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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

052 «Політологія» Нормативна 

 

Модулів – 3 

Спеціальність 

«Політичні інститути та 

процеси» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 21 І-й  

Індивідуальні науково-

дослідні завдання 

Підготовка статті до 

рецензованого наукового 

видання 

Підготовка наукової 

доповіді 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

150 

І-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Кількість кредитів – 5 

  

42 год. . 

Практичні, семінарські 

18 год. . 

Самостійна робота 

50 год. . 

Індивідуальні завдання: 

40 год. . 

Вид контролю: Екзамен  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання –60/90 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Вступ 

Навчальна дисципліна «Методологія та організація науково-дослідної роботи 

політолога» займає одне з провідних місць в системі теоретичної та практичної підготовки 

фахівців-політологів. Програмою передбачено вивчення сучасних підходів до наукового 

дослідження політичних явищ і процесів, методології дисертаційного дослідження, 

організації процесу проведення дослідження, що включає аналіз структури роботи, роль і 

можливості сучасних інформаційних технологій на різноманітних етапах дослідження, 



сучасні вимоги до представлення результатів дослідження,  питання академізму, наукової 

етики,  стилю та жанрових особливостей наукової мови дисертації та автореферату 

Мета вивчення курсу: формування у аспірантів уявлень про сутність, принципи етику 

сучасного наукового дослідження, набуття  самостійних дослідницьких навиків в межах 

спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси, необхідних для підготовки та 

захисту дисертаційного дослідження. 

Завдання курсу:  

- ознайомлення з парадигмами і підходами політичної науки, формування уявлень про 

їх еволюцію; 

-  засвоєння сучасних нормативних та емпіричних політичних теорій; 

- формування уявлень про специфіку науково-дослідної діяльності; 

- формування уявлень про сучасне політологічне дисертаційне дослідження, його 

основні етапи і складнощі, що виникають при підготовці дисертації кандидата 

політичних наук; 

- окреслення методів сучасних політичних досліджень; 

- надання емпіричної можливість проробки конкретних дослідницьких методик; 

- систематизація знань про принципи побудови наукового дослідження і основних 

етапів роботи над ним; 

- формування уявлень про роботу в науково-дослідному колективі; 

- формування уявлень про апробацію дисертаційного дослідження і публікації його 

результатів; 

- отримання знань про процедури підготовки до захисту, захист і оформлення 

документації за підсумками закінченого дисертаційного дослідження 

.У результаті вивчення навчальної дисципліни майбутній спеціаліст з політології повинен: 

знати : 

- основні парадигми і підходи політичної науки; 

- сучасні нормативні та емпіричні політичні теорії; 

- методи дослідження політичних процесів, політичних відносин та інститутів; 

- принципами і вимогами до роботи з джерелами та науковою літературою, здатність; 

- специфіку науково-дослідної роботи; 

- принципи побудови та логіку дисертаційної роботи; 

- сучасні вимоги до оформлення та представлення результатів наукових досліджень. 

вміти : 

- критично оцінювати потенціал і межі застосування різноманітних методів в 

дослідженні політичних процесів, політичних відносин та інститутів; 



- синтезувати різноманітні методи для вирішення наукових завдань в галузі вивчення 

політичних процесів, політичних відносин та інститутів; 

- формулювати власні наукові гіпотезі та обирати оптимальні методи їх наукової 

верифікації; 

- обґрунтовувати актуальність, наукову новизну, практичну і теоретичну значущість 

дисертаційного дослідження з проблем політичних процесів, політичних відносин та 

інститутів; 

- аналізувати та піддавати науковій критиці джерела, окремі теорії та теоретико-

методологічні підходи; 

- представляти результати наукових досліджень. 

 

Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. 

МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 

Тема 1. Методологія політичних досліджень як основа наукового проекту 

Тема 2. Особливості методології політичних досліджень. 

Тема 3. Основні теоретико-методологічні парадигми і школи політичної науки. 

