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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Згідно з “Положенням про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах України” курсова робота виконується з метою 

закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за 

період навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного 

фахового завдання. Навчальним планом спеціальності “Міжнародні 

відносини” передбачено написання трьох курсових робіт з найважливіших 

фахових дисциплін при навчанні за освітньо-кваліфікаційним рівнем  

“бакалавр”. Курсова робота є формою індивідуальної роботи студента. 

Написання курсової роботи дає можливість студентам ґрунтовніше засвоїти 

вивчений програмний матеріал з предмета, оволодіти основними навичками 

наукової роботи, а також розвинути свої творчі інтелектуальні здібності. 

Самостійна робота з документальними джерелами, науковими 

дослідженнями дасть змогу поглибити фахові знання, сприятиме 

становленню як спеціалістів. Курсова робота є видом дослідницької 

діяльності. Самостійна наукова робота потребує від студента творчих 

пошуків, має включати елементи новизни. 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Основні вимоги до написання студентом курсової роботи: актуальність 

теми, достатній теоретичний рівень, дослідницький характер, граматична і 

стилістична правильність, дотримання стандартів щодо оформлення. 

Тема роботи має бути актуальною з погляду сучасних процесів у 

міжнародних відносинах, зовнішньої політики окремих держав, різних 

важливих аспектів їх розвитку. Курсова робота може бути актуальною також 

з точки зору висвітлення прикладних політичних, економічних, соціальних, 

екологічних, культурних проблем розвитку окремих держав, їх 

зовнішньополітичної діяльності. 
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Курсова робота повинна бути написана студентом на рівні, 

відповідному сучасному стану розвитку комплексу наук, які вивчають 

міжнародні відносини. У процесі роботи студент має вивчити достатню 

кількість опублікованих джерел (оприлюднені документи, монографії, 

наукові статті тощо). Думки вітчизняних і зарубіжних авторів, їхні 

загальнотеоретичні і методологічні підходи необхідно проаналізувати та 

систематизувати.  

Текст курсової роботи треба структурувати. Матеріал роботи 

викладається послідовно. У тексті не повинно бути стилістичних і 

граматичних помилок. Обов’язкова умова – єдиний стиль роботи. Якість 

курсової роботи суттєво погіршується, якщо має сукупність 

різностилістичних, погано пов’язаних між собою компонентів. Формування 

навичок і вмінь грамотного викладення тексту – одне з важливих завдань 

курсової роботи. 

Оформлення курсової роботи повинно відповідати чинним стандартам. 

У тексті треба дотримуватись правил цитування. Належним чином слід 

оформлювати список використаних джерел. Дотримання цих вимог сприяє 

формуванню у студентів культури оформлення наукових праць, важливої для 

їхньої майбутньої професійної діяльності. 

  

ДОБІР ДЖЕРЕЛ 

 

 Почати пошук необхідних джерел та літератури можна з тематичного 

каталогу бібліотеки. Склавши список основних праць по темі, слід 

перевірити його повноту за абетковим каталогом, переглянувши праці 

найбільш відомих авторів монографій по даній темі. 

 Найбільш складною є праця по обліку публікацій в періодичних 

виданнях. Починати треба теж з тематичного каталогу періодики,  але не слід 

покладатись на його повноту. 
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 Після складення списку найбільш важливих по даній темі періодичних 

видань, студент повинен  сам переглянути щорічні бібліографічні переліки 

статей, що друкуються в останніх (грудневих) номерах наукових журналів. 

Щодо журналів останніх років, то їх слід уважно переглянути всі. Студенту-

міжнароднику взагалі рекомендовано постійно вивчати матеріали таких 

журналів як “Політика і час”, “Політична думка”, “Сучасність”, “Віче”, 

“Розбудова держави”, “Політологічні читання”, “Український історичний 

журнал”, “Нова політика”, “Международная жизнь”, “Новая и новейшая 

история”, “США: экономика, политика, идеология” (з 1999 р. – “США -  

Канада: экономика, политика, культура”), “Новое время”, “Мировая 

экономика и международные отношения”, “Славяноведение”, “Вопросы 

истории”, “Полис”, “Вопросы экономики”, “Общественные науки и 

современность”, “Политика”, “Эхо планеты”, “Восток”, “Проблемы Дальнего 

Востока”.  

 Крім того студент повинен звернутись до спеціальних бібліографічних 

посібників “Літопис газетних статей”, “Літопис рецензій” (літописи 

журнальних статей, бібліографічні покажчики журналів, енциклопедії). 
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НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТАМИ 1 КУРСУ 

 

На першому курсі студенти відділення МВ пишуть курсову роботу із 

предмета «Політична географія». Цілями роботи на 1 курсі є одержання 

студентом знань і вмінь оцінювати основні параметри політико-географічної 

характеристики держави, а також знайомство із правилами написання й 

оформлення студентського наукового проекту. 

Вступ. 

Вступ роботи повинен містити наступні складові. 

Актуальність обраної теми. 

Студент повинен пояснити, чому він вибрав саме цю тему, указавши її 

наукову й практичну важливість. Розмір - максимум один абзац, не більше 

півсторінки. 

Мета роботи. 

Визначається питанням, навіщо потрібне дане дослідження? Розмір – 

одна розгорнута пропозиція. Наприклад: «Метою даної роботи є аналіз 

основних політико-географічних параметрів держави й виявлення їх впливу 

на роль держави у світовій політиці». 

