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Підсумковий контроль відбувається у вигляді заліку, іспиту за 
загальною сумою набраних у процесі поточного контролю балів. 

До іспиту допускаються студенти, які успішно виконали індивідуальну 
роботу та контрольні заходи модуля. 

 
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Етапи розвитку науки. 
2. Види наукових досліджень. 
3. Мета науки. 
4. Основні характеристики процесу наукового пізнання. 
5. Діалектика як метод наукового пізнання. 
6. Альтернативність діалектики і метафізики як методів пізнання. 
7. Базові підходи в теорії пізнання. 
8. Методологічна основа наукового дослідження. 
9. Етапи наукового дослідження. 
10. Поняття теорії. Наукова теорія. Структура наукової теорії. 
11. Основні характеристики наукової теорії. 
12. Стадії науково-дослідного процесу. 
13. Предмет, об’єкт, гіпотеза наукового дослідження. 
14. Види гіпотез, стадії розвитку гіпотез. 
15. Проблеми наукового пошуку. 
16. Поняття методології. 
17. Перші історичні методологічні підходи. 
18. Методи наукового знання. 
19. Класифікація методів за критеріями. 
20. Поняття політичного дослідження. Об’єкт, предмет, суб’єкт 

політичного дослідження. 
21. Структура наукового дослідження. 
22. Структура політичного дослідження. 
23. Рівні(аспекти) політичного дослідження. 
24. Принципи політичного дослідження. 
25. Класичні теоретичні методи політичного дослідження (тради-

ційний, системного аналізу, структурно-функціональний, порівняльний, 
групове дослідження, біхевіористський метод). 

26. Емпіричні методи отримання політичних даних (анкетування, 
стандартизоване анкетування, технологія вибірки, вивчення документів, 
спостереження, конвент-аналіз, соціометрія, експеримент (моделювання), 
експертні оцінки). 

27. Формально-логічні методи отримання нових знань (описання та 
пояснення, порівняння та аналогія, аналіз та синтез, доведення та 
спростування, формалізація (абстрагування, ідеалізація, узагальнення)). 
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28. Сутність системного підходу. 
29. Принципи системного підходу. 
30. Системний аналіз як науковий метод пізнання. 
31. Системологічний підхід: сутність та особливості застосування. 
32. Сутність системного підходу до політичних досліджень та історія 

його виникнення і розвитку. 
33. Стадії здійснення системного підходу щодо дослідження політичних 

явищ і діяльності та їх логічний зв’язок. 
34. Структурний аналіз та його завдання щодо вивчення компонентів 

системи як необхідних і достатніх, установлення зв’язків між ними та 
співпорядкованості. 

35. Функціональний аналіз у межах системного підходу і його складові. 
36. Класифікація загальнонаукових методів у політичних дослідженнях. 
37. Метод спостереження в політичних дослідженнях. 
38. Метод експерименту в політичних дослідженнях. 
39. Статистико-математичні методи в політичних дослідженнях як 

основні та допоміжні засоби узагальнення. 
40. Історичні методи в політичних дослідженнях. 
41. Культурологічні методи в політичних дослідженнях. 
42. Форми опитування в політичних дослідженнях. 
43. Зміст опитування в політичних дослідженнях. 
44. Класифікація методів наукового пізнання та їх характеристика. 
45. Загальнофілософські та загальнонаукові методи пізнання. 
46. Спеціально-наукові, дисциплінарні та міждисциплінарні методи. 
47. Творча діяльність дослідника. 
48. Наукова фантазія та інтуїція. 
49. Основні особистісні якості дослідника. 
50. Роль і функції наукового керівника магістерської роботи. 
51. Принципи раціональної організації наукової діяльності. 
52. Технологія наукової діяльності. 
53. Послідовність етапів наукового дослідження. 
54. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Складання 

бібліографії. 
55. Апробація і впровадження результатів наукового дослідження у 

практику. 
56. Сутність дипломної роботи, її структура. Сутність, мета і завдання 

дипломної роботи. 
57. Особливість науково-дослідної роботи у ВНЗ. 
58. Кафедра як головний науковий осередок вищої школи. 
59. Система науково-дослідної роботи у вищій школі. 
60. Спеціальні наукові підрозділи у вищих навчальних закладах. 


