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Пояснювальна записка
Політичний аналіз та прогнозування посідає особливе місце у
політичній науці, оскільки має справу, переважно, з реальною політикою й
інформацією. Відтак політичний аналіз і прогноз постає як відносно
самостійна актуальна складова політичного знання, котра відрізняється від
теоретичних соціально-політичних досліджень, втім щільно пов’язана з
останніми теоретико-методологічною базою. Необхідність вивчення основ
політичного аналізу та прогнозування зумовлена низкою важливих обставин,
зокрема, науковою потребою отримання нових знань про політичну
реальність,

необхідністю

розвивати

навички

опрацювання

поточної

політичної інформації, аналітично оцінювати поточні події, прогнозувати
майбутнє. Тож, основна мета курсу «Політичний аналіз і прогнозування»
полягає у формуванні необхідних теоретичних знань, практичних вмінь та
аналітичних навичок у сфері політичного аналізу та прогнозування;
орієнтація студентів на професійне розв’язання політичних проблем, які
постають перед українською державою та суспільством; ознайомлення
студентів з основними категоріями, теоретичними підходами, методами, що
використовуються у політичному аналізі та прогнозуванні.
Завдання курсу наступні:
• сформувати знання про рівні дослідження та предметний зміст
політичного аналізу та прогнозування;
• ознайомити з основними групами проблем, розв’язанням яких
займається політичний аналіз;
• систематизувати знання про методи та техніки політичного аналізу
та прогнозування;
• оволодіння

практичними

навичками

дослідження

в

сфері

політичного аналізу та прогнозування;
• вироблення критичного науково-орієнтованого мислення.
3

Для досягнення поставлених цілей та виконання завдань необхідно
знати:
• структуру

політичного

аналізу,

його

специфіку,

методику

проведення й основні вимоги;
• принципи, методи, основні етапи політичного прогнозування;
• способи верифікації політичних прогнозів;
• специфіку сценарної методології політичного прогнозування;
• сфери найбільш ефективного застосування методів політичного
аналізу та прогнозування;
• критерії оцінки інформації у політичній аналітиці.
• основні алгоритми моделювання політичних процесів.
вміти:
• на основі політичного аналізу оцінювати політичну дійсність;
• оцінювати ступені надійності інформації, розрізняти профільну та
фонову інформацію;
• володіти методами аналізу документів;
• володіти технікою сценарного прогнозу та складати інші види
прогнозу;
• складати аналітичні документи.
Вивчення дисципліни «Політичний аналіз і прогнозування» передбачає
самостійну роботу студентів, в ході якої вони не лише оволодівають
навчальним матеріалом, але й набувають додаткових знань з даного курсу,
підвищують рівень своїх фахових та дослідницьких вмінь й навичок.
Самостійна робота студентів сфокусована на пошуку та опрацюванні нової
літератури з конкретної теми, написання контрольних робіт, а також
виконання певних завдань прикладного характеру.
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В результаті вивчення дисципліни «Політичний аналіз і прогнозування»
студент отримує комплекс знань, як теоретичного, так і прикладного
характеру, набуває навички орієнтування в сучасних політичних процесах
різного масштабу й складності.
Модулі дисципліни «Політичний аналіз і прогнозування»:
Модуль 1. Політичний аналіз і прогнозування як навчальна дисципліна.
Модуль 2. Політичний аналіз
Модуль 3. Політичне прогнозування та моделювання
Міжпредметні зв’язки. Вивчення дисципліни «Політичний аналіз і
прогнозування» щільно пов’язаний з проблематикою інших дисциплін,
знання яких необхідне студенту для успішного вивчення курсу. Зокрема,
простежується зв’язок з такими курсами, як «Загальна теорія політики»,
«Практична

політологія»,

«Історія

політичної

думки»,

«Порівняльна

політологія».
Мета організації самостійної роботи. Самостійна робота - одна з
основних форм освітнього процесу. Глибоке розуміння питань багато в чому
залежить саме від самостійної роботи в процесі підготовки рефератів,
контрольних робіт, доповідей. Самостійна робота студентів спрямована на
те, щоб студенти були не лише пасивними споживачами знань, але й
активними його творцями, які вміють сформулювати проблему, аналізувати
шляхи її розв’язання, що передбачає орієнтацію на активні методи
оволодіння знаннями, розвиток творчих здібностей студентів, розвиток вмінь
творчого застосування вже набутих знань. Тож, мета організації самостійної
роботи полягає у інтенсифікації вивчення матеріалу, стимулюванні студентів
до

опрацювання

додаткових

матеріалів

з

різних

джерел,

розвитку

пізнавальних здібностей, творчої активності.
Самостійна робота передбачає:
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1. Самостійне опрацювання певної частини курсу засобом написання
контрольних робіт, есе, рефератів, повідомлень, виступів.
2. Роботу з науковою літературою та першоджерелами, підручниками та
періодичною літературою.
3. Позааудиторну роботу – участь в обговореннях важливих та
актуальних питань на науково-практичних конференціях, науковопрактичних семінарах, круглих столах.
4. Консультації викладачів.
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з дисципліни
«Політичний аналіз і прогнозування»
Тематичний план дисципліни
«Політичний аналіз і прогнозування»
Назва модуля і теми
МОДУЛЬ 1.
Політичний аналіз і прогнозування як навчальна дисципліна
1

