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Інформація про курс Курс “Політична аналіз і прогнозування” знайомить студентів з 
основними теоретичними і прикладними принципами та 
інструментами аналізу і прогнозування політичних процесів, ситуацій 
і явищ. 

Коротка анотація 

курсу 

Курс складається з трьох основних частин: теоретико-історичної, 
методичної та інформаційно-прикладної У першій частині 
розглядаються концептуальні проблеми аналізу і прогнозування 
політики. У другій частині курсу принципи інформаційного 
забезпечення та основні методики політичного аналізу. Третя частина 
присвячена вивченню політичного прогнозування.  

Мета та цілі курсу Метою курсу "Політичний аналіз і прогнозування" є вивчення 

студентами сутності прикладного аналізу політичних явищ, 

процесів та ситуацій, оволодіння навиками практичного аналізу 

та прогнозування політики за допомогою широкого арсеналу 

дослідницького на аналітичного інструментарію. 

Предмет: теоретичні і прикладні основи політичного 

аналізу і прогнозування. 

Цілі курсу: 

- Зясування сутності політичного аналізу і його місця у 
структурі політичної науки.  

- Розгляд  типів, рівнів, алгоритму політичного аналізу та 
його етапів. 

- Ознайомлення з принципами та процедурами первинної 
обробки інформації, складовими емпіричної бази 
політичного аналізу. 

- Формування прикладних аналітичних навиків і 
організація оптимальної системи аналітичної роботи. 

- Визначення залежності вибору методів політичного 
аналізу від об’єкта аналізу. 

- Вивчення сутності та оволодіння практичними навиками 
застосування методів та методик політичного аналізу. 
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Інтернет-ресурси: 

1. politics.ellib.org.ua 

2. politanaliz.ru 

3. scholar.princeton.edu/ccameron/political-analysis-toolkit 

Тривалість курсу 108 год. 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 

32 годин робіт/практичних занять та 44 годин 

самостійної роботи 

Очікувані результати За результатами засвоєння курсу студент повинен: 



навчання знати: 

 Що таке політичний аналіз і яке його місце у структурі 
політичної науки.  

 Типи, рівні, алгоритм політичного аналізу та його етапи. 

 Принципи та процедури первинної обробки інформації. 

 Особливості вибору методів політичного аналізу від 
об’єкта аналізу. 

 Основні методи і методики, що застосовуються у 
політичному аналізі. 

 Сутність і принципи політичного прогнозування 

 Види політичних прогнозів і їх особливості 

 Специфіку прогнозування процесів і явищ у різних сферах 
політики 
уміти: 

 здійснювати первинну обробку інформації, формувати 
емпіричну базу для політичного аналізу 

 здійснювати прикладний політичний аналіз відповідно до 
чітких алгоритмів і процедур 

 застосовувати різні методи і методики для аналізу політики 

 формулювати висновки та рекомендації за результатами 
аналізу політичних проблем 

 прогнозувати політичні явища і процеси 
 

 

Ключові слова Політичний аналіз, політичне прогнозування, 

інформаційне забезпечення, методики, контент-аналіз, 

івент-аналіз, когнітивне картування, експертні 

методики, статистичні методики, SWOT-аналіз, 

ситуаційний аналіз, соціологічні методики. 

Формат курсу Очний 

Теми Лекції: 

Тема 1. Теоретична та прикладна політологія.  

Тема 2. Предмет політичного аналізу. Політичний 

аналіз в структурі політичної науки. 

Тема 3. Типи та методи політичного аналізу. 

Тема 4. Процес політичного аналізу та його етапи. 

Тема 5. Суб’єкти політичного аналізу 

Тема 6. Первинна обробка інформації, складові 

емпіричної бази політичного аналізу. 

Тема 7. Формування прикладних аналітичних навиків 

і організація оптимальної системи аналітичної роботи. 

Тема 8. Об’єкт політичного аналізу, залежність вибору 

методів політичного аналізу від об’єкта аналізу. 

Тема 9. Аналіз політичної ситуації. 

Тема 10. Метод узагальнення (аналіз подій, івент-

аналіз)  

Тема 11. Порівняльний метод і метод аналогій 



Тема 12. Спеціальні політологічні методи і їх 

використання в процесі політичного ана¬лізу. 

Тема 13. Теорія ігор і матричний метод 

Тема 14. Очні методи групових експертних оцінок 

Тема 15. Залучення аналітичних підходів з інших 

галузей знань до аналізу політичних ситуацій. 

Тема 16. Обмеження на використання в політичному 

аналізі раціональних технік 

Тема 17. Сфери використання даних політичного 

аналізу. 

Тема 18. Політичне прогнозування 

Тема 19. Політичне моделювання 

Практичні заняття: 

Тема 1. Теоретична та прикладна політологія.  

Тема 2. Предмет політичного аналізу. Політичний 

аналіз в структурі політичної науки. 

Тема 3. Типи та методи політичного аналізу. 

Тема 4. Процес політичного аналізу та його етапи. 

Тема 5. Суб’єкти політичного аналізу 

Тема 6. Первинна обробка інформації, складові 

емпіричної бази політичного аналізу. 

Тема 7. Формування прикладних аналітичних навиків 

і організація оптимальної системи аналітичної роботи. 

Тема 8. Об’єкт політичного аналізу, залежність вибору 

методів політичного аналізу від об’єкта аналізу. 

Тема 9. Аналіз політичної ситуації. 

Тема 10. Метод узагальнення (аналіз подій, івент-

аналіз)  

Тема 11. Порівняльний метод і метод аналогій 

Тема 12. Спеціальні політологічні методи і їх 

використання в процесі політичного ана¬лізу. 