Завдання роботи. 

Завдання роботи – це питання, на які повинен відповісти автор роботи, 

щоб розкрити мету курсової. Відповіді ж на дані питання надаються у 

Висновках. Таким чином, на завдання, поставлені у Вступі, обов'язково 

повинні бути дані відповіді-висновки, викладені у Висновках.  

Характеристика джерел.  

У цій частині студент повинен охарактеризувати ті джерела, звідки він 

черпав дані для своєї роботи. Необхідно вказати, якими саме базами даних 

користувався автор роботи й наскільки дані з різних баз збігаються або 

суперечать одні одним. 

Розмір – орієнтовно півсторінки. 
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У цілому Вступ повинен становити 1,5 сторінки. 

Змістовна частина (аналіз держави). 

Змістовна частина поділяється на три розділи. Перший розділ - оцінка 

території держави та її господарського комплексу. Другий розділ - 

політичний устрій держави. Третій розділ - місце країни на політичній карті 

світу. Основним завданням студента є класифікація обраної держави за 

низкою параметрів. 

Класифікація держави за розмірами. 

За розмірами держави діляться на наступні категорії: 

 найбільші ( понад 2,5 млн. кв.км) 

 великі ( від 500 тис. до 2,5 млн. кв.км) 

 середні ( від 100 тис. до 500 тис. кв.км) 

 малі ( від 2586 кв.км. (площа Люксембургу) до 100 тис. кв.км.) 

 мікродержави (менш 2586 кв.км.) 

Класифікація за виходом до Світового океану. 

За виходом до Світового океану держави діляться на острівні (усі їх 

границі є морським/океанічним узбережжям), прибережні (мають вихід до 

моря) і внутріконтинентальні (не мають виходу до моря). 

Класифікація за забезпеченістю ресурсами. 

Необхідно вказати, наскільки держава забезпечена трьома видами 

ресурсів – мінеральними (сировина), земельними (землі 

сільськогосподарського призначення) і водними ( прісною водою). 

Ступінь забезпеченості сировинними ресурсами можна оцінити за 

обсягом імпорту сировини, включаючи енергоносії, і ступенем залежності 

держави від цих поставок. 

Ступінь забезпеченості земельними ресурсами можна оцінити за 

наступною шкалою: 

 надлишково забезпечена – більш 5 га/особу; 

 досить забезпечена – 1-5 га/особу; 

 недостатньо забезпечена – менш 1 га/особу. 
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Ступінь забезпеченості водними ресурсами можна оцінити за 

наступною шкалою: 

 надлишково забезпечена – більш 6000 куб.м/особу на рік; 

 досить забезпечена – 1700-6000 куб.м/особу на рік; 

 недостатньо забезпечена – менш 1700 куб.м/ особу на рік. 

Класифікація за щільністю населення. 

За щільністю населення держави підрозділяються на: 

 0-30 осіб/кв.км – слабонаселені; 

 30,1-70 осіб/кв.км – середньонаселені; 

 70,1-100 осіб/кв.км – густонаселені; 

 100,1 і більш осіб/кв.км – надзвичайно густонаселені. 

Класифікація за динамікою чисельності населення держави. 

Чисельність населення держави залежить від двох процесів – 

відтворення населення й міграції. 

Відтворення населення здійснюється в рамках чотирьох типів 

відтворення: 

 первісний (низька народжуваність, низька смертність, подвоєння 

чисельності населення приблизно за 250 років); 

 аграрний або традиційний (висока народжуваність, висока 

смертність, низький темп росту населення); 

 індустріальний або перехідний (висока народжуваність, низька 

смертність, демографічний вибух, украй висока частка населення 

у віці 0-20 років); 

 постіндустріальний або сучасний (низька народжуваність, низька 

смертність, індекс фертильності нижче 2, старіння населення й 

депопуляція). 

Необхідно вказати домінуючий тип відтворення населення в країні й 

індекс фертильності (кількість дітей на одну жінку). Також необхідно вказати 

кількість немовлят і померлих за рік на 1000 осіб населення. 
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Міграція оцінюється по кількості емігрантів/іммігрантів на 1000 осіб 

населення. 

Загальний висновок по динаміці чисельності населення проводиться 

підсумовуванням відтворення й міграції на 1000 осіб населення. Наприклад, 

на 1000 осіб за рік народилося 7,8 осіб, померло 8,2, іммігрувало 0,7 осіб. 

Отже, при скороченні корінного населення на 0,4 на 1000 осіб за рік загальне 

населення країни росте за рахунок зовнішньої міграції. 

Класифікація за ступенем урбанізації. 

За ступенем урбанізації держави діляться на: 

 високоурбанізовані (міське населення становить більш 50% 

населення країни) 

 средньоурбанізовані (міське населення становить від 20 до 50% 

населення країни) 

 низькоурбанізовані (міське населення становить менш 20% 

населення країни) 

Класифікація за етнічним складом. 

За етнічним складом держави діляться на: 

 моноетнічні (більш 90% населення є представниками одного 

етносу); 

 біетнічні (більш 90% населення є представниками двох 

найчисельніших етносів); 

 поліетнічні. 

Необхідно вказати основні етнічні групи в державі. 

Класифікація за конфесіональним складом. 