Політичний аналіз і прогнозування: теоретико-методологічні засади

2

Специфіка пізнання політичних явищ

3

Інформаційне забезпечення політичного аналізу та прогнозування
МОДУЛЬ 2.
Політичний аналіз

4

Статистичні методи у політичному аналізі

5

Методи аналізу документів

6

Політичні події та ситуації як об’єкти політичного аналізу

7

Аналіз політичних ризиків

8

Продукти аналітичної діяльності
МОДУЛЬ 3
Політичне прогнозування та моделювання

9
10

Види політичного прогнозування
Сценарна методологія політичного прогнозування
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Політичне моделювання
Разом годин: 144

МОДУЛЬ 1. Політичний аналіз і прогнозування як навчальна
дисципліна
Тема1. Політичний аналіз і прогнозування: теоретико-методологічні
засади
1.

Специфіка

застосування

методів

природничих

наук

у

політичному аналізі та прогнозуванні.
2.

Міфологія як рання форма прогнозу.

3.

Політична аналітика та прогнозування як науково-прикладна

галузь.
Тематика рефератів
1.

Політичний

аналіз

як

інструмент

управління

суспільно-

політичними процесами.
2.

Багатогранність політичного аналізу.

3.

Роль політичного аналізу та прогнозування у політичній науці.

4.

Політичний аналіз і прогнозування: предметне поле.

Питання для самоконтролю
1.

Поняття «політичний аналіз» та «політичний прогноз».

2.

Парадигми

політичної

науки

як

складова

теоретико-

методологічної бази політичного аналізу та прогнозування.
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3.

Методологічний дизайн політичного аналізу та прогнозування.

Література: [1; 2; 3; 4; 5;12;19; 23]

Тема 2. Специфіка пізнання політичних явищ
1.

Взаємозв’язок політичного аналізу та політичного прогнозу.

2.

Проблеми достовірності політичного знання.

3.

Основні види аналізу проблемно-політичної ситуації.

4.

Співвідношення категорій «політична ситуація» та «політична

подія».
Тематика рефератів
1.

Основні методики діагностики проблемно-політичної ситуації.

2.

Основні принципи та наукові засади прогнозування в політиці.

3.

Особливості методології пізнання політичної дійсності.
Питання для самоконтролю

1.

Проблеми, що вирішуються методами політичного аналізу:

загальна характеристика.
2.

Функції та принципи політичної аналітики.

3.

Принципи політичного прогнозування.
Література: [1; 2; 3; 4; 5;12; 14; 16;18]

Тема 3. . Інформаційне забезпечення політичного аналізу та
прогнозування

1.

Способи підвищення ймовірнісно достовірної інформації.
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2.

Опитування та спостереження як джерела інформації.

3.

Збір інформації та створення основного інформаційного масиву.

Тематика рефератів
1.

Поняття «дезінформація» та способи її діагностування.

2.

Чутки як вид інформаційних матеріалів.

Питання для самоконтролю
1.

Ступені надійності інформації.

2.

Повнота інформації: часткова й комплексна.

3.

Етапи інформаційно-аналітичної роботи.

4.

Поняття «база даних».
Література: [1; 2; 5;11; 23;24]

Модуль 2.
Політичний аналіз
Тема 4. Статистичні методи у політичному аналізі
1.

Поняття «помилка» у статистичних дослідженнях.

2.

Критерій Фішера (F-критерій).

3.

Поняття «кластеризація»

Тематика рефератів
1.

Кластер-аналіз у дослідженні іміджів політичних лідерів.
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2.

Різновиди статистичних методів у політичному аналізі: загальна

характеристика.
3.

Факторний аналіз: особливості, мета.
Питання для самоконтролю

1.

Основні методи перевірки якості моделі у факторному аналізі.

2.

Метод дисперсійного аналізу.

3.

Що

означає

твердження:

«Між

двома

змінними

існує

статистичний зв’язок» ?
Література: [1;5; 4; 28; 39]

Тема 5. Методи аналізу документів
1.

17 цілей контент-аналізу за Б.Берельсоном

2.

Внутрішній аналіз документу.

3.

Аналіз контексту документу.

4.

Типові одиниці аналізу в контент-аналізі.
Тематика рефератів

1.

Матеріали в ЗМІ: проблема розмежування фактів та інтерпретації

цих фактів.
2.

За допомогою традиційного методу здійсніть аналіз конкретного

(на вибір) документу.
3.

Проведіть контент-аналіз виступу(доповіді) політика (на вибір).
Питання для самоконтролю

1.

Алгоритм традиційного методу аналізу документів.

2.