Тема 13. Теорія ігор і матричний метод 

Тема 14. Очні методи групових експертних оцінок 

Тема 15. Залучення аналітичних підходів з інших 

галузей знань до аналізу політичних ситуацій. 

Тема 16. Обмеження на використання в політичному 

аналізі раціональних технік 

Тема 17. Сфери використання даних політичного 

аналізу. 

Тема 18. Політичне прогнозування 

Тема 19. Політичне моделювання 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру 

Комбінований 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових 

знань з навчальних курсів: Вступ до спеціальності, 

Історія політичних вчень, Політична влада, 



Псефологія, Партологія. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Передбачено: лекції, презентації самостійно 

опрацьованого матеріалу, дискусії щодо визначених 

проблем, групова робота над дослідницькими 

проектами 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

1)практичні/самостійні тощо: 30% семестрової оцінки 

за умови, що максимальна кількість балів – 30; 

2)контрольні заміри (модулі): 10 % семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів – 10; 

3) написання письмової роботи (есе) і її презентація 

(10 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

– 10 

4) іспит: 50 % семестрової оцінки. Максимальна 

кількість балів – 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100.  

Питання до екзамену 1. Сутність, основні поняття та визначення політичного 
аналізу. 

2. SWAT-аналіз як методика дослідження політичних 
ситуацій. 

3. Розвиток уявлень про майбутнє у стародавньому світі. 
4. Політичний аналіз у структурі політичної науки. Критерії 

розмежування прикладної і теоретичної політології. 
5. Матричний метод у політичному аналізі. 
6. Релігійно-утопічні та філософсько-історичні основи 

уявлень про майбутнє. 
7. Філософсько-інтелектуальний контекст прикладного 

політичного аналізу. 
8. Моделювання і його застосування у політичному аналізі. 
9. Соціальне прогнозування в новітній період. 
10. Становлення національних шкіл політичного аналізу . 
11. Експертні методики політичного аналізу. 

12. Використання кількісних показників як допоміжного 
інструментарію сценаріотехніки. 

13. Особливості становлення, розвитку та сучасний стан 
політичного аналізу в Україні. 

14. Івент-аналіз у дослідженні політичних проблем. 
15. Соціально-політичні передумови формування 

парадигми технологічного прогнозування. 
16. Основні типи та рівні політичного аналізу. 
17. Контент-аналіз як методика політичного аналізу. 
18. Сучасний етап розвитку досліджень майбутнього. 
19. Основні алгоритми політичного аналізу. 
20. Метод Делфі: сутність, можливості та сфери 

застосування. 

21. Основи наукового передбачення майбутнього. 

22. Політичний аналіз як дослідницький процес. 



23. Математичні методи політичного аналізу. 

24. Типологія прогнозів. 

25. Логіка політичного аналізу як інформаційно-аналітичної 
роботи.  

26. Спостереження у політичному аналізі. 
27. Прогнозування і прогностика. 

28. Політичний аналіз з позиції проблемної парадигми. 
29. Розробка сценаріїв політичного процесу на основі 

політичного аналізу. 
30. Інструментарій прогнозування 

31. Основні підходи до формулювання проблеми в 
політичному аналізі. 

32. Ситуаційний аналіз у вивченні політичних явищ. 
33. Складання програми прогнозного дослідження. 

34. Концептуалізація як етап вивчення політичних проблем. 
35. Опитування, його різновиди і місце у вивченні політики .  
36. Політичне прогнозування як різновид соціального 

прогнозування. 

37. Операціоналізація в політичному аналізі. 
38. Метод ПАТТЕРН в аналізі політики. 
39. Принципи  політичного прогнозування. 

40. Мета і програма політичного аналізу.  
41. Аналіз одномірного, двомірного та багатомірного 

розподілів у політичному аналізі. 
42. Методи політичного прогнозування. 

43. Складання плану аналізу і вибір методів і методик.  
44. Соціологічні методики політичного аналізу. 
45. Етапи політичного прогнозування. 

46. Інформаційний супровід політичного аналізу. 
47. Когнітивне картування у вивченні політики. 
48. Сутність, типи та етапи електорального прогнозування. 

49. Критерії оцінки варіантів політики в політичному аналізі. 
50. Статистичні методики політичного аналізу. 
51. Інтуїтивно-логічні методи в електоральному 

прогнозуванні. 

52. Політичний аналіз: співвідношення завдань і методів.  
53. Політичний аналіз у процесі прийняття рішень. 

54. Підготовка і опрацювання даних в політичному аналізі. 
55. Політичний аналіз виборчого процесу: загальні засади. 
56. Основні поняття і методологічні передумови сценарного 

прогнозування. 
57. Особливості методик та етапів прикладного політичного 

аналізу. 
58. Політичний аналіз електоральної поведінки виборців. 
59. Основні завдання і способи застосування 

сценаріотехніки в політичному прогнозуванні. 
60. Цілі, завдання, критерії оцінки альтернативних варіантів 

рішень 
61. Методи порівняльної оцінки альтернативних варіантів 

рішень 
62. Оцінка державних політик: основні види та сфери 

застосування 



63. Процес оцінки політичних програм: зміст і основні етапи 
64. Стратегії підвищення прохідності політичного рішення 
65. Проектування політичного рішення: стратегії 

імплементації 
66. Рекомендація як продукт аналітичного процесу. 

Комунікативні та стильові елементи рекомендації 
67. Сутність і місце політичних технології у політичній сфері. 
68. Класифікація та різновиди політичних технологій. 
69. Технології кризового менеджменту 
70. Електоральні політичні технології 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде 

надано по завершенню курсу 

 

 


