
КУРСОВА І ДИПЛОМНА РОБОТИ 

 

 

Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним 

навчально-науковим дослідженням студента, виконується на третьому 

курсі з однієї або кількох дисциплін напряму «Міжнародні відносини». 

Виконання курсової роботи має за мету дати студентам навички 

проведення наукового дослідження, розвитку творчої самостійної 

роботи, оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами 

сучасних наукових досліджень, поглибленим вивченням будь-якого 

питання, теми навчальної дисципліни. Згідно з Положенням про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах 

України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиб-

лення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та 

їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового 

завдання. 

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної 

дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами фаху з 

міжнародних відносин та зовнішньої політики України та інших країн 

світу. Керівництво здійснюється, як правило, найбільш 

кваліфікованими викладачами профілюючої кафедри. Термін 

виконання курсових робіт визначається робочим навчальним планом 

(додаток Г). 

Курсова робота допомагає студентові системно показати теоре-

тичні знання з вивченої дисципліни, оволодіти первинними навичками 

дослідної роботи, збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати, 

формулювати висновки, пропозиції та рекомендації з предмету 

дослідження. Тут є слушна нагода проконтролювати знання і вміння 

студента, правильно організувати дослідну роботу, оформити її 

результати і показати готовність до виконання підсумкової роботи з 

фаху. Виконання курсової роботи повинне сприяти поглибленому 

засвоєнню лекційного курсу і отриманню навичок у галузі вирішення 

практичних завдань. Це потребує від студента не тільки знань 

загальної і спеціальної літератури з теми, а й умінь проводити 

історичні, політичні, економічні, юридичні, експертні та інші 

дослідження, пов’язувати питання теорії з практикою, робити 

узагальнення, формувати висновки та пропозиції з поліпшення 

ефективності сфери міжнародних відносин. 

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни щорічно 

затверджується кафедрою. Студентам надається право вільного вибору 

теми, при цьому використовуються різні матеріали: дипломатичні 

документи, фонди державних та відомчих архівів, вітчизняна та 



зарубіжна періодика, статистичні відомості, спогади, листування, 

довідкова література тощо. 

На якість курсової роботи суттєво впливає вміле використання 

практичного матеріалу. Підбір джерел, їх критичне осмислення та 

обробка є досить важливим етапом у підготовці і написанні курсової 

роботи. 

Процес виконання курсової роботи поділяється на декілька етапів, а 

саме: 

 вибір теми; 

 підготовка до написання (збір фактичного матеріалу в 

бібліотеках, архівах, періодиці, мережі Інтернет); 

 складання плану роботи; 

 формування тексту; 

 оформлення; 

 захист. 

Активна робота з вибору теми починається зі спільної наради 

студентів і викладачів – наукових керівників. Доцільно при цьому 

врахувати актуальність теми для об’єкту дослідження, професійні 

інтереси студента й напрямок науково-дослідницької роботи, якщо він 

вже визначився раніше. 

Вибираючи тему курсової роботи з тематики, запропонованої 

кафедрою, студент повинен зорієнтуватись у тому, щоб дослідження, 

здійснене в процесі розробки курсової роботи, можливо було 

продовжити в подальших наукових пошуках. 

Назва курсової роботи повинна бути короткою, відповідати обраній 

спеціальності та суті дослідження. Вибрана тема погоджуються з 

науковим керівником і затверджується на кафедрі. Подальше її 

змінення або коригування можливе лише з дозволу наукового 

керівника при достатньому обґрунтуванні змін студентом. 

У процесі підготовки до написання курсової роботи підбираються й 

вивчаються літературні джерела, складається бібліографія. Дієву 

допомогу студенту в цьому надає науковий керівник, а також 

працівники бібліотек. Самостійний пошук літературних джерел 

здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, 

алфавітного), реферативних журналів, бібліографічних довідників.  

Особливу увагу слід звернути на періодичні видання: газети, 

журнали, де можна знайти останні результати досліджень спеціалістів. 

Важливо підібрати джерела сучасної зарубіжної літератури. Методика 

вивчення літератури, як основа наукового дослідження в курсовій 

роботі, залежить від характеру й індивідуальних особливостей 

студента – загальноосвітнього рівня й спеціальної підготовки, ерудиції 

та особливостей пам’яті, звичок і працездатності. Разом з цим є 

доцільним дотримання загальних правил опрацювання літератури. 

Спочатку потрібно ознайомитись з основною літературою (підруч-



никами, теоретичними статтями), а потім – прикладною (законо-

давчими актами, інструктивними матеріалами, статтями про конкретні 

дослідження чи досвід роботи в дипломатичній сфері тощо). Вивчення 

монографій слід розпочинати лише після опрацювання підручників, 

статей.  

Відібрана література підлягає уважній обробці. Попереднє 

ознайомлення включає побіжний огляд змісту, читання передмови, 

анотації. Розділи, що мають особливе значення для курсової роботи, 

старанно обробляють, звертаючи особливу увагу на ідеї й пропозиції 

щодо вирішення проблемних питань обраної теми, дискусійні питання, 

наявність різних точок зору й протиріч. 

