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1. Опис навчальної дисципліни «Аналітичні студії: Методи і технології в 

політиці» 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

Денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
Українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 

Курс 4 - 

Семестр 7 - 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
2 

Обсяг кредитів 2 - 

Обсяг годин, в тому числі: 60 - 

Аудиторні 28 - 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль 15 - 

Самостійна робота 13 - 

Форма семестрового контролю Екзамен - 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою курсу «Аналітичні студії: методи і технології в політиці» є: 1) 

висвітлення методологічної основи політичної науки – як поєднання 

загальнотеоретичних підстав дослідження політики на рівні філософського 

обґрунтування її природи, основних принципів генезису, функціонування 

політичних інститутів, ролі особи в політичному процесі; 2) розгляд політичних 

технологій як сукупності методів і систем послідовних дій, спрямованих на 

досягнення необхідного політичного результату. 

 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних 

компетентностей освітньої програми підготовки: 
ЗК-07 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Уміння поєднувати знання різних методів наукового та політологічного 

дослідження і вміння їх використовувати у професійній діяльності; володіння 

методами і прийомами логічного аналізу, вміння працювати з інформаційними 

текстами і смисловими конструкціями, які містяться в них.  

ЗК-10 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Здатність 

оцінювати об’єкти політичного знання, їх основні проблеми та суперечності. 

ФК-04     Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи 

для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.  

ФК-05 Аналітично-текстологічна обізнаність. Здатність конструювати дизайн, 

розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з 

використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного 

аналізу. Здатність реферування, рецензування, коментування та анотування 

першоджерел та дослідницької літератури з політичної проблематики, 

можливість застосовувати навички наукового редагування. 

ФК-07 Стратегічний аналіз. Здатність формулювати пропозиції в стратегії проектів, 

використовуючи відповідні інструменти. Здатність управляти ресурсами у 

відповідності з цілями та планами робіт. 

ФК-08 Прогностичні компетентності. Здатність використовувати результати 

політичної діагностики, брати участь у роботі з прогнозування політичних 

процесів та проблемних ситуацій, інтерпретація політичних процесів та 

розробка прогнозів подальшого перебігу подій. 

ФК-12     Особиста ціннісно-вольова налаштованість. Раціональна організація та 

планування своєї діяльності, застосовування отриманих знань для формування 

власної професійної та життєвої стратегії. 

 

3. Результати навчання за дисципліною  

 
ПРН-01-з Розуміння предметної  області та базової специфіки професійної діяльності: 

 знання класичних і сучасних теорій політики; 

 знання основних принципів і підходів до аналізу структури політичних 

систем, класифікації політичних режимів, природи і сутності політичної та 

державної влади; 

 знання теорій походження та моделей держави; 

 знання структури і функцій системи державного управління. 

ПРН-01-у Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез 

у сфері державної/публічної/практичної політики 
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ПРН-03-у Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу 

владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно 

до певного історичного або сучасного контексту. 

ПРН-05-у    Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні 

дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію 

прикладного аналізу. Уміння проводити порівняльні дослідження та робити 

висновки стосовно природи і причин подібностей і відмінностей у структурі й 

функціонуванні політичних систем у різних країнах. 

ПРН-06-у Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та 

консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці. 

ПРН-08-у Використовувати інформаційні і комунікаційні технології для отримання, 

обробки та презентації інформації.  

ПРН-05-с Працювати у професійних колективах, державних і недержавних організаціях. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

  
Л

е
к
ц

ії
 

  
С

ем
ін

ар
и

 

  
П

р
а
к
т
и

ч
н

і 

  
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

і 

  
Ін

д
и

в
ід

у
ал

ь
н

і 

Змістовий модуль І. 

Методологія політичної науки 

Тема 1. Методологія політології  як мультипарадигмальної 

науки 
6 2 2 - - - 2 

Тема 2. Гетерогенність концептуально-методологічної бази 

політичної науки 
6 2 2 - - - 2 

Тема 3. Методи політичної науки 6 2 2 - - - 2 

Тема 4. Принципи методологічного плюралізму в політології 6 2 2    2 

Модульний контроль 2  

Разом за змістовим модулем 26 8 8    8 

Змістовий модуль ІІ. 