За конфесіональним складом держави діляться на: 

 моноконфесіональні (більш 90% населення є представниками 

однієї релігії); 

 поліконфесіональні. 

Необхідно вказати основні конфесіональні групи в державі. 

Класифікація за економічним розвитком. 
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За економічним розвитком держави діляться на наступні категорії: 

 постіндустріальні (невиробничий сектор забезпечує більш 50% 

ВВП). У свою чергу, постіндустріальні держави діляться на два 

типи. Перший тип – держави, що побудували потужний 

невиробничий сектор, опираючись на промислове виробництво. 

Другий тип – держави, що відмовляються від промислового 

виробництва, у силу чого невиробничий сектор у їхній економіці 

домінує; 

 індустріальні (промисловість забезпечує більш 33% ВВП); 

 держави, що розвиваються (більш 33% ВВП забезпечує сільське 

господарство). 

Класифікація за формою правління. 

За формою правління держави діляться на монархії й республіки. 

Основна різниця між ними полягає в джерелі влади: у республіці – народ, у 

монархії – монарх, що править з волі «вищої сили». У свою чергу, республіки 

поділяються на парламентські, президентські й змішані. Основним критерієм 

цієї класифікації є той, хто призначає/знімає зі свого поста членів уряду. 

Монархії підрозділяються на абсолютні (усі три галузі влади перебувають під 

контролем монарха) і обмежені (хоча б одна галузь влади монархом не 

контролюється). 

Класифікація за державним устроєм. 

З погляду державного устрою, держави діляться на унітарні, 

федеративні й конфедеративні. В унітарних держав присутній тільки один 

рівень законодавчої влади – загальнодержавний. У федерацій і конфедерацій 

їх два – загальнодержавний і регіональний. При цьому у федераціях 

загальнодержавний рівень законодавчої влади має пріоритет над 

регіональним; у конфедерацій, відповідно, регіональний рівень законодавчої 

влади має пріоритет над загальнодержавним. 

Класифікація за політичним режимом. 
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Політичний режим держави визначається ступенем незалежності друг 

від друга галузей влади. Відповідно, при концентрації всіх галузей влади 

(виконавча, законодавча й судова) в одних руках, політичний режим 

характеризується як диктатура. При повній незалежності галузей влади одна 

від одної – як демократія. Існують також проміжні/гібридні форми. 

Роль держави в міжнародних відносинах на регіональному й 

глобальному рівні. 

Необхідно проаналізувати ступінь впливу держави на сучасні 

міжнародні відносини.  

Сусіди й відносини з ними. 

Необхідно вказати сусідні держави, що граничать із досліджуваною 

країною, і дати загальну характеристику відносин з ними. 

Основні регіональні міжнародні організації, у які входить 

досліджувана держава. 

Необхідно вказати, у які регіональні міжнародні організації входить 

держава, оцінити взаємовплив держави й зазначених організацій. 

Кожний із зазначених пунктів повинен займати обсяг до 30 рядків 

максимум. Таким чином, обсяг даної частини роботи повинен становити 

до 10 сторінок. 

Висновки. 

Висновки до роботи повинні бути чіткими і ясними, містити в 

концентрованому виді інформацію, необхідну для політико-географічної 

характеристики аналізованої держави. Нижче представлений орієнтовний 

приклад висновків до роботи студента 1 курсу: 

 

Абсурдистан відноситься до середніх прибережних держав. 

Забезпеченість власними сировинними ресурсами висока, забезпеченість 

водними ресурсами недостатня. 

Абсурдистан відноситься до високоурбанізованих средньонаселених 

поліетнічних багатоконфесійних країн. Населенню Абсурдистана властивий 
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четвертий тип відтворення, у країну відбувається активна імміграція, за 

рахунок чого чисельність населення суттєво не змінюється.  

За рівнем економічного розвитку Абсурдистан є постіндустріальною 

державою першого типу. 

 З погляду форми правління Абсурдистан є парламентською 

республікою. З погляду державного устрою Абсурдистан є федерацією. За 

політичним режимом Абсурдистан - демократична правова держава. 

Абсурдистан є регіональною державою, у сферу впливу якого входять 

Нуристан і Даристан. 

У Абсурдистана 7 сусідів, з яких два входять у його сферу впливу, а із 

трьома існують неврегульовані територіальні суперечки. 

Абсурдистан є активним учасником АСЕАН і ШОС. 

 

Рекомендовані джерела. 

У ході написання курсової роботи слід приділити особливу увагу 

добору джерел інформації, що забезпечують об'єктивні веріфіковані дані. 

Нижче представлений список рекомендованих баз даних. 

1.  База даних Всесвітнього банку [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://data.worldbank.org/  

2.  База даних Міжнародного Валютного Фонду [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.imf.org/en/Data  

3.  База даних ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://data.un.org/  

4.  База даних ФАО (Продовольчої й сільськогосподарської організації 

Об'єднаних Націй) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.fao.org/statistics/databases/ru/  

5.  База даних Центрального розвідувального управління США 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html  
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6. Інтернет-Бібліотека конституцій країн світу [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/ 

7. Посилання на державні статистичні організації закордонних країн і 

міжнародні статистичні організації статистичного бюро Японії [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://www.stat.go.jp/english/info/148.htm  

8. Статистичний портал Організації економічного співробітництва й 

розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://stats.oecd.org/index.aspx  

Допускається також цитування офіційної статистики, розміщеної на 

сайтах відповідних державних органів окремих держав. 

