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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Основи міжнародно-
політичних досліджень»розроблена на основі «Методичних вказівок до 
розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 
дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 
сукупності знань та вмінь, що формують знання та вміння щодо організації 
міжнародно-політичних досліджень бакалавра з міжнародної інформації. 

Метою викладання дисципліни є здобуття студентами базових знань з 
методології, методики та організації наукової діяльності для забезпечення 
їхньої професійної соціалізації як дослідників. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння методології 
міжнародно-політичних досліджень, сукупності методологічних наукових 
прийомів, системи організації науково-дослідницької щодо міжнародного 
політичного процесу.  

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: 

- сучасні методологічні концепції, основи методології наукового 
пізнання та  методики наукових досліджень; 

- структуру і порядок протікання міжнародно-політичного 
дослідницького процесу; 

- послідовність формування і використання сформованої методологічно 
позиції наукового дослідження; 

- значення методологічної підготовки для професійної діяльності 
інформаційного аналітика-міжнародника. 

Вміти: 
- використовувати принципи пошуку, добору й опрацювання 

наукової інформації; 
-  точного формулювати мету, задачі і висновки міжнародно-

політичних досліджень; 
- працювати з дисциплінарним масивом публікацій; 
- вести пошук, накопичення та обробку наукової інформації.   
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного навчального модуля, а саме:  
-         навчального модуля №1 «Методологія міжнародно-політичних 

досліджень»,   що є  логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною 
частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення 
модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Навчальна дисципліна «Основи міжнародно-політичних досліджень» 
ґрунтується на знаннях таких дисциплін, як: «Політичний розвиток та 
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політичні системи світу», «Країнознавство», «Теорія міжнародних відносин» 
та інших. 

 
 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Модуль №1 «Методологія міжнародно-політичних досліджень» 
Тема 2.1.1. Наука як дослідження 
Наука як система знань, соціальний інститут та дослідницька 

діяльність.  Ідеали і норми наукового дослідження – складова системи засад 
науки. Історична зміна системи засад науки як зміна типів наукової 
раціональності.  

Класичний, некласичний та постнекласичний типи наукової 
раціональності.  

Тема 2.1.2. Методи та методологія 
  Багаторівневість методології науки. Різноманітність конкретно-

наукових методологій. Норми наукового дослідження як методологічні 
принципи.  

Загальнонаукові методологічні принципи та їх зміна протягом розвитку 
науки. Вимоги до наукової теорії як загальнонаукові методологічні принципи. 
Вимога перевірюваності або принцип спостережуваності. Вимога 
максимальної загальності теорії або її пояснювальної сили. Вимога 
передбачувальної сили теорії. Вимога принципової простоти теорії. Невдача 
програми пошуків універсальної методології. Методологічні проблеми 
нелінійних теорій.    

 
Тема 2.1.3. Стилі наукового мислення і методологічні принципи 

конкретних наук 
Стиль наукового мислення як конкретно-історичний спосіб існування 

ідеалів і норм наукового дослідження, що відповідає науковій картині світу 
свого часу. Методологічні принципи як складова стилю наукового мислення, 
історичний характер методологічних принципів конкретних наук, їхня 
евристична роль. Ідеали і норми пояснення в фізиці як методологічні 
настанови: принцип причинності, принципи дальнодії і близькодії, принципи 
збереження. Принцип відповідності у фізиці як регулятор співвідношення між 
старою і новою теоріями. Нелінійне мислення як новий стиль наукового 
мислення. Синергетичний принцип підлеглості проти принципу редукції.  
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Тема 2.1.4. Структура теоретичного знання і методи теоретичного 
дослідження 

Абстрактні об’єкти теорії, процедури їхньої побудови (ідеалізація, 
конструювання). Системна організація. абстрактних об’єктів (теоретична 
схема) і математичний апарат. Роль фундаментальної і спеціальних 
теоретичних схем в дедуктивному розгортанні теорії.   