Основні підходи до визначення контент-аналізу.

3.

Основні складові методики проведення контент-аналізу.
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4.

Розкрийте

зміст

понять

«одиниця

аналізу»

та

«одиниця

підрахунку».
Література: [1; 2; 13;14; 23]

Тема 6. Політичні події та ситуації як об’єкти політичного аналізу
1.

Івент –аналіз як кількісний метод вивчення політичної дійсності.

2.

Процес кодування даних в івент-аналізі.

3.

База даних COPDAB
Тематика рефератів

1.

Івент-аналіз – актуальний метод емпіричної політології.

2.

Ситуаційний аналіз: основні стадії.

3.

Специфіка SWOT-аналізу.
Питання для самоконтролю

1.

Суб’єктно-орієнтовані бази даних івент-аналізу.

2.

Проблемно-орієнтовані бази даних івент-аналізу.

3.

Проблемно-орієнтовані бази даних івент-аналізу

4.

Створення «даних про події» (Event Data): основні складові.

5.

Політична ситуація: поняття, структура.
Література: [1; 5; 10; 14; 23; 25; 28]

Тема 7. Аналіз політичних ризиків

1.

Рівні дослідження ризику.

2.

Основні продукти компаній BERI S.A., групи компаній Control

Risks Group.
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Тематика рефератів
1.

Поняття «політичний ризик»: основні підходи до визначення у

західній політичній науці.
2.

Носії політичного ризику у партійній діяльності.

3.

Основні чинники ризику у діяльності політичної партії.

4.

Управління політичним ризиком.
Питання для самоконтролю

1.

Основні чинники ризику.

2.

Методи оцінки політичних ризиків.

3.

Прикладні

дослідження

політичного

ризику:

історія

та

сучасність.
4.

Основні джерела політичних ризиків.

5.

Політичні ризики в сучасній Україні.
Література: [2; 8; 14; 32]

Тема 8. Продукти аналітичної діяльності
1.

Основні види рефератів.

2.

Типи доповідей.

3.

Види статей.

4.

Презентація результатів аналітичної діяльності.
Тематика рефератів

1.

Презентація результатів аналітичної діяльності: способи і

технології презентації.
2.

Основні вимоги до наукової статті в Україні.

3.

Підготуйте аналітичну записку.

4.

Підготуйте доповідь (тема на вибір).
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Питання для самоконтролю
1.

Основні принципи складання аналітичних документів.

2.

Структура наукової статті.

3.

Аналітичний звіт: структурні складові.
Література: [2; 5; 23; 37]
Модуль 3.
Політичне прогнозування та моделювання
Тема 9. Види політичних прогнозів

1.

Способи верифікації політичних прогнозів.

2.

Прогнози-застереження.

3.

Прогнози-розвідники

4.

Проблема

підвищення

ефективності

внутрішньополітичного

прогнозування.
Тематика рефератів
1.

Типологія політичних прогнозів за часовими параметрами.

2.

Глобальне політичне прогнозування.

3.

Проблемно-цільова типологія політичних прогнозів.
Питання для самоконтролю

1.

Основні способи прогнозування: екстраполяція, моделювання,

експертиза.
2.

Основні етапи розробки прогнозів.

3.

Внутрішньополітичне прогнозування.
Література: [1; 2; 3; 4; 7; 10; 18; 23; 26; ]
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Тема 10. Сценарна методологія політичного прогнозування
1.

Основні види підсумкового сценарію.

2.

Основні підходи до визначення поняття «сценарій».

3.

Систематичний

контекст

як

одне

з

центральних

понять

сценаріотехніки.
Тематика рефератів
1.

Роль сценарного методу в процесі прийняття політичних рішень.

2.

Сценаріотехніка як груповий метод політичного прогнозування.

3.

Способи

застосування

сценаріотехніки

у

політичному

прогнозуванні.
Питання для самоконтролю
1.

Основні задачі застосування сценарних методів у політичному

прогнозуванні.
2.

Аналітичний сценарій: характерні риси.

3.

Специфіка формалізованого сценарію.

4.

. Характерні особливості сценарію-есе.
Література: [1; 2; 3; 4; 5; 7; 23; 31; ]

Тема 11. Політичне моделювання
1.

Метод аналізу ієрархій та алгоритм політичного моделювання

Т.Сааті.
2.

Модель аналізу політичних ризиків Г.Кнудсена

3.

Модель розподілу голосів Е.Даунса.
Тематика рефератів
1. Стратегічне моделювання у політиці.
15

2. Теоретико-методологічні

засади

моделювання

політичного

процесу.
3. Формальні та змістовні моделі: характерні особливості.
4. Кількісні моделі: особливості, алгоритм.
5. Моделювання електорального вибору.
Питання для самоконтролю
1.

Методи комп’ютерного моделювання: характеристика, сфери

застосування.
2.

Основні типи моделей.

3.

Модель «ORET» й технологічний алгоритм Дж. Проктора.

Література: [3; 4; 5; 23; 33; 36]
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