Категорично не допускається залучення матеріалів інтернет-

енциклопедій (Вікіпедія, Кругосвет і т.п.) через їхню принципову 

неверіфікованість! 
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НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТАМИ 2 КУРСУ 

 

На другому курсі студенти відділення МВ пишуть курсову роботу із 

предметів «Історія країн Європи й Америки. 1648-1991» та «Історія країн Азії 

й Африки. 1850-1991». Метою даної курсової роботи є одержання студентом 

знань по історії через аналіз класичних монографій з вищевказаних 

предметів. 

Вступ. 

Вступ роботи повинен містити наступні складові. 

Актуальність обраної теми. 

Студент повинен пояснити, чому він вибрав саме цю тему, указавши її 

наукову й практичну важливість. Розмір - максимум один абзац, не більше 

півсторінки. 

Мета роботи. 

Визначається питанням, навіщо потрібно дане дослідження? Розмір – 

одна розгорнута пропозиція. Наприклад: «Метою даної роботи є виявлення 

ролі монографії Є.Б. Тарле «Наполеон» у розвитку історичної науки ХХ ст.» 

Завдання роботи. 

Завдання роботи – це питання, на які повинен відповісти автор роботи, 

щоб розкрити мету курсової. Відповіді ж на дані питання надаються у 

Висновках. Таким чином, на завдання, поставлені у Вступі, обов'язково 

повинні бути дані відповіді-висновки, викладені у Висновках.  

Характеристика джерел.  

У цій частині студент повинен охарактеризувати ті джерела, звідки він 

черпав дані для своєї роботи. Необхідно вказати, якими саме базами даних 

користувався автор роботи й наскільки дані з різних баз збігаються або 

суперечать одні одним. 

Розмір – орієнтовно півсторінки. 

У цілому Вступ повинен становити 1,5 сторінки. 
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Змістовна частина (аналіз монографії).  

Відомості про автора й обставини написання й виходу роботи до 

друку. 

Необхідно вказати, у якій міжнародній суспільно-політичній ситуації 

вийшла монографія, чи мала вона суспільний або академічний резонанс. 

Короткі біографічні відомості про автора. У якому ступені кар'єра й доля 

автора вплинула на вибір теми дослідження й ідеологічну спрямованість 

висновків?  

Обсяг – до 2-х сторінок. 

Місце монографії в системі наукових знань.  

 Необхідно вказати, яке місце сучасна історіографія або політичні 

науки відводять даному авторові і його роботі. Чи є автор представником або 

засновником певної наукової школи? Якщо це можливо, назвати його учнів і 

їх роботи, пов'язані з монографією, що характеризується. 

Обсяг – до 1 сторінки. 

Короткий зміст монографії. 

Аналіз структури роботи. Характеристика її за розділами згідно з 

авторським розподілом. Обсяг аналізу різних розділів повинен бути в 

курсовій приблизно однаковим. При цьому немає необхідності повністю 

переказувати монографію. Автор курсової роботи може зробити акценти на 

певних вузлових моментах у кожному розділі, обґрунтувавши їх вибір. 

Обсяг – до 5 сторінок. 

Аналіз авторських висновків та прогнозів. 

Аналіз основних висновків автора монографії. Сучасна політична й 

наукова актуальність монографії. Існуючі дискусії за тематикою даної 

монографії. Точка зору безпосередніх опонентів автора.  

Обсяг – до 2 сторінок. 

 У цілому змістовна частина не повинна перевищувати 10 сторінок. 
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Для аналізу монографії повинні бути залучені 4-5 науково-дослідних і 

джерелознавчих робіт з відповідної до аналізованої монографії 

проблематики.  

Висновки. 

Висновки до роботи повинні бути чіткими і ясними, містити в 

концентрованому виді інформацію, необхідну для характеристики 

аналізованої монографії. 

Обсяг – 1 сторінка. 
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НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТАМИ 3 КУРСУ 

 

На третьому курсі студенти відділення МВ пишуть курсову роботу із 

предмета «Історія міжнародних відносин. 1945 - 2016». Метою даної курсової 

роботи є одержання студентом не тільки знань по історії МВ, але й умінь 

працювати з історичними джерелами, тобто із договорами або іншими 

офіційними документами й мемуарами.  

Слід пам'ятати, що мемуарам властивий суб'єктивний погляд їх автора 

на події. Він викладає власне бачення проблем, іноді намагаючись 

перебільшити власний внесок в історію або применшити ступінь своєї 

причетності до подій з негативними наслідками. Вивчення мемуарів дозволяє 

виробити критичний погляд на історичні джерела. 

 

Вступ. 
Вступ роботи повинен містити наступні складові. 

Актуальність обраної теми. 

Студент повинен пояснити, чому він вибрав саме цю тему, указавши її 

наукову й практичну важливість. Розмір - максимум один абзац, не більше 

півсторінки. 

Мета роботи. 

Визначається питанням, навіщо потрібно дане дослідження? Розмір – 

одна розгорнута пропозиція. Наприклад: «Метою даної роботи є виявлення 

ролі даного документа / мемуарів у контексті еволюції біполярних / 

постбіполярних міжнародних відносин». 

Завдання роботи. 