Політичні технології 

Темa 5. Загальна типологія політичних технологій 6 2 2 - - - 2 

Тема 6. Різновиди політичних технологій 6 2  2 - - 2 

Тема 7. Особливості здійснення політичних технологій 5 2  2 - - 1 

Модульний контроль 2  

Разом за змістовим модулем 19 6 2 4 - - 5 

Семестровий контроль 15 15 

Разом за курс 60 14 10 4 - - 13 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Методологія політичної науки 

 

Тема 1. Методологія політології як мультипарадигмальної науки 

Методологія як вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. 

Загальнонаукові та спеціальні методи на основі емпіричного (позитивістського) 

методу. Політологія як мультипарадигмальна наука. Множинність підходів до 

визначення предмету політичної науки (Policy, Polity, Politics) як підґрунтя 

методологічної невизначенності.  

Основні поняття теми:  
методологія, мультипарадигмальність, позитивізм, множинність. 

 

Тема 2.Гетерогенність концептуально-методологічної бази  

політичної науки 

Фундаментальні й прикладні дослідження. Відмінності у меті 

фундаментальних та прикладних  досліджень. Залежність теоретичної бази та 

методології прикладних політологічних досліджень від фундаментальних. 

Інструментальний мультипліцизм. Поєднання емпіричного і нормативного 

підходів у політичній науці. 

Основні поняття теми:  
прикладна наука, фундаментальна наука, емпірика, мультипліцизм. 

 

Тема 3. Методи політичної науки 

Загальнотеоретичні методи: соціологічний; структурно-функціональний; 

системний; синергетичний; інституціональний; історичний; біхевіористський; 

психологічний.  

Загальнологічні методи: аналіз і синтез, індукцію, дедукцію, абстрагування 

й конкретизацію, поєднання історичного й логічного аналізу, моделювання, 

уявний експеримент, прогнозування та ін.  

Емпіричні дослідницькі методи:  використання статистики, аналіз 

документів, анкетування, теорія ігор, спостереження та ін. 

Основні поняття теми:  
соціологічний метод; структурно-функціональний метод; системний; 

синергетичний метод; інституціональний метод; історичний метод; 

біхевіористський метод ; психологічний метод, аналіз, синтез, індукція, дедукція. 

 

Тема 4. Принципи методологічного плюралізму в політології 

Роль міждисциплінарного підходу. Системні, структурно-функціональні та 

факторні методи аналізу. Контент-аналіз у дослідженні політичних ситуацій і 

процесів. Івент-аналіз та його застосування. Когнітивне картирування у 

дослідженні політичних процесів. Експлікативні та прогностичні методи.  
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Методи моделювання політичних ситуацій і процесів. Нормативне 

моделювання та експертні методи в політичних дослідженнях. Сфери 

застосування результатів аналізу політичних процесів. 

Основні поняття теми:  
міждисциплінарність, контент-аналіз, івент-аналіз, когнітивне 

квартирування. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Політичні технології 

 

Тема 5. Загальна типологія політичних технологій 

Розмежування політичних технологій на  загальні (що стосуються інтересів 

багатьох суб’єктів політичного процесу) та індивідуальні (притаманні окремим 

суб’єктам політики).  

Уявлення про загальні технології як систему заходів, спрямованих на 

утримання влади. Індивідуальні технології  як способи політичної діяльності 

окремих суб’єктів: завоювання популярності, вміння контактувати з людьми, 

майстерність дискутувати, виголошувати промови, вести мітинги, збори, 

вдосконалювати власний імідж тощо. 

Основні поняття теми:  
політичні технології, індивідуальність, загальність. 

 

Тема 6. Різновиди політичних технологій 

Політичні технології як засоби творення образу політичних суб’єктів. 

Маніпулювання - база політичних технологій. Типологія політичних технологій.  

Спрямованість політичних технологій.  