Тема 4. Сучасні ідеї та концепції в політологічних дослідженнях. 

Тема 5. Специфіка теоретичних і прикладних політичних досліджень. 

Тема 6. Специфіка проведення операціоналізації і концептуалізації понять.  

 

МОДУЛЬ 2.  

МЕТОДИ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Тема 7. Експертні методи політичних досліджень. 

Тема 8. Фокус-групові дослідження. 

Тема  9. Дослідницькі методи з використання значної вибірки. 

Тема 10. Дослідницькі методи роботи з текстом. 

Тема 11. Моделювання політичних процесів. 

 

МОДУЛЬ 3.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Тема 12. Сутність організаційного процесу проведення дослідження. 

Тема  13. Інформаційне забезпечення теми дослідження. 

Тема 14. Гіпотеза дослідження. Проблема дослідження. 



Тема 15. Аналіз результатів наукових досліджень (розробка проблеми в науці), 

визначення новизни. 

Тема  16. Роль і можливості сучасних інформаційних технологій на різноманітних 

етапах дослідження. 

Тема  17. Методичні вимоги до висновки наукового дослідження. 

Тема 18. Необхідність апробації наукових результатів. Представлення результатів 

дослідження. Специфіка підготовки наукових статей у рецензованих журналах. 

Тема  19. Науковий стиль і мова наукового дослідження. 

Тема  20. Комунікації з науковими фондами, заявка на дослідницький грант. 

Тема 21. Порядок захисту наукового дослідження 

.  

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 

Тема 1. Методологія 

політичних 

досліджень як 

основа наукового 

проекту 

4 2    2       

Тема 2. Особливості 

методології 

політичних 

досліджень 

4 2    2       

Тема 3. Основні 

теоретико-

методологічні 

парадигми і школи 

політичної науки. 

8 2 2   4       

Тема 4. Сучасні ідеї 

та концепції в 

політологічних 

дослідженнях. 

8 2 2   4       

Тема 5. Специфіка 

теоретичних і 

прикладних 

6 2    4       



політичних 

досліджень. 

Тема 6. Специфіка 

проведення 

операціоналізації і 

концептуалізації 

понять. 

10 2   4 4       

Разом за модулем 1 40 12 4  4 20       

 

МОДУЛЬ 2. 

МЕТОДИ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Тема 7. Експертні 

методи політичних 

досліджень. 

4 2    2       

Тема 8. Фокус-

групові 

дослідження 

4 2   2        

Тема 9. 

Дослідницькі 

методи з 

використання 

значної вибірки 

4 2   2        

Тема 10. 

Дослідницькі 

методи роботи з 

текстом 

12 2 2  4 4       

Тема 11. 

Моделювання 

політичних процесів 

12 2 2  4 4       

Разом за модулем 

ІІ 

36 10 4  12 10       

 

МОДУЛЬ ІІІ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Тема 12. Сутність 

організаційного 

процесу проведення 

дослідження 

8 2 2  2 2       

Тема 13. 

Інформаційне 

забезпечення теми 

дослідження 

8 2 2  2 2       

Тема 14. Гіпотеза 

дослідження. 

Проблема 

дослідження 

6 2   2 2       

Тема 15. Аналіз 

результатів 

наукових 

досліджень 

6 2   2 2       



(розробка проблеми 

в науці), визначення 

новизни 

Тема 16. Роль і 

можливості 

сучасних 

інформаційних 

технологій на 

різноманітних 

етапах дослідження 

4 2    2       

Тема 17. 

Методичні вимоги 

до висновків 

наукового 

дослідження 

6 2   2 2       

Тема 18. 

Представлення 

результатів 

дослідження.  

12 2 2  4 4       

Тема 19. Науковий 

стиль і мова 

наукового 

дослідження 

6 2 2  2        

Тема 20. 