У процесі опрацювання літератури на окремих аркушах або картках 

роблять конспективні записи, виписки з тексту, цитати, цифровий 

матеріал. При цьому слід обов’язково робити повні бібліографічні 

записи джерел: автора, назва книги (статті), видавництва (назви 

журналу), року видання, обсягу книги (номеру журналу), номеру 

сторінки з тим, щоб використати ці записи для підготовки списку 

використаної літератури й зробити необхідні посилання на джерела та 

літературу в тексті курсової роботи. 

Попереднє ознайомлення з літературними джерелами є 

основою для складання плану курсової роботи. План включає: 

вступ;                  3-4 взаємопов’язані і логічно побудовані питання, 

що дозволяють розкрити тему; висновки. Самостійно складений 

студентом план обговорюються з науковим керівником, у разі 

необхідності кори-гується й після цього затверджується.  

Формування тексту курсової роботи відбувається шляхом 

систематизації й обробки зібраних матеріалів з кожної позиції плану. 

До тексту вносяться тільки старанно підібрані й цілеспрямовано 

проаналізовані матеріали. На цьому ж етапі виконуються обчислення, 

обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбирається 

ілюстративний матеріал (графіки, рисунки, таблиці). У процесі роботи 

визначається необхідність доповнення додатковими матеріалами. 

Одержаний чорновий варіант курсової роботи доповнюється, 

уточнюються деякі положення, остаточно формулюються всі висновки 

й пропозиції. 

Текст курсової роботи повинен бути відредагованим, стилістично 

витриманим як наукове дослідження. Остаточне оформлення курсової 

роботи здійснюється у відповідності з вимогами, які детально описані 

в наступному параграфі стосовно виконання та оформлення 

кваліфікаційної (дипломної) роботи. 

Виконана курсова робота у встановлений регламентом термін 

здається керівникові курсу й після реєстрації передається науковому 

керівнику для рецензування. У своїй рецензії викладач зазначає 



позитивні сторони й недоліки курсової роботи, оцінює ступінь 

самостійності формулювання основних положень та висновків, 

наявність елементів творчого пошуку й новизни, величину масиву 

опрацьованої інформації, дотримання вимог щодо змісту й оформ-

лення роботи, а також робить висновок щодо допуску до захисту з 

попередньою оцінкою за стобальною шкалою. У разі незадовільної 

оцінки (менше 61 балу) робота повинна бути перероблена з ураху-

ванням зауважень рецензента. Вдруге робота здається з попередньою 

рецензією. 

Захист курсових робіт здійснюється за встановленим графіком, 

прилюдно, перед комісією. Процедура захисту передбачає стислий 

виклад студентом головних проблем дослідження та їх вирішення, 

відповіді на запитання членів комісії. До захисту студент отримує 

свою роботу, ознайомлюється з рецензією й готується аргументовано 

відповісти на зауваження й запитання. У процесі захисту членами 

комісії оцінюється глибина знань студентом досліджуваної теми, 

уміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку 

зору, чітко відповідати на поставлені запитання. Остаточна оцінка 

вноситься в відомість та залікову книжку студента і перезахисту 

не підлягає. 

Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати 

характер цілісного й завершеного самостійного дослідження. Тради-

ційно курсова робота має проблемно-описовий характер і складається 

зі вступу, основної частини й висновків. 

Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, 

дається характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, 

визначається мета курсової роботи й завдання, вказується предмет та 

об’єкт дослідження. У вступі варто також звернути увагу на рівень 

розробленості теми у вітчизняній та зарубіжний літературі, виділити 

дискусійні питання й невирішені проблеми. Рекомендований обсяг 

вступу – 4-5 сторінок. 

Основна частина роботи поділяється на 3-4 розділи. Усі ці розділи 

повинні бути логічно пов’язані між собою. Теоретичні положення й 

методичні підходи є основою для аналізу первинних матеріалів або 

статистичної інформації. Висновки й рекомендації базуються на 

результатах аналізу. Рекомендації можуть торкатись також теоретико-

методологічних основ, понятійного апарату й інструментарію 

дослідження. У залежності від особливостей досліджуваної проблеми 

тут застосовують різні методи наукового дослідження.  

Кожен розділ чи підрозділ повинен мати таку схему: короткий 

вступ, факти та їх опис, проведення дослідження на основі обраного 

наукового методологічного апарату, підведення підсумків. Висновки 

повинні нести наукову новизну чи особисту думку автора до уже 

відомого матеріалу як результату проведеного дослідження. 



Заключна частина роботи – висновки – це коротке резюме з усього 

змісту курсової роботи. Тут вміщуються висновки та рекомендації, що 

показують, якою мірою вирішено завдання й досягнуто мети, 

сформульованої у вступі. Обсяг заключної частини – 2-3 сторінки. 

Невід’ємною частиною курсової роботи є список джерел та 

літератури, який включає перелік усіх творів, використаних у процесі 

роботи. 