Залежність політичних технологій від: 1) типу політичного режиму; 2) 

інтересів суб’єктів; 3) особливостей політичної культури; 4) виду 

модернізації/демодернізації. 

Основні поняття теми:  
маніпулювання, модернізація, демодернізація. 

 

Тема 7. Особливості здійснення політичних технологій 

Політичні технології в епоху глобалізації  та масової політичної культури. 

Взаємовплив політичних та інформаційних технологій. Політичні технології  

постглобалізму. Віртуальна мережа як підґрунтя та об’єкт політичних технологій. 

Наслідки застосування політичних технологій у сучасності.  

Основні поняття теми:  
глобалізація, пост глобалізація, віртуальність. 
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6. Контроль навчальних досягнень   

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-с

ть
 б

ал
ів

 

за
 о

д
и

н
и

ц
ю

 Модуль 1 Модуль 2 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

М
ак

си
м

ал

ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц
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Відвідування лекції  1 4 4 3 3 

Відвідування семінарських занять  1 4 4 1 1 

Відвідування практичних занять 1 - - 2 2 

Робота на семінарському занятті 10 4 40 1 10 

Робота на практичному занятті 10 - - 2 20 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом - 78 - 66 

Загальний бал 144 

Коефіцієнт 60/144=0,416 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Різновидами самостійної роботи є: 

 вивчення лекційного матеріалу; 

 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з навчальної 

дисципліни; 

 робота з рекомендованою основою і додатковою літературою; 

 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на 

семінарських заняттях; 

 індивідуальна та групова робота на практичних заняттях; 

 підготовка творчих робіт (реферат, есе, виступ на конференції та ін.); 

 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними 

контрольними роботами. 

 

Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з/п Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 

кількість балів 

1. Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2. Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3. Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4. Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5. Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 
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Завдання для самостійної роботи за темами: 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кількість 

балів 

1 Множинність підходів до визначення предмету політичної 

науки (Policy, Polity, Politics) як підґрунтя методологічної 

невизначенності.  

2 5 

2 Фундаментальні й прикладні дослідження. 2 5 

3 Емпіричні дослідницькі методи:  використання 

статистики, аналіз документів, анкетування, теорія ігор, 

спостереження та ін. 

2 5 

4 Контент-аналіз у дослідженні політичних ситуацій і 

процесів. 

2 5 

5 Уявлення про загальні технології як систему заходів, 

спрямованих на утримання влади. 

2 5 

6 Типологія політичних технологій. 2 5 

7 Наслідки застосування політичних технологій у 

сучасності. 

1 5 

 Разом  13 35 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 

завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації, 

індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, 

фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, 

контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки, 

складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота, 

розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту, 

міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі (дослідницькі) 

завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань та 
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умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMART- 

технологій. 

г) Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни 

(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему 

рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 

національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.  

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, залік.  

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, реферат.  

 Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

 систематичність відвідування занять; 

 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 повний обсяг їх виконання;  

 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 самостійність виконання;  

 творчий підхід у виконанні завдань;  

 ініціативність у навчальній діяльності; 

 виконання тестових завдань. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  

1. Виборчі технології: основні види 

2. Визначте прояви залежності виду політичних технологій від виду 

модернізації/демодернізації. 

3. Визначте прояви залежності виду політичних технологій від інтересів 

суб’єктів політичного процесу 

4. Визначте прояви залежності виду політичних технологій від типу політичного 

режиму 

5. Віртуальна мережа як підґрунтя та об’єкт політичних технологій 

6. Експлікативні та прогностичні методи у політичній науці  

7. Івент-аналіз та його застосування у дослідженнях політичного життя.  

8. Політичний маркетинг як політична технологія.  

9. Інструментальний мультипліцизм у політичній науці.  

10. Астротурфінг у сфері політиці 
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11. Взаємовплив політичних та інформаційних технологій.  

12. Когнітивне картирування у дослідженні політичних процесів  

13. Контент-аналіз у дослідженні політичних ситуацій і процесів.  