Завдання роботи – це питання, на які повинен відповісти автор роботи, 

щоб розкрити мету курсової. Відповіді ж на дані питання надаються у 

Висновках. Таким чином, на завдання, поставлені у Вступі, обов'язково 

повинні бути дані відповіді-висновки, викладені у Висновках.  
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Характеристика джерел.  

У цій частині студент повинен охарактеризувати ті джерела, звідки він 

черпав дані для своєї роботи. Необхідно вказати, якими саме базами даних 

користувався автор роботи й наскільки дані з різних баз збігаються або 

суперечать одні одним. 

Розмір – орієнтовно півсторінки. 

У цілому Вступ повинен становити 1,5 сторінки. 
 

Змістовна частина  1 (аналіз документу).  
Міжнародний контекст укладання договору / документу. 

 Необхідно показати, у якій міжнародній суспільно-політичній ситуації 

був укладений даний договір / документ, тобто помістити його в  історичний 

і міжнародний контекст. 

Обсяг – до 1,5 сторінки. 

Учасники договору та їхні характеристики. 

 Необхідно вказати, які саме держави підписали даний договір / 

документ і чому. Також слід указати, які держави згодом приєдналися до 

даного договору / документу, якщо це відбулося. 

Обсяг – до 0,5 сторінки. 

Цілі учасників договору. 

Які цілі ставили перед собою учасники договору? Що можна вважати 

їхніми пріоритетами? Чого саме вони домагалися або сподівалися добитися 

підписанням даного документу? 

Обсяг – до 1 сторінки. 

Підписання договору / документу. 

Хто безпосередньо (глави делегацій), де й коли підписав даний договір 

/ документ? 

Обсяг – до 0,5 сторінки. 

Ратифікація договору / документа. 
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 Чи відбулася ратифікація договору / документу всіма сторонами, коли 

й при яких обставинах? Якщо ні, то чому? 

Обсяг – до 0,5 сторінки. 

Зміст договору. 

Розкрити основний зміст договору / документу. Указати, наскільки він 

улаштовував сторони, його, що підписали, і чому. 

Обсяг – до 3 сторінок. 

Реалізація договору / документу на практиці. 

 Як і з якою ефективністю договір / документ був реалізований? Які 

виникали проблеми в ході його реалізації? Який був термін дії договору / 

документа? Коли договір / документ припинив свою дію? 

Обсяг – до 2 сторінок. 

Загальна оцінка договору / документу. 

Розкрити роль договору / документу в системі міжнародних відносин, 

його доцільність, ефективність, важливість і наслідки в історичній 

ретроспективі. Проаналізувати вплив договору / документу на розвиток 

міжнародних і міждержавних відносин. 

Обсяг – до 1 сторінки. 

 У цілому змістовна частина не повинна перевищувати 13 

сторінок. 

Для аналізу документу повинні бути залучені 4-5 науково-дослідних та 

джерелознавчих робіт з відповідної до аналізованого документу 

проблематики.  

 

Змістовна частина  2 (аналіз мемуарів).  
Відомості про автора. 

Указати біографічні відомості про автора, його партійну приналежність 

та ідейно-політичні погляди (правий радикал (фашист, нацист), 

крайній/поміркований консерватор, ліберал, соціаліст, соціал-демократ, лівий 

радикал (комуніст, троцькіст, маоіст), та ін.).  
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Обсяг – до 2 сторінок. 

Час написання мемуарів.  

Пояснити, у якій внутрішньополітичній та міжнародній ситуації 

писалися й були опубліковані мемуари. Урахувати, коли вони писалися: 

відразу після відставки політичного діяча або через деякий час, коли 

мемуарист забезпечив свою працю документами, що надають йому більшу 

об'єктивність. 

Обсяг – до 2 сторінок.  

Короткий зміст мемуарів. 

Дати оцінку структурі мемуарів. Звернути увагу на вузлові проблеми, 

підняті автором. Оцінити рівень положення мемуариста в суспільно-

політичному житті країни й ступінь його причетності до прийняття й 

реалізації політичних розв'язків, від чого залежить глибина їх висвітлення й 

обґрунтованість висновків. 

При аналізі щоденників, особливого виду джерел, важливо побачити й 

оцінити проблему, підняту автором, її розвиток, еволюцію поглядів автора, 

обґрунтованість оцінок.   

Обсяг – до 6 сторінок.  

Аналіз авторських висновків. 

Аналіз основних висновків автора мемуарів (щоденника). Наукова й 

політична актуальність спогадів (щоденників). 

Обсяг – до 2 сторінок.  

Місце мемуарів у системі наукових знань. 

Указати, яке місце сучасна історіографія відводить даному авторові і 

його роботі. 

Обсяг – до 1 сторінки. 

 У цілому змістовна частина не повинна перевищувати 13 

сторінок. 

Для аналізу мемуарів повинні бути залучені 4-5 науково-дослідних і 

джерелознавчих робіт з відповідної до аналізованих мемуарів проблематики.  
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Висновки. 
Висновки до роботи повинні бути чіткими і ясними, містити в 

концентрованому виді інформацію, необхідну для характеристики 

аналізованого документу/мемуарів. 

Обсяг – 1 сторінка. 
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НАУКОВИЙ АПАРАТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Під науковим апаратом маємо на увазі оформлення посилань і “Списку 

використаних джерел”. 

