняття, а лише частини його з певною метою; 

г) пояснення одного поняття іншим, більш зрозумілим. 

 

33. Доказ – це: 

а) твердження, яке підлягає доведенню; 

б) положення, яке використовується для доведення тези; 

в) процес мислення, результатом якого є послідовність тверджень, розміщених 

у певному логічному порядку. 

 

34. Аргумент – це: 

а) твердження, яке підлягає доведенню; 

б) положення, яке використовується для доведення тези; 

в) процес мислення, результатом якого є послідовність тверджень, розміщених 

у певному логічному порядку. 

 

35. Теза – це: 

а) твердження, яке підлягає доведенню; 

б) положення, яке використовується для доведення тези; 

в) процес мислення, результатом якого є послідовність тверджень, розміщених 

у певному логічному порядку. 