 
Тема 2.1.5. Структура емпіричного знання і методи емпіричного 

дослідження 
Емпіричні схеми як необхідний посередник між теоретичною схемою і 

дослідом. Створення експериментальної ситуації: об’єкти оперування і 
об’єкти дослідження. Експеримент і спостереження. Процедури переходу від 
даних  спостереження до емпіричних залежностей і наукових фактів   

 
Тема 2.1.6. Методологічні проблеми нелінійного природознавства як 

феномену постнекласичної науки 
Роль комп'ютерної революції у розвитку нелінійного природознавства. 

Співвідношення аналітичних і обчислювальних методів в розв'язанні 
нелінійних рівнянь. Застосування нових математичних методів (ітераційні 
процедури, фрактальна геометрія і т.ін.) і зміна ідеалів і норм пізнавальної 
діяльності. Переоцінка ролі фундаментальних теорій у нелінійному 
природознавстві. Специфіка нелінійної методології трансдисциплінарних та 
міждисциплінарних досліджень.   

 
Тема 2.1.7.  Форми відображення результатів наукових досліджень 

Наукові видання. Науково-дослідні та джерелознавчі наукові видання. 
Монографія, автореферат дисертації, препринт, тези доповідей та матеріали 
наукової конференції, збірник наукових праць. 

Наукові неперіодичні видання: книга, брошура, наукові збірки, журнали. 
Види монографій: наукові та практичні. 
Форми висвітлення підсумків наукової роботи: тези, тези доповіді, 

реферат. Види рефератів: інформативні, розширені або зведені, наукові. 
Винахідницька діяльність. Результати НДР: нові технологічні процеси й 

агрегати, матеріали і з'єднання, пристрої і конструкції можуть скласти предмет 
винаходу або відкриття. 

Усна передача інформації про наукові результати. Доповідь, 
повідомлення на нарадах, семінарах, симпозіумах, конференціях. Бесіди при 
особистих зустрічах. 

 
Тема 2.1.8. Зміст та складові міжнародно-політичного науково-

дослідного процесу 
Стадії науково-дослідного процесу. Схема міжнародно-політичного 

науково-дослідного процесу. Організаційна, дослідна стадії та стадія 
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узагальнення, апробації та реалізації наукових результатів. Процедура вибору 
наукової проблеми. Критерії вибору теми. Обґрунтування актуальності теми, 
визначення її місця в науковій проблемі. 

Суть та складові планування наукової діяльності у сфері міжнародно-
політичних досліджень. Програма та плани наукового дослідження. 
Формулювання теми дослідження. Вивчення стану питання і обґрунтування 
обраного напряму дослідження. Мета дослідження. Загальні та конкретні 
завдання дослідження. Зміст, об'єкт, предмет дослідження. Вибір методів 
дослідження. Етапи роботи, календарний план роботи. Попередній та 
остаточний план наукового дослідження, план-проспект наукового 
дослідження у міжнародно-політичній сфері. 

Організація міжнародно-політичних науково-дослідних робіт. Наукова 
організація дослідницької діяльності включає організацію дослідного процесу, 
управління ним і обслуговування. Організаційні передумови для дослідження і 
аналітичної обробки економічної інформації. Основні завдання НОП. 
Елементи НОП. Нормування праці науковців. 
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Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
НП 15.01.05- 01-2016 

стор. 8 з 9 
 

 

 (Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди передано 
(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. 
отримувача 

Підпис 
отримувача Примітки 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор

. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 
ознайомленої 

особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
«Основи міжнародно-політичних 

досліджень» 

Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
НП 15.01.05- 01-2016 

стор. 9 з 9 
 

 

(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата 

ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
змі-
ни 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 

 

Дата 
внесен-
ня зміни 

Дата 
введен-
ня зміни Зміненого Заміненого Нового Анульо- 

ваного 

        
        
        
        
        
        
        
        

(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
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