Окремі частини тексту, що мають самостійне значення (дипло-

матичні документи, таблиці, ілюстрації тощо), можуть бути вміщені в 

додатки з обов’язковим посиланням на джерело. Рекомендований 

обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 35-40 друкованих 

сторінок. 
Дипломна (кваліфікаційна) робота – це кваліфікаційне навчально-

наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному 

етапі навчання студента у вищому закладі освіти. Це самостійна 

творча робота, яка носить історико-політичний характер, відбиває 

рівень теоретичних знань і практичних навичок випускника, його 

здатність до професійної діяльності як фахівця з міжнародних 

відносин. 

У більшості випадків дипломна (кваліфікаційна) робота є поглиб-

леною розробкою теми курсової роботи студента-випускника. Нею 

передбачено систематизацію, закріплення, розширення теоретичних 

знань і практичних умінь зі спеціальності та застосування їх при 

вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших завдань. 

Успішний захист дипломної (кваліфікаційної) роботи є підставою 

для присвоєння випускнику Державною екзаменаційною комісією 

(ДЕК) кваліфікації фахівця з міжнародних відносин. 

Основними завданнями виконання дипломної (кваліфікаційної) 

роботи є: 

 закріплення та поглиблення теоретичних знань та набуття 

умінь самостійного вирішення конкретних завдань в галузі 

міжнародних відносин; 

 набуття умінь самостійного аналітичного опрацювання та 

обґрунтування конкретних зовнішньополітичних проблем 

галузі. 

 розвиток умінь студента самостійно систематизувати та аналі-

зувати джерела та літературу з теми, оволодіння методологією 

і методикою досліджень та логічного викладу матеріалу. 

В дипломній (кваліфікаційній) роботі студент повинен:  

 показати міцні теоретичні знання з обраної теми та вміння їх 

застосовувати; 

 обґрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному 

стану розвитку науки, практичним завданням галузі; 



 уміти критично аналізувати архівні джерела, статистичні дані, 

мемуарну літературу, монографічні та періодичні видання з 

теми, узагальнювати матеріали діяльності установ зовнішньо-

політичної та зовнішньоекономічної діяльності, робити вис-

новки і пропозиції;  

 дати характеристику історії досліджуваної проблеми; 

 показати уміння та навички у володінні сучасною 

обчислювальною технікою; 

 уміти узагальнювати результати, застосовувати сучасні ме-

тоди оцінки політичної, економічної і соціальної ефективності 

запропонованих заходів, лаконічно формулювати висновки, 

обґрунтувати практичні рекомендації. 

Загальними вимогами до дипломної (кваліфікаційної) роботи є:  

 цільова спрямованість; 

 чітка побудова; 

 логічна послідовність викладу матеріалу; 

 глибина дослідження і повнота висвітлення питань; 

 переконливість аргументацій; 

 стислість і точність формулювань; 

 конкретність викладу результатів роботи; 

 доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій; 

 грамотне оформлення. 

Дипломна (кваліфікаційна) робота повинна бути виконана дер-

жавною мовою. В ній не повинно бути переписаних з підручників 

положень і формулювань, а допускаються лише посилання на них. До 

захисту дипломних (кваліфікаційних) робіт допускаються сту-

денти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і 

захистили виробничу практику, подали в установлений термін 

дипломну (кваліфікаційну) роботу і позитивні відгуки на неї. 
Тематика кваліфікаційних, дипломних робіт розробляється профі-

люючими та випускаючими кафедрами. Вона повинна бути 

актуальною і відповідати вимогам державного стандарту, стану та 

перспективам розвитку науки й техніки, вирішувати конкретні 

завдання міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

Теми дипломних (кваліфікаційних) робіт випускників можуть бути 

сформульовані з урахуванням замовлень конкретних установ, які 

ведуть зовнішньополітичну діяльність, результатів виробничих прак-

тик, наукових досліджень студентів у процесі навчання. 

З врахуванням зазначеного студенти вибирають тему дипломної 

(кваліфікаційної) роботи із затвердженої на випусковій кафедрі 

тематики або пропонують свою тему, обґрунтовують її актуальність і 

відповідність фахові. Організація і контроль за процесом підготовки й 



захисту кваліфікаційних і дипломних робіт покладається на завіду-

вачів кафедр і викладачів – керівників дипломних робіт. 

Після затвердження теми студент разом з науковим керівником 

складає завдання на виконання дипломної (кваліфікаційної) роботи, 

яке затверджує завідувач кафедри (додаток В). 

Завдання складається в двох примірниках: перший видається 

студенту на початку навчального року випускників, другий – 

залишається на кафедрі і разом з дипломною (кваліфікаційною) 

роботою подається до захисту. 

Незалежно від обраної теми структура кваліфікаційної та 

дипломної роботи ідентична і має бути такою: 

 титульний аркуш; 

 завдання на виконання дипломної роботи; 

 анотацію; 

 зміст; 

 перелік умовних позначень (при необхідності); 

 вступ; 

 основна частина (2-4 розділи); 

 висновки; 

 посилання; 

 список використаних джерел та літератури; 

 додатки (при необхідності). 

 


