
Повна назва: Політичне прогнозування і політичний аналіз 

Статус: вибіркова. 

Мета: Формування необхідних теоретичних знань, практичних умінь і аналітичних 

навичок у сфері політичного аналізу і прогнозування; орієнтація студентів на професійне 

рішення політичних проблем, що стоять перед суспільством і державою; ознайомлення 

студентів з основним науковим інструментарієм, що застосовується в дослідженнях  

динаміки та перспектив розвитку суспільно-політичних процесів та явищ. До головних 

завдань дисципліни слід віднести: вивчення теоретико-методологічних основ політичного 

аналізу і прогнозування; освоєння основних методів і технік політичного аналізу і 

прогнозування; оволодіння практичними навичками з використання прийомів і технологій 

аналізу і прогнозування соціально-політичних ситуацій та подій. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Політичне прогнозування і політичний аналіз» (6 кредитів ECTS, 180 год.) 

розроблений за рейтинговою системою та включає в себе лекції (28 годин), групові заняття 

(56 годин), самостійну роботу (96 годин), систему контролю та обліку знань. Викладається в 

7-у та 8-у триместрах. Передбачає написання і захист рефератів, тестування і підсумкової 

контрольної роботи за розділами й складання іспиту. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

 

Частина І. Політичний аналіз 

Розділ 1. Теоретичні підходи до політичного аналізу.  

Розділ 2. Типологія, методологія та специфіка політичного аналізу. 

Частина ІІ. Політичне прогнозування і політичні рішення 

Розділ 1. Теорія та методологія політичного прогнозування. 

Розділ 2. Специфіка і види політичного прогнозування. 

Розділ 3. Політичні рішення як компонент політичного аналізу. 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 основні поняття, підходи, принципи політичного аналізу і прогнозування; 

 історичні аспекти становлення політичного аналізу та еволюцію футурологічних 

концепцій; 

 типологію та специфіку політичного аналізу і прогнозування; 

 методи та інструментарій політичного аналізу і прогнозування; 

 основи експертно-аналітичної діяльності в сфері політики; 

 моделі та механізми прийняття політичних рішень. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 здійснювати аналіз політичної ситуації та прогноз щодо її розвитку;  

 застосовувати основні методики і техніки  політичного аналізу і прогнозування;  

 складати аналітичні записки з актуальних соціально-політичних проблем; 

 оформити і представити результати прикладного політичного дослідження у вигляді 

аналітичної доповіді, яка міститиме постановку задач, демонстрацію ходу і результатів 

аналізу, а також висновки та рекомендації для потенційного замовника; 

 проводити контент-аналітичні дослідження соціально-політичних процесів та 

ситуацій; 

 складати системне уявлення про механізм прийняття політичних рішень. 

 

Викладач: Громадська Наталя Анатоліївна – кандидат політичних наук, доцент. 