Комунікації з 

науковими 

фондами, заявка на 

дослідницький 

грант 

8 2   4 2       

Тема 21. Порядок 

захисту наукового 

дослідження 

10 2 2  4 2       

Разом за  

модулем 3 

74 20 10  24 20       

Усього годин  
150 42 18  40 50       

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сучасні політологічні школи: основні напрямки і парадигми 2 

2 Сучасні ідеї та концепції в політологічних дослідженнях 2 

3 Методи роботи з документами в політологічному дослідженні 2 

4 Методи та інструментарії моделювання політичних процесів 2 

5 Організація процесу проведення дослідження 2 

6 Інформаційне забезпечення наукового дослідження 2 

7 Апробація результатів дослідження 2 

8 Мова та стиль наукового дослідження 2 

9 Принципи етики наукового дослідження  2 



 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Критерії вибору методології дослідження 2 

2.  Підходи та критерії вибору методів в політичних дослідженнях 2 

3.  Визначення теоретико-методологічних засад дослідження 4 

4.  Порівняльний аналіз як метод політологічних досліджень 4 

5.  Особливості теоретичних і прикладних наукових досліджень  4 

6.  Концептуалізація, конкретизація та операціоналізація як засіб 

створення теоретичної моделі 4 

7.  Експертні оцінки в дослідженні політичних ситуацій і процесів 2 

8.  Контент-аналіз, івент-аналіз, когнитивне картування в 

дослідженні політичних ситуацій і процесів 4 

9.  Алгоритм моделювання політичних процесів 4 

10.  Планування і раціональна організація праці науковця  2 

11.  Методи пошуку і збору наукової інформації  2 

12.  Аналіз та інтерпретація інформації. Організація роботи з 

науковою літературою 
2 

13.  Ступень вивченості проблеми, визначення новизни та практичної 

значимості дослідження 2 

14.  Сучасні комп’ютерні технологій та Інтернет в політологічних 

дослідженнях 2 

15.  Наукові узагальнення, наукові висновки, перевірка логіки 

дослідження 2 

16.  Апробація результатів дослідження 4 

17.  Подання заявки на дослідження/грант (Academic proposal) 2 

18.  Відвідування захисту кандидатської дисертації  2 

 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

ЗАВДАННЯ 1. 

Концептуалізувати, операціоналізувати та конкретизувати проблему дослідження 

ЗАВДАННЯ 2. 

Підготувати програму фокусного інтерв’ю  

ЗАВДАННЯ 3. 



Сформувати критерії репрезентативної вибірки 

ЗАВДАННЯ 4. 

Провести контент-аналіз запропонованого тексту 

ЗАВДАННЯ 5.  

Охарактеризувати процес політичного моделювання: етапи, засоби, інструменти 

ЗАВДАННЯ 6. 

Скласти індивідуальний план роботи аспіранта 

ЗАВДАННЯ 7. 

Визначити методи та засоби пошуку інформаційних джерел власного дослідження 

ЗАВДАННЯ 8. 

Сформулювати гіпотезу, мету та завдання дослідження  

ЗАВДАННЯ 9. 

Визначити ступінь вивченості проблеми дослідження та її новизну 

ЗАВДАННЯ 10. 

Сформулювати висновки до власного дослідження (стаття, реферат, наукова доповідь) 

ЗАВДАННЯ 11. 

Підготувати статтю до рецензованого видання 

ЗАВДАННЯ 12. 

Підготувати наукову доповідь на конференцію 

ЗАВДАННЯ 13. 

Підготувати заявку на дослідницький грант 

ЗАВДАННЯ 14. 

Підготувати презентацію наукової доповіді 

 

8. Методи навчання  

З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності аспірантів при вивченні  

дисципліни  «Методологія та організація науково-дослідної роботи політолога» 

використовуються наступні навчальні технології: проблемні лекції, творчі завдання, робота 

в Інтернеті, презентації, ділові ігри. 