14. Методи моделювання політичних ситуацій і процесів.  

15. Методологія як вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. 

16. Множинність підходів до визначення предмету політичної науки (Policy, 

Polity, Politics) як підґрунтя методологічної невизначеності 

17. Політологія як мультипарадигмальна наука  

18. Надайте опис видів індивідуальних технологій 

19. Визначте прояви залежності виду політичних технологій від особливостей 

базової політичної культури 

20. Нормативне моделювання та експертні методи в політичних дослідженнях.  

21. Окресліть  особливості політичних технологій в епоху глобалізації та масової 

політичної культури 

22. Політичні технології постглобалізму  

23. Окресліть  причини існування різних підходів до визначення сутності PR  

24. Особливості застосування політичних технологій  під час сучасних війн 

25. Проблеми політичної науки як міждисциплінарної науки 

26. Системні методи аналізу  

27. Факторні методи аналізу 

28. Технології надання психологічної підтримки політикам у ході іміджевих 

кампаній  

29. Технології політичних угод і союзів 

30. Уявлення про технології політичного проектування  

31. Фундаментальні й прикладні дослідження у політичній науці.  

32. Структурно-функціональні  методи аналізу 
 

6.6  Шкала оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)  

FX 35-59балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання  

F 1-34балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни  



7. Навчально-методична картка дисципліни  

Разом: 60 год., з них: лекції – 14 год., семінарські заняття – 10 год., практичні заняття – 4 год., модульний контроль – 

4 год., самостійна робота – 13 год., семестровий контроль – 15 год.  

Модулі 

(назви, бали) 
Змістовий модуль І 

(78 балів) 
Змістовий модуль ІІ 

(66 балів) 

Теми 1 2 3 4 5 6 7 

Лекції 

(теми, бали) Т
1
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) 
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) 
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) 

Т
6
 

(1
 б

ал
) 

Т
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) 

Семінарські/практичні 

заняття 

(теми, бали)+ відвідування 

семінарів/практичних 

С
1
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П
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0
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б
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и
) 

П
Р

7
 

(1
0
+

1
 

б
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и
) 

Самостійна робота 
С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

Поточний контроль 
(вид, бали) 

МКР 1 (25 балів) МКР 2 (25 балів) 

Семестровий контроль Екзамен  

 



8. Рекомендовані джерела 

 

а) основні: 

1. Андрущенко В. Політологія: наука про політику: Підручник для вищої школи 

[ ред. В. Кремень, М. Горлач]. К.; Х. : Єдінорог, 2001.  640с. 

2. Політологія: Посібник для студ. вузів [ред. О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко].  

К. : Видавничий центр "Академія", 2004.  366с. 

3. Прикладна політологія: навч. посіб. [ред. В.П. Горбатенко].  К. : Академія, 

2008.  472с. 

4. Воробйов Є. Політологія: наука про політику: Підручник для вищої школи. 

К. : Єдінорог, 2002. 640с. 

5. Дробінка І. Г. Політологія: Навчальний посібник. К.:  Центр учбової 

літератури, 2007.  289 с. 

6. Кузь  О.  Політологія:  Навч.  Посібник. Х. : ХНЕУ, 2004.  340с. 

7. Політологія: Навчальний посібник [Валентина Штанько, Наталія Чорна, 

Тетяна Авксентьєва, Лідія Тіхонова]. К.: Фирма "ИНКОС": Центр учбової 

літератури, 2007.  287 с. 

8. Холод В. Політологія: Навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 

2001.  405 с. 

 

б) додаткові:  

1. Герасимчук Т.Ф. Загальна теорія політики : навч. посіб. К. : Кондор, 2017.  225 

с. 

2. Кравченко, С. О. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. Київ : 

УкрСІЧ, 2018. 149 с. 

3. Методологія наукових досліджень : Навчально-методичний посібник [Л.М. 

Усаченко, Ю.Г. Кальниш].  К. : Вид-во НУБіП, 2013.  125 с. 

4. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – 

початку ХХІ ст. : навч. посіб. К. : Знання, 2011.  255 с. 