Посилання. 

У тексті роботи посилання робляться на відповідний номер «Списку 

використаних джерел». Наприклад, посилання в тексті роботи [3, с.145] 

означає, що студент цитує працю, що вказана в «Списку використаних 

джерел» за номером 3, сторінку 145. Якщо треба зробити посилання на два 

або більше джерел, посилання роблять через крапку з комою: [3, с.145; 12, 

с.230]. Це означає, що треба дивитись працю 3, сторінку 145 та працю 12, 

сторінку 230. 

Список використаних джерел. 

 Після “Висновків” вміщують “Список використаних джерел”, який є 

складною та важливою частиною роботи, беручи до  уваги, що навіть один 

погляд на список дає чітке уявлення про якість наукового проекту. Саме 

список показує повноту залучених до дослідження джерел. Цінність роботи 

підвищує також залучення матеріалів на іноземних мовах.  

Обсяг списку використаних джерел не враховується при підрахунку 

обсягу студентської наукової роботи. 

Джерела наводяться в абетковому порядку незалежно від того, йдеться 

про монографію чи статтю, документ чи періодичне видання. Спочатку 

наводяться джерела кирилицею, потім – латиницею.  

В разі використання в науковому проекті літератури на івриті, або 

арабською чи японською мовами, студент надає в списку джерел назву 

роботи транслітерацією, а потім додає її переклад українською чи російською 

мовами (залежно від мови курсової роботи) (дивись додаток 2).  

 Більшість особливостей оформлення “Списку використаних джерел” 

пов’язана з кількістю авторів.  
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 Звичайними монографіями вважаються праці 1-3 авторів. Спочатку 

вказують прізвища та ініціали авторів, назву праці, потім місце видання, 

видавництво, рік, видання, кількість сторінок. 

 Колективні монографії оформлюють інакше. Спочатку вказують назву 

праці, потім авторів. Якщо їх більше чотирьох, то прізвища інших 

випускають, замінюючи словами “та ін.”. Потім вказують головного 

редактора монографії, а далі - відомості про видання. 

 В разі використання одного з томів багатотомного видання, спочатку 

вказують його назву, загальну кількість томів, відомості про видання, а потім 

конкретний том та його назву і кількість сторінок. 

 Переклади зазначають словами “Пер. з ...” після назви роботи. 

 Депоновані наукові праці крім звичайних відомостей містять відомості 

про мову видання, місто, час та номер депонованості, код депонованої праці. 

Характеристика 
Джерела 

Приклад оформлення 

Книги: 
Один автор 

Брусиловська О.І. Посткомуністична Східна Європа: зовнішні 
впливи, внутрішні зміни. – Одеса: Астропринт, 2007. – 352 с. 
 

Два, або три 
автори 

Баталов Э.Я., Малашенко И.Е., Мельвиль А.Ю. Идеологическая 
стратегия США на мировой арене. - М.: Межд. отн., 1985. - 230 с. 
 

Чотири автори США: современная внешнеполитическая мысль. Анализ концепций 
американской политологии  80-х годов / Аппатов С.И., Глебов В.В., 
Коваль И.Н., Райнов П.Я. – Одесса: Логос, 1992. – 236 с. 

Колективна 
монографія 

Общий европейский дом: Что мы о нем думаем ?/ Борко Ю.А., 
Загорский А.В., Караганов С.А. и др./ Под ред. Борко Ю.А. - М.: 
Международные отношения, 1991. - 232 с. 

 
Без автора 

Зовнішня політика України – 2006: стратегічні оцінки, прогнози та 
пріоритети / За ред. Г.М. Перепелиці. – К.: ВД  «Стилос», 2007. – 272 
с. 
Країни Європи і Америки у спогадах сучасників (від початку ХХ ст. 
до Другої світової війни) / Укл., підгот. текстів спогадів, авт. 
передмови і коментарів О.І.Войтович. – Одеса: Астропринт, 2003. – 
464 с.  
American Character and Foreign Policy / Ed. by M. Hamilton. - Grand 
Rapids: Michigan Inst. Press, 1986. - 159 p. 

Багатотомне 
видання 

История стран Европы и Америки: В 10 т. /АН СССР. Ин-т США и 
Канады. - М., 1982. - Т.9: Страны Европы в 20 в. - 876 с. 

Багатотомний 
документ 

Історія Національної академії наук України, 1941 – 1945 / Упоряд. 
Л.М.Яременко та ін. – Нац. б-ка України ім.  В.І. Вернадського, 
2007. – Ч. 2: Додатки. – 2007. – 573 с.  

Матеріали Розширена Європа та виклики безпеці в Чорноморсько-
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конференції Каспійському регіоні : матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції (Київ, 2003 р.) / Гол. ред. Б.Парахонський. – Київ, 
Національний інститут проблем  міжнародної безпеки, Фонд 
Фрідріха Еберта, 2003. – 196 с. 
Україна – Туреччина: безпека та співробітництво в Чорноморському 
регіоні: матеріали міжнародної конференції (Київ, 10 – 11 квітня 
2000 р.) / За ред. В.І.Андрійка, Г.М.Перепелиці. – Фонд Фрідріха 
Еберта, 2000. – 184 с. 