Перший модуль дисципліни мають переважно теоретичний характер, що обумовлює 

використання таких методів навчання, як проблемні лекції, презентації.  

Другий модуль є практикорієнтованим, тому передбачає необхідність емпіричного 

ознайомлення аспірантів з кожним з дослідницьких методів або у формі підготовки 

програми дослідження, або в якості реалізації конкретного методу, реалізуючи ту чи іншу 

процедуру дослідження (індивідуальні завдання).  



Третій модуль є суто прикладним і розрахований на формування знань і уявлень про 

конкретні дослідницькі проекти, як вже створені, так і запропоновані для створення 

аспірантами, що потребує самостійної конкретної роботи над цими проектами.   

Протягом усього періоду навчання використовуються інтерактивні технології та 

кейси.  

 

9. Методи контролю 

 

Контроль за рівнем підготовки студентів здійснюватиметься, як: 

 поточний (перевірка знань на семінарах, за допомоги виконання самостійних 

домашніх завдань, модульної контрольної роботи); 

 підсумковий — семестровий (у вигляді екзамену).  

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

екзамен 
Сума 

модуль 1 модуль 2 Модуль 3 

50 100 
10 15 25 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 



0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Рекомендована література 

Джерела: 

1. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року. -  [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page 

2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26 

листопада 2015 року.  - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page 

 

3.  

4. Про науково-технічну інформацію: Закон України №3323-ХІІ від 25.06.93 Верховна 

Рада України. Законодавство України. —  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3322-12 Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: 

підручник для студентів економічних спеціальностей вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа, 

1997. – 271 с. 

 

Основна література 

1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: 

[Монографія] / В.Бебик. –  К.: МАУП, 2000. – 384 с. 

2. Боришполец К. П. Методы политических исследований // Електронний ресурс. - 

Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

3. Бурдяк В.І. Теоретичні і методологічні проблеми політологічних досліджень: Навч. 

посібник. / В.Бурдяк.  – Чернівці: Рута, 2005. – Ч.І. – 104 с.  

4. Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту: Навч. 

Посібник Л.І.Воротіна. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 76 с. 

5. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник [для студ. 

вищ. навч. закл.] / М.І. Грибан, В.Г. Кремень – К.: Центр учбової  літератури, 2009. – 840с.  

6. Грідіна І.М. Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини»: навчальний посібник / 

І.М.Грідіна, М.М.Касьянова. – Донецьк: Донецький національний університет, 2012 

7. Грідіна І.М. Магістерська робота. Методичні рекомендації студентам спеціальності 

«Міжнародні відносини» / І.М. Грідіна. - Донецьк: ДонНУ, 2007. – 54 с. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html


8. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с 

англ. - М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544с.  

9. Іщенко М.П., Деркач Ж.В. Політологія: питання теорії і методики: Навч.-метод. 

Посібник / М.Іщенко, Ж.Деркач. – Черкаси, 2006. – 318 с. 

10. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник. – 

Полтава ПОІППО, 2005. – 201 с. // Електронний ресурс. - Режим доступу: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf 

11. Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. Философия для 

аспирантов: Учебное пособие. Изд. 2-е - Ростов н/Д: "Феникс", 2003. - 448 с. 

12. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, оформления и порядок 

защиты: практическое пособие для студентов-магистрантов. – М.: Ось-89, 1997. – 302 с. 

13. Кузнецов В.И. Научные работы: Методика подготовки и выполнения. - Мн.: 

Амалфея, 2000. - 544 с.  

14. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. 

пособие/ Под ред. А.А. Лудченко. - К.: О-во "Знання", КОО, 2000. - 114 с.  

15. Основи бібліографічного опису. Складання бібліографічних списків [Електронний 

ресурс] / Оксана Курдюкова. – Б.м.: Наукова бібліотека НаУКМА, 2011. - Режим доступу: 

http://www.library.ukma.kiev.ua/fileadmin/documents/Presentations/bibopys2.pdf 

16. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкина, 

В.П.Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 735 с. 

