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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – дати знання про підходи до організації та проведення наукових 

досліджень міжнародно-політичних проблем та глобального розвитку, розвинути навички 

вирішення дослідницьких завдань, вдосконалити використання методів наукового 

дослідження, підготовки та проведення апробації результатів наукового дослідження, участі в 

міжнародній науковій співпраці.  
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 

  

 Успішне опанування навчальної дисципліни “Методологія та організація  міжнародно-

політичних досліджень” передбачає знання основ наукознавства, володіння основними 

принципами наукового дослідження, знання способів та підходів до організації наукового 

дослідження, місця міжнародно-політичних досліджень в структурі суспільних наук та їх 

зв’язок із міждисциплінарними дослідженнями, володіння базовими навичками наукової 

роботи та здійснення наукового дослідження, уміння визначати наукову проблему, предмет 

дослідження, будувати наукові гіпотези. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни. 
 Навчальна дисципліна “Методологія та організація міжнародно-політичних 

досліджень” належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітньо-науковим 

рівнем “доктор філософії”. Вона забезпечує професійний розвиток аспіранта та спрямована 

на підготовку кваліфікованого дослідника-науковця, здатного до розробки, організації та 

виконання теоретичних та прикладних наукових досліджень. У межах навчальної дисципліни 

аспіранти опановують спеціалізовані підходи до побудови методології наукових досліджень 

міжнародно-політичних проблем, комбінування загальних та спеціальних методів та методик 

дослідження. Значну увагу приділено вивченню сучасного стану розвитку методології 

міжнародно-політичних досліджень, досліджень глобального розвитку та міжнародного 

співробітництва.  
 

4. Завдання (навчальні цілі): опанування аспірантами загальних та спеціалізованих підходів 

до організації міжнародно-політичних досліджень, набуття навичок розв’язання комплексних 

дослідницьких проблем в галузі міжнародних відносин, міжнародного розвитку, 

регіональних студій, опанування методологічними підходами до дослідження міжнародно-

політичних проблем, набуття навичок дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань. 
 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання 

 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 
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1. Знати    

1.1 принципи та правила організації 

наукового дослідження, підходи до 

формування та розвитку 

методології міжнародно-

політичних досліджень 

Лекції, 

семінарські 

заняття, 

самостійні 

роботи 

усна доповідь, 

виконання 

самостійних 

робіт, тест 

10 

1.2 теоретичні засади методологічного 

забезпечення практичних 

міжнародно-політичних 

досліджень 

Лекції, 

семінарські 

заняття, 

самостійні 

роботи 

усна доповідь, 

тест, виконання 

самостійних робіт 

5 

2 Вміти    

2.1 Використовувати у дослідницькій 

діяльності знання щодо організації 

та проведення наукового 

дослідження 

Семінарські 

заняття, 

самостійні 

роботи 

усна доповідь, 

індивідуальне 

творче завдання, 

самостійна 

робота 

15 

2.2 Використовувати навички 

проведення наукового дослідження 

для вирішення практичних 

наукових завдань 

Семінарські 

заняття, 

індивідуальне 

творче завдання, 

самостійні 

роботи 

усна доповідь, 

індивідуальне 

творче завдання,  

самостійна 

робота 

15 

3 Отримати базові комунікативні 

навички:  

   

3.1 здатність брати участь в дискусіях,  

концентруватися на значущих 

складових обраної проблеми (теми) 

семінар, 

самостійна 

робота 

усна доповідь 10% 

3.2 здатність брати участь у 

міждисциплінарних проектах 

комплексного наукового 

дослідження складних систем, 

використовувати результати 

досліджень  міжнародно-

політичної науки для досягнення 

цілей власного наукового 

дослідження. 

самостійна 

робота 

індивідуальне 

творче завдання  

10% 

3.3 проявляти увагу і толерантність до 

іншої (й інакшої) думки у процесі 

інтелектуальної комунікації. 

семінар усна доповідь 10% 

4 Автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

знаходити необхідну інформацію з 

різних джерел, упорядковувати її, 

оцінювати її достовірність, 

пояснювати значущість, приймати 

обґрунтовані рішення; 

самостійна 

робота 

усна доповідь 

індивідуальне 

творче завдання 

15% 

4мати інтелектуальне сумління, самостійна екзаменаційна 10% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 
 

Результати навчання дисципліни 

(код) 

 

Програмні результати навчання 

(назва) 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

Використовувати знання сучасних 

теоретичних напрямів, концепцій та 

методів проведення досліджень в 

галузі соціальних наук та політології 

для формулювання наукової проблеми, 

обґрунтування новизни результатів 

наукового дослідження такої 

проблеми, його теоретичного та 

практичного значення.  

+ + + +      

Здійснювати пошук, аналіз та критичне 

осмислення інформації з різних 

джерел, продукувати нові ідеї. 

   +    + + 

Подавати складну інформацію у 

доступній та зрозумілій формі усно та 

письмово (в тому числі іноземною 

мовою), використовуючи наукову 

стилістику та термінологію. 

    + + +   

Ініціювати, організовувати та 

проводити комплексні політологічні 

дослідження, демонструвати 

дослідницьку вправність, креативність 

у генеруванні ідей та досягненні 

наукових цілей. 

    + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання студентів:  

 семестрове оцінювання здійснюється у формі перевірки знань, навичок: 

- під час відповіді на семінарському занятті (участі у дискусії) – 15% у загальній/ 

підсумковій системі оцінювання; 

- у формі написання самостійних робіт – 20 % у загальній/ підсумковій системі 

оцінювання; 

- у формі тестових завдань – 25% у загальній/ підсумковій системі оцінювання ; 

- у формі виконання індивідуальних творчих робіт – 40% у загальній/ підсумковій 

системі оцінювання 

 

підсумкове оцінювання здійснюється у формі письмового екзамену – 40% у 

4.2 чесність у справі формування і 

вираження інтелектуальної 

позиції. 

робота робота 
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загальній/ підсумковій системі оцінювання   
 

 ЗМ1 ЗМ2 екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 16 16 28  60 

Максимум 30 30 40 100 

 

Аспірант не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20 балів. Для допуску до 

екзамену обов’язково виконання модульної роботи та отримання мінімальної оцінки по обох 

модулях. Оцінка за іспит не може бути меншою 28 балів для отримання загальної позитивної оцінки 

за курс.  
 

7.2. Організація оцінювання:  
 проміжна оцінка за перший змістовний модуль виставляється по його завершенні, 

кінцева оцінка за перший модуль виставляється після виконання модульної контрольної 

роботи (за рахунок додавання балів по питаннях, що стосуються матеріалу першого 

модуля. Кінцева оцінка за другий модуль виставляється одразу по завершенню модуля, із 

урахуванням балів, отриманих за модульну контрольну роботу. Модульні контрольні 

роботи проводиться у середині жовтня та кінці листопада.  
 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8.Структура навчальної дисципліни. Тематичний план 

У курсі передбачено 1 змістовну частину (1 модуль). Заняття проводяться у 

вигляді лекцій, семінарів, з використанням інтерактивних методів навчання. 

Завершується дисципліна екзаменом.  
 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 
 

№ Назви тем Лекції 
Семінар

и 

Самостій

на робота 

1.  Наука й наукові дослідження у сучасному світі  2  12 

2.  Провідні методологічні концепції ХХ-ХХІ ст. 2  12 

3.  Особливості методології наукового дослідження 

міжнародних відносин  
2 2 12 

4.  Типологія методологічних підходів та методів 

міжнародно-політичних досліджень  
4  12 

5.  Особливості міжнародно-політичних наукових 

досліджень  
2  12 

6.  Окремі методи дослідження міжнародних відносин  2  12 

7.  Методологія написання наукової роботи  4 2 24 

ВСЬОГО 18 4 96 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 
Семінарів – 4 год. 
Самостійнох роботи - 96 год. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Методологія та організація  міжнародно-політичних досліджень» 
 

1. Аналіз дискурсу у міжнародно-політичних дослідженнях. 
2. Біхевіорістський підхід у досліджені міжнародних відносин. 
3. Зміст та форми методологічних підходів до дослідження наукових проблем.  
4. Кількісні методи досліджень міжнародних відносин: загальна характеристика. 
5. Компаративний підхід у досліджені міжнародних відносин. 
6. Критичні теорії як методологія дослідження міжнародних відносин та світової 

політики.  
7. Міжнародні відносини як наукова галузь: об’єкта та предмет.  
8. Міжнародні відносини як освітня дисципліна: мета та завдання.  
9. Місце дослідження міжнародно-політичних проблем у структурі суспільних наук.  
10. Місце та роль наукових категорій «система» та «структура» у дослідженні 

міжнародних відносин. 
11. Наукова концепція та наукова теорія.  
12. Наукова проблема та наукове питання.   
13. Основні етапи наукового дослідження.  
14. Особливості застосування Case studies у дослідженні міжнародних ситуацій. 
15. Особливості історіографії дослідження міжнародних відносин. 
16. Парадигма політичного реалізму в дослідженні міжнародних відносин. 
17. Позитивістська парадигма в дослідженні міжнародних відносин. 
18. Поняття дискурсу в політичному та міжнародно-політичному дослідженні.  
19. Поняття політичної ситуації, політичного простору та політичного часу як категорії 

міжнародно-політичних досліджень.   
20. Принцип історизму в дослідженнях міжнародних відносин. 
21. Рівні аналізу міжнародних відносин.  
22. Роль компаративістики як самостійного напряму дослідження зовнішньої політики 

держав. 
23. Роль теоретичних дебатів дослідженнях міжнародних відносин в розвитку методології 

досліджень. 
24. Системний підхід у дослідженні міжнародних відносин та світової політики.  
25. Теорії міжнародних відносин у формулюванні наукової концепції досліджень 

міжнародних відносин. 
26. Теорія прийняття рішень як методологія дослідження. 
27. Теорія раціонального вибору як методологія дослідження міжнародних відносин. 
28. Типи Case studies: еволюція та сфери застосування. 
29. Функція магістерської кваліфікаційної роботи у науковому процесі, особливості її 

підготовки, структури та оформлення.   
30. Якісні методи досліджень міжнародних відносин: загальна характеристика. 
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