Словник Географія : словник-довідник / Авт.-уклад.  Пипін В.Л. -  Х. : Халі 
мон, 2006. – 175 с. 
Європейський Союз : словник-довідник / Ред..-упоряд. М.Марченко. 
– 2 вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. 
 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

Договір між Україною та Республікою Польською // www.ukraine-
poland.com 
Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба зі 
злочинністю та взаємна правова допомога. (книга перша) / Збірник 
документів (українською та російською мовами). – Юрінком. – Київ, 
1996. – 1184 с.  
 

Архівний 
документ 

УХСД. - Ф. 89. - Перечень 9. - Док.26. - С. 1-3 (О событиях в Вост. 
Европе). 

Навчальний 
посібник, 
підручник 

Брусиловська О.І. Посткомуністичні трансформації країн Східної 
Європи. Навчальний посібник для студентів. – Одеса: Астропринт, 
2007. – 360 с. 

Дисертація Брусиловская О.И. Политика США в Восточной Европе после 
Второй мировой войны: анализ концепций современной 
американской политологии: Дисс. - Одесса, 1996. - 158 с. 

Автореферат 
дисертації 

Захарченко А.М. Концептуальне забезпечення політики США щодо 
врегулювання  арабо-ізраїльського конфлікту в 1991 – 2001 рр. : 
автореф. дис. …к.. політ. н.: 23.00.04 - Політичні проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку. – К., 2006. – 20 с. 

Частина книги, 
періодичного 

видання 

Дубовик В.А. Українсько-американські відносини за нових умов 
безпеки // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць. -  Київ, 
2004. – Вип. 27. – С.11-17. 
Glebov V. Security Trends in the Black Sea Area: Regional Cooperation 
// Romanian  Journal of International  Affairs. – 1998. – Vol. IV. –  P. 22-
29. 

Стаття, 
розміщена в 

кількох номерах 
журналу 

Кеннан Дж.Ф. Очерки одной жизни // США: ЭПИ. - 1991. - № 7. – С. 
15-27; № 8. – С. 13-24; № 9 – С. 21-40.  
 

Депонована 
стаття 

Брусиловская О.И. Советская историография внешней политики 
США в Восточной Европе во 2 пол.80-х - нач. 90-х гг.// Одесса, 1992. 
- 21 с. - Рус. - Деп. В Укр ИНТЭИ 8.03.92, № 325 - Ук 92. 

Рецензія Брусиловська О.І. (Рецензія). Б.Ковріг. Із стін та мостів. Сполучені 
Штати та Східна Європа // Український історичний журнал. - 1994. - 
№ 6. - С. 138-140. 

Листування Маркс К.Ф.Энгельсу. 28 января 1863 г. // Избранные письма. - М.: 
Политиздат, 1948. - С. 137-138. 
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Додатки. 

Додатки до курсової (дипломної) роботи вміщують у кінці, після 

“Списку використаних джерел”. Це можуть бути ілюстрації, карти 

(обов’язкові для студентів 1 курсу), таблиці, діаграми, документи, що автор 

вперше вводить до наукового обігу і таке інше.  

Кожний додаток обов’язково повинен мати вказівку на джерело, з 

якого автор отримав дані відомості. 

Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви, що 

відповідають їхньому змісту. Нумерація аркушів з додатками продовжує 

загальну нумерацію основного тексту роботи.  

Обсяг додатків не враховується при визначенні обсягу студентського 

наукового проекту.  

 

ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 

 

 Текст роботи повинен бути набраний на комп’ютері. Текст має 

друкуватись 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервали.  

Аркуші треба переплести. Береги аркушу зверху та знизу повинні 

мати 2 см, ліворуч - 3,5 см, праворуч - 1,5 см. 

 Всі сторінки роботи (крім титульного аркушу що фактично є сторінкою 

“1”, але сама цифра “1” не проставляється), повинні мати нумерацію, яку 

проставляють у верхньому правому куті кожної сторінки.  

Таким чином нумерація проставляється з цифри “2” на другій сторінці. 

Другу сторінку в роботі займає “Зміст”, в якому зазначаються складові 

частини роботи: вступ, параграфи змістовної частини, висновки, список 

використаних джерел. Наприкінці – нумеровані додатки.  

 Всі назви складових частин роботи вносять до тексту праці, а не 

пишуть на окремих аркушах. Вступ, змістовну частину, висновки, список 

використаних джерел розпочинають з нової сторінки. Назви складових 
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частин роботи друкують великими літерами по центру першого рядка 

аркушу, крапку після назви не ставлять. 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

Загальна оцінка за роботу складається із трьох основних компонентів – 

оцінки тексту, презентації й захисту роботи. 

Текст роботи оцінюється максимально в 50 балів, при цьому загальне 

оформлення роботи – до 10 балів, оформлення наукового апарата – до 10 

балів, повнота викладеної інформації – 15 балів, актуальність задіяних 

джерел – до 10 балів, стиль викладу інформації – до 5 балів. 

Презентація оцінюється до 20 балів.  

Захист роботи, тобто відповіді на запитання комісії – до 30 балів. 
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Додаток 1. 