17. Теория и методы в современной политической науке / Под ред. С.У.Ларсена. – М.: 

РОССПЭН, 2009. – 751 с. - http://www.alleng.ru/d/polit/pol015.htm 

18. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / 

В.М. Шейко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с 

19. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. 

– К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с. 

20. Шумарин С.И. Теория и практика научной речи. Учебно-методический комплекс / 

С.И.Шумарин, М.Р.Шумарин. – Балащов, 208. – 405 с. 

21. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-

методическое пособие / Пер. с ит. Е.Костюкович. – 3-е изд. М.: КДУ, 2004. – 240 с.  

22. Эхо Ю. Письменные работы в вузах: практическое руководство для всех, кто пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. – М.: ИНФРА-М, 

2000. – 125 с.  

23. Hart C. Doing Your Masters Dissertation. - London: Sage, 2004 

 

 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf
http://www.library.ukma.kiev.ua/fileadmin/documents/Presentations/bibopys2.pdf


Додаткова література 

24. Белановский С.А. Метод фокус групп / С.А.Белановский. – М: Изд-во: Магистр, 

1996. – 272 с.  

25. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний 

посібник. - К.: АртЕк, 1999. - 264 с.  

26. Бреннан Р. Словарь научной грамотности / Пер. с англ. Б.Борисовой. – М.: Мир, 

1997. – 368 с. 

27. Гордієнко С.Г. Молодому науковцю коротко про необхідне: Науково-практичний 

посібник / С.Г.Гордієнко – К.: КНТ, 2007. – 92 с.  

 

 

28. Куліков В. О. Пошук історичної інформації в інтернеті: Посібник для студентів 

історичних факультетів / В.О.Куліков  [Електронний ресурс]. – Харків: Вид-во ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 2007. – 91 с.  - Режим доступу: http://www-

history.univer.kharkov.ua/book/Kulikov_Poshyk_informacii.pdf 

29. Мальський М. 3. Теорія міжнародних відносин: Підручник /  М.З.Мальський, 

М.М.мацях. -  3-тє вид., перероб. і доп. -  К.: Знання, 2007. -  461 с. 

30. Мертон Р. Фокусированное интервью / М.Фиске П.Кендалл; Пер. с англ.; Под ред. 

С.А.Белановского. – М., 1991. - http://socioline.ru/pages/rmerton-mfiske-pkendall-

fokusirovannoe-intervyu 

31. Полонский В.М. Научно-педагогическая информация: Словарь-справочник. - М.: 

Новая школа, 1995. - 256 с.  

32. Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии / Дж. Сартори // 

Полис. – 2003. - №№ 3-5 

33. Тичер С. Методі анализа текста и дискурса / М. Мейер, Р. Водак, Е. Веттер; пер. с 

англ. - X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. - 356 с. - http://socioline.ru/book/s-ticher-i-dr-

metody-analiza-teksta-i-diskursa 

34. Черній А.М. Дисертація як кваліфіекаційна наукова праця: Навч. посібник / 

А.М.Черній.  – К.: Арістей, 2004. – 231 с. 

35. Український правопис. – К.: Наукова думка, 2015 [Електронний ресурс]. -  Режим 

доступу: http://izbornyk.org.ua/pravopys/pravopys2015.htm 

36. Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях - 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/yak-publikuvatisya-v-

mizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html 

37. Chilton P. Analysing political discourse: Theory and practice. - New York: Routledge, 

2004. – Ch. 1  

http://www-history.univer.kharkov.ua/book/Kulikov_Poshyk_informacii.pdf
http://www-history.univer.kharkov.ua/book/Kulikov_Poshyk_informacii.pdf
http://socioline.ru/pages/rmerton-mfiske-pkendall-fokusirovannoe-intervyu
http://socioline.ru/pages/rmerton-mfiske-pkendall-fokusirovannoe-intervyu
http://socioline.ru/book/s-ticher-i-dr-metody-analiza-teksta-i-diskursa
http://socioline.ru/book/s-ticher-i-dr-metody-analiza-teksta-i-diskursa
http://izbornyk.org.ua/pravopys/pravopys2015.htm


38. Configurational Comparative Method/ Ed. by Rihoux B, Ragin Ch. - Thousand 

Oaks/London: Sage, 2008. – P. 1-32, 123-178. 