5. Григорук, П.М. Методологія і організація наукових досліджень. Київ : 

Кондор, 2017. 206 с. 

6. Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку: наук. доп. та ст. [Відп. 

ред. Ф.М. Кирилюк].  К. : Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджм. і 

бізнесу, 2000.  252 с. 

7. Палеха, Ю. І. Основи науково-дослідної роботи : навч. посіб. для вищ. навч. 

закл. Київ : Ліра-К, 2017.  333 с. 

8. Партико. З.В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації : навч. 

посіб. Київ : Ліра-К, 2017.  232 с. 

9. Вонсович С.Г. Політичний аналіз і прогноз. Кам»янець-Подільський: видавець 

ПП Зволейко Д.Г., 2010. 120с. 
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10. Рубанов В.В. Теорія та методологія політичної аналітики : монографія. Х.: 

ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. 236 с. 

11. Григорук, П.М. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. 

Київ : Кондор, 2017. С. 204−205. 

12. Терещук В.І. Проблема визначення поняття іміджу в сучасній політичній 

науці. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_SV/Gileyasp/P9_doc.pdf(да

та звернення: 29.03.2017) 

 

в) англомовні:  

1. Bell D. (1982). The social science the second world war. NewBrunsursk, London,. 

P. 12 – 23. 

2. Gustafsson, K. and L. Hagstrom (2017). What is the Point? Teaching Graduate 

Students how to Construct Political Science Research Puzzles. European Political 

Science. 

3. Putnam, R.D. (2003). “The Public Role of Political Science.” Perspectives on 

Politics. 1(2) :249-56. 

4. Box-Steffensmeier Janet M., Brady Henry E., and Collier David. The Oxford 

Handbook of Political Methodology. URL: 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286546.001.00

01/oxfordhb-9780199286546-e-1 

5. David E. McNabb. ( 2008) . Research Methods for Political Science.Quantitative, 

Qualitative and Mixed Method Approaches. Research Methods in 

Politics.University of York, UK.April. 352 p. 

6. Manheim, J.B., R.C. Rich, L. Wilmat, C.L. Brians and J. Babb (2012). Empirical 

Political Analysis: An Introduction to Research Methods. Harlow: Pearson 

Education.  

7. Brady, H. and D. Collier, eds. (2010). Rethinking Social Inquiry, 2nd ed. Rowman 

and Littlefield.  

8. George and Bennett. (2005). Case Studies and Theory Development in the Social 

Sciences. MIT.  

9. Gerring, J. (2012). Social Science Methodology: A Unified Framework, 2nd ed. 

Cambridge.   

10. Almond, G. (1988). Separate Tables: Schools and Sects in Political Science. PS: 

Political Science and Politics. 21(4):828-42. •  

11. Grant, J. Tobin. (2005). What Divides Us? The Image and Organization of Political 

Science. PS: Political Science and Politics. 28(July):379- 86. •  

12. Ball, T. (1976). From Paradigms to Research Programs: Toward a Post-Kuhnian 

Political Science. American Journal of Political Science. 20: 151-77. • 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286546.001.0001/oxfordhb-9780199286546
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286546.001.0001/oxfordhb-9780199286546
https://www.routledge.com/search?author=David%20E.%20McNabb
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13. Schatz, E. and I. Schatz. (2003). Medicine and Political Science: Parallel Lessons in 

Methodological Excess. PS: Political Science and Politics. 36(3): 417-22. •  

14. Teele, D. and K. Thelen. 2017. Gender in the Journals: Publication Patterns in 

Political Science. PS: Political Science and Politics.. 50(2): 443-447. •  

15. Weisberg, H., ed. (1986). Political Science. Agathon Press.  

16. Grofman, B. (1997). Seven Durable Axes of Cleavage in Political Science. In 

Contemporary Empirical Political Theory. K. Monroe, ed. University of California.  

17. Smith, Rogers M. (2002). Should we make political science more of a science or 

more about politics? PS: Political Science and Politics. 35: 199-201. 