Зразок оформлення “Змісту” для студентів 1 курсу 

ЗМІСТ 

Вступ ...........................................................................................……...…...3 

Розділ 1. Оцінка території держави та її господарського 

комплексу.....................................................................................................5  

Класифікація держави за розмірами………………………………………5 

Класифікація за виходом до Світового океану…………………………...5 

Класифікація за забезпеченістю ресурсами……………………………....5 

Класифікація за щільністю населення………………………………….…5 

Класифікація за динамікою чисельності населення держави………..….6 

Класифікація за ступенем урбанізації…………………………………….6 

Класифікація за етнічним складом………………………………….…….6 

Класифікація за конфесіональним складом………………………………6 

Класифікація за економічним розвитком……………………………...….7 

Розділ 2. Політичний устрій держави………………..………………… 9 

Класифікація за формою правління………………………………………9 

Класифікація за державним устроєм…………………………………….10 

Класифікація за політичним режимом…………………………………..11 

Розділ 3. Місце країни на політичній карті світу…………………….12 

Роль держави в міжнародних відносинах на регіональному й 

глобальному рівні………………………………………………………………..12 

Сусіди й відносини з ними……………………………………………….13 

Основні регіональні міжнародні організації, у які входить досліджувана 

держава……………………………………………………………………..…….14 

Висновки ....................................................................................................15 

Список використаних джерел……………….. ......................................16 

Додаток 1. Політична карта держави…..………………………….….17 

Додаток 2. Географічна карта держави…..……………………….….18 

 Додаток 3. Конституція держави (вибрані статті)…………………..19 
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Зразок оформлення “Змісту” для студентів 2 курсу 

ЗМІСТ 

 

Вступ ...........................................................................................…………...3 

Відомості про автора й обставини написання роботи…………………...5 

Місце монографії в системі наукових знань……………………………...7 

Короткий зміст монографії………………………………………………...8  

Аналіз авторських висновків та прогнозів………………………………13 

Висновки .....................................................................................................15 

Список використаних джерел……………….. .........................................16 

Додаток 1……………………………………………………………….….17 

Додаток 2……………………………………………………………….….18 
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Додаток 2. 

Зразок оформлення “Списку використаних джерел” 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Бар-Кодеш А. Мдіна вемдинут айом (Держава та політика сьогодні). – 

Єрушалаім: Гешарім, 2003. – 340 д. (на івриті).  

2. Баталов Э.Я., Малашенко И.Е., Мельвиль А.Ю. Идеологическая стратегия 

США на мировой арене. - М.: Межд. отн., 1985. - 230 с. 

          3. Брусиловська О.І. У пошуках місця під сонцем. Відносини України із 

країнами Східної та Центральної Європи: крізь призму наукових досліджень 

та реальної політики // Політика і час. – 2005. - № 8. – С. 64-72. 

          4. Брусиловська О.І. Аналіз польських економічних реформ другої половини 

90-х рр. ХХ ст. – початку ХХI ст. // Дослідження світової політики. Зб. наук. 

праць. – 2006. – Вип. 50. – С. 32-42.  

 5. Брусиловська О.І. Чинник ЄС в посткомуністичній трансформації Східної 

Європи // Вісник ОНУ. Серія: Соціологія. Політичні науки. – 2007. – Т. 13. – 

Вип. 7. – С. 157-167.     

          6. Брусиловська О.І. Посткомуністичні трансформації країн Східної Європи. 

Навчальний посібник для студентів. – Одеса: Астропринт, 2007. – 360 с. 

7. Брусиловська О.І. Посткомуністична Східна Європа: зовнішні впливи, 

внутрішні зміни. – Одеса: Астропринт, 2007. – 352 с.  

8. Брусиловска О., Задорожня А. Конфликтите в Косово и Ирак в контекста 

на международните отношения  // Международни отношения (София, 

България). – 2008. - № 3. – С. 53-72 (болг. мовою).   

9. Внешнеполитическая стратегия администрации Буша: Подходы к 

урегулированию региональных проблем / Под ред. Л.С.Вавилова. - М.: 

ИНИОН, 1990. - 224 с. 

10. Договір між Україною та Республікою Польською // www.ukraine-

poland.com 
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11. История стран Европы и Америки: В 10 т. /АН СССР. Ин-т США и 

Канады. - М., 1982. - Т.9: Страны Европы в 20 в. - 876 с. 

12. Кеннан Дж.Ф. Очерки одной жизни // США: ЭПИ. - 1991. - № 7. – С. 15-

27; № 8. – С. 13-24; № 9 – С. 21-40.  

13. Кто есть кто в мировой политике: Справочник / Под ред. Л.П.Кравченко. - 

М.: Политиздат, 1990. - 559 с. 

  14. Кусано А. Ніхон но сейдзі (Політика Японії). - Токіо.: Бунгей сюндзу, 

1999. – 106 с. (япон. мовою). 

15. Маркс К.Ф.Энгельсу. 28 января 1863 г. // Избранные письма. - М.: 

Политиздат, 1948. - С. 137-138. 

16. Общий европейский дом: Что мы о нем думаем ?/ Борко Ю.А., Загорский 

А.В., Караганов С.А. и др./ Под ред. Борко Ю.А. - М.: Международные 

отношения, 1991. - 232 с. 

17. Панков О.А. Стан релігійності в умовах кризи суспільства (методологічні 

проблеми соціологічного аналізу): Автореферат дис. - Харків, 1996. - 24 с. 

18. Παπαναστασίου Γ. Το γλωσσικό λάθος. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη 

γλώσσα (Мовна помилка. Енциклопедичний путівник з мови). -  Θεσσαλονίκη: 
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