39. Gerring, J. Case study research: principles and practices. - Cambridge: Cambridge 

University Press, 2007. – Ch. 3, 5.  

40. Patterson M., Monroe K. Narrative in Political Science// Annual Review of Political 

Science. – 1998. Vol. 1. P. 315-331  

41. Schmitter Ph. The Design of Social and Political Resesrch / della Porta D., Keating M. 

(eds.) Approaches and Methodologies in the Social Sciences. Camb.: Cambridge University Press, 

2010  

42. Schmitter Ph. The Design of Social and Political Resesrch. – della Porta D., Keating M. 

(eds.) Approaches and Methodologies in the Social Sciences. Camb.: Cambridge University Press, 

2010  

43. Teun A. van Dijk .N.Y. Society and discourse: How social contexts influence text and 

talk. - Cambridge university, 2009. – Ch. 5 

 

Інформаційні ресурси 

Академічні установи, науково-дослідні інститути, центри 

 

1. Інститут зовнішньої політики -  www.fpri.kiev.ua 

2. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України - 

http://www.ipiend.gov.ua 

3. Інститут регіональних досліджень - http://www.irr.lviv.ua/ 

4. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України - 

http://www.iweir.org.ua/ 

5. Національна академія наук України - http://www.nas.gov.ua 

6. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Національна парламентська бібліотека України - http://www.nplu.org/ 

8. Національний Інститут стратегічних досліджень  -http://www.niss.gov.ua/ 

9. Нові вимоги до оформлення дисертації - http://aphd.com.ua/novi-vymohy-do-

oformlennia-dysertatsii/ 

10. Український незалежний центр політичних досліджень – http://www.ucipr.kiev.ua/ 

11. Український центр політичного менеджменту – http://www.politik.org.ua/ 

12. IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) - http://irex.ua/ua 

13. Departament of Peace Studies, University of Bradford -http://www.brad.ac.uk/acad/peace/  

 

 

http://www.fpri.kiev.ua/
http://www.ipiend.gov.ua/
http://www.irr.lviv.ua/
http://www.iweir.org.ua/
http://www.nas.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://aphd.com.ua/novi-vymohy-do-oformlennia-dysertatsii/
http://aphd.com.ua/novi-vymohy-do-oformlennia-dysertatsii/
http://www.brad.ac.uk/acad/peace/


Інформаційно-аналітичні центри 

1. Автоматичне оформлення джерел по ВАК України - http://vak.in.ua/ 

2. Український незалежний центр політичних досліджень - http://www.ucipr.kiev.ua 

3. Міжнародний центр перспективних досліджень - http://www.icps.kiev.ua 

4. Європейські інформаційно-аналітичні центри - http://www.aries.eu.int/ 

5. Інформаційно – пошукова система законодавчих і нормативних документів України 

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

6. Інформаційно-довідкова система - http://www.trader.relc.com/ 

7. Інформаційна агенція УНІАР, огляд преси, розсилка прес-релізів - 

http://www.uniar.com.ua/ 

8. Євробюлетень (інформаційний бюлетень Представництва Європейської Комісії в 

Україні) - http://www.delukr.ec.europa.eu/page962.html 

9. Портал политических наук – http://www.politzone.in.ua/ 

 

Бібліотеки, журнали, покажчики 

1. Альманах «Грані» – http://www.grani.org.ua/ 

2. Електронна бібліотека -  http://www.e-lib.info 

3. Електронний формат наукових журналів - http://www.search.global.epnet.com 

4. Журнал «Foreign Affairs» - http://www.foreignaffairs.com/ 

5. Журнал «Вестник международных организаций» - http://iorj.hse.ru/ 

6. Журнал «Віче» – http://www.viche.info/ 

7. Журнал «Зовнішні справи» (UA Foreign Affairs) - http://www.uaforeignaffairs.com/  

8. Журнал «Международная жизнь» - http://interaffairs.ru/ 

Журнал «Нова парадигма» – http://www.novaparadigma.org.ua/ 

9. Журнал Королівського інституту міжнародних відносин (The Royal Institute of 

International Affairs) - http://www.chathamhouse.org/ 

10. Журнал Корпорації РЕНД (The RAND Corporation) - http://www.rand.org/ 

11. Журнал Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) - 

http://www.cfr.org/publication/ 

12. Журнал Форуму глобальної політики (Global Policy Forum) - 

http://www.globalpolicy.org/ 

13. Каталог українських Wеb – ресурсів - http://el.visti.net/; http://weblist.gu.net/ 

14. Наукова бібліотека НаУКМА - http://www.library.ukma.kiev.ua 

Науковий вісника «Гілея» – http://www.gileya.org.ua/ 

http://www.aries.eu.int/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.trader.relc.com/
http://www.uniar.com.ua/
http://www.delukr.ec.europa.eu/page962.html
http://www.politzone.in.ua/
http://www.e-lib.info/
http://www.foreignaffairs.com/
http://iorj.hse.ru/
http://www.uaforeignaffairs.com/
http://interaffairs.ru/
http://www.rand.org/
http://www.cfr.org/publication/
http://www.globalpolicy.org/
http://el.visti.net/
http://www.weblist.gu.net/


15. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua 

16. Національна парламентська бібліотека України - http://nplu.kiev.ua 

 

12. Питання до іспиту 

1. Основні наукові підходи до сутності політичного процесу. 

2. Сучасні ідеї та концепції в політологічних дослідженнях. 

3. Характеристика методологічних підходів, що використовуються у політології. 

4. Специфіка дослідницьких методів політології: обґрунтований вибір методології. 

5. Суб’єктивний чинник в політичних дослідженнях. 

6. Основні парадигми і підходи політичної науки 

7. Специфіка теоретичних політичних досліджень. 

8. Специфіка прикладних політичних досліджень. 

9. Методи теоретичного рівня дослідження 

10. Методи емпіричного рівня дослідження. 

11. Метод моделювання у політичних дослідженнях 

12. Постановка дослідницької проблеми, мети і завдань дослідження. 

13. Дослідницькі гіпотези, валідність результатів. 

14. Експертні методи політичних досліджень. 

15. Дослідницькі методи з використання значної вибірки. 

16. Кількісний і якісний контент-аналіз. 

17. Івент-аналіз і когнитивне картування в політичних дослідженнях. 

18. Дослідницький цикл. Основні стадії дослідницького процесу. 

19. Концептуалізація і операціоналізація. 

20. Проблема впливу контекста. 

21. Принципи етики наукового дослідження. 

22. Вимоги до визначення об’єкту і предмету дослідження. 

23. Вимоги до визначення мети і постановки завдань наукового дослідження. 

24. Апробація наукової роботи і публікація основних результатів дослідження. 

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

26. Наукова стаття. 

27. Тези наукової доповіді (повідомлення). 

28. Специфіка підготовки наукових статей в рецензованих журналах. 

29. Особливості підготовки виступу з науковою доповіддю. 

30. Дисертаційна робота як різновид наукової роботи. 

31. Кваліфікаційні ознаки дисертації. 

32. Види наукового цитування в дисертаційній роботі. 



33. Оформлення дисертаційної роботи, довідковий апарат дослідження. 

34. Підготовка дисертації до захисту. 

35. Процедура захисту дисертації. 

36. Оформлення підсумкової документації.  

 

 


