




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 
Галузь знань, напрям підготовки,
освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

6.030204
«Міжнародна інформація» Обов’язкова навчальна 

дисципліна 

Модулів – 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»

Рік підготовки

4-й

Змістових модулів – 2
Семестр

7-й

Загальна кількість годин – 72 
Лекції

 16 год.

Тижневих годин для денної 
форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи

студента – 4

Семінарські

12 год.

Модульний контроль

4 год.

Самостійна робота

40 год.

Залік

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і  індивідуальної
роботи становить (%): для денної форми навчання – 33% / 67%.



2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни “Політичний аналіз» є надання майбутнім
фахівцям з інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародних відносин
знань та вмінь політичного аналізу.

Завданнями дисципліни “Політичний аналіз” є:

- вивчення етимології та змісту основних понять, категорій та термінів
політичного аналізу;

- ознайомлення з методологією політичного аналізу;
- формування знань про політичний аналіз як фах, основи професійної

етики;

- розуміння етапів політичного аналізу;
- вивчення  прикладних  аспектів  політичного  аналізу  від  аналізу

політичної ситуації до прийняття політичного рішення.

У  результаті  вивчення  дисципліни  “Політичний  аналіз  ”  студенти
повинні знати:

- тлумачення  основних  термінів,  які  вживаються  під  час  аналізу
політичного процесу.

- основні аналітичні центри України;
- фахівців, які працюють в галузі політичного аналізу;
- сутність аналізу політичної ситуації;
- процес дескриптивного аналізу та моніторингу в політичному

аналізі;

- роль політичного планування та прогнозування;
- процес прийняття політичного рішення.

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми студенти повинні



вміти:

- застосовувати  методи  політичного  аналізу  в  практичній  аналітичній
діяльності;

- аналізувати політичні процеси відповідно до етапів політичного
аналізу;

- приймати  практичні  рішення,  щодо  оптимального  застосування
набутих  теоретичних  знань  при  виконанні  своїх  професійних
обов’язків;

- збагачувати власний світогляд шляхом самоосвіти,  творчо працювати
над поглибленням і вдосконаленням своїх знань;



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий  модуль  1.  Теоретичний  та  інституалізаційний  аспекти
політичного аналізу

Тема 1. Вступ до курсу «Політичний аналіз». Мета і завдання курсу.

Місце  курсу  у  підготовці  фахівців-міжнародників. Історіографія  до  курсу.
Дефініція  політичного  аналізу.  Особливості  перекладу  з  англійської  мови
термінів “public policy analysis” і “political analysis”. Значення лінгвістичних
нюансів  для  розкриття  поняття  “політичний  аналіз”.  Рівні  політичного
аналізу.  Теоретико-фундаментальний,  інструментально-емпіричний,
практично-прикладний  рівні  сучасного  політичного  аналізу.
Міждисциплінарна база прикладного політичного аналізу.

Тема 2. Методологія політичного аналізу.

Основні види групових експертних оцінок. Індивідуальні, колективні,
універсальні.  Очні  методи  групових  експертних  оцінок.  Брейнстормінг.
Метод Синектики.

Заочні методи групових експертних оцінок. Метод «Дельфі». Основні
етапи алгоритму методу «Дельфі». Критика дельфійського методу.

Метод ПАТТЕРН і його основні етапи. Побудова “дерева цілей”. 
Математичні методи. Соціологічні методи.

Тема 3. Аналітична робота в процесі політичного управління.

Політичний  аналіз  в  державному  управлінні.  Суб’єкти  політичного
аналізу.  Класифікація  суб’єктів  політичного  аналізу.  Провідні  аналітичні
центри світу. Мережа аналітичних центрів України.



Тема  4.  Політичний  аналіз  як  професійна  галузь.  Етика
політичного аналізу.

Генеза  фаху політичного аналітика.  Професія – політичний аналітик.
Методи,  які  використовує  у  професійній  діяльності  політичний  аналітик.
Відмінність фаху політичного аналітика від політичного експерта. Навички,
знання, здібності необхідні для політичного аналітика. Посадові обов’язки.
Етика політичного аналізу.

Змістовий модуль 2. Практичний аспект політичного аналізу

Тема 5. Аналіз політичної ситуації.

Поняття політичної ситуації. Ситуаційний аналіз. Поняття ситуаційного
аналізу. Протоформи ситуаційного аналізу. Основні види аналізу політичної
ситуації.  Вертикальний  тип  загального  аналізу  політичної  ситуації.
Горизонтальний тип загального аналізу політичної ситуації.



Фрагментарний  аналіз  політичної  ситуації.  Проблемний  і  діагностичний
ситуаційний аналіз.

Тема  6.  Дескриптивний  аналіз  та  моніторинг  в  політичному
аналізі.

Програма дескриптивного дослідження. Висунення гіпотез та техніка їх
відпрацювання.

Завдання  та  мета  моніторингу.  Основні  завдання  моніторингу  в
державному  управлінні.  Види  та  режими  моніторингу.  Політичний
моніторинг. Схема проведення моніторингу. Моніторинг виборчого процесу.

Тема 7. Політичне планування та прогнозування.

Роль планування в політичному аналізі. Фази планування. Стратегічне
планування. Методи планування.

Поняття  «прогнозу»  та  «припущення».  Функції  та  принципи
політичного  прогнозування.  Пошукові  та  нормативні  прогнози.  Активні,
пасивні  прогнози.  Прогнози,  які  само  заперечуються  та  само  збуваються.
Період  випередження  прогнозів.  Оперативні,  короткотермінові  та
середньотермінові політичні прогнози. Футурологія як науковий напрямок.

Тема 8. Прийняття політичного рішення

Сутність політичного рішення. Схеми прийняття політичних рішень: Г.
Лассуелла, К. Паттона та Д. Савіки, Д. Веймера та А. Вайнінга, К.Смірнова.
Ухвалення рішення в умовах ресурсних обмежень. Типи і методи ухвалення
політичних  рішень.  Центри  ухвалення  рішень  та  особи,  що  приймають
рішення.  Стейкхолдери.  Групи тиску, лобізм та  прийняття рішення.  Вплив
прийнятого політичного рішення на можливий розвиток політичної ситуації.



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ Назва теми лекції Лекці Сем. СР МК СК

ї зан.

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади політичного аналізу

1. Вступ до курсу «Політичний аналіз» 2 2 5

2. Методологія політичного аналізу. 2 5

3. Аналітична робота в процесі 2 2 5

політичного управління.

4. Політичний аналіз  як професійна 2 2 5

галузь.

Етика політичного аналізу.

Всього за І - й модуль - 36 год. 8 6 20 2

Змістовий модуль 2.Прикладні основи політичного аналізу

5. Аналіз політичної ситуації. 2 2 5

6. Дескриптивний аналіз та моніторинг в 2 5

політичному аналізі.

7. Політичне планування та 2 2 5

прогнозування.

8. Прийняття політичного рішення 2 2 5

Всього за ІІ - й модуль - 36 год. 8 6 20 2



Всього за семестр - 72 год. 16 12 40 4

5. ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади політичного аналізу – 6 год.

Семінар№ 1. Предмет політичного аналізута його типии – 2 год.

1. Значення  лінгвістичних  нюансів  для  розкриття  поняття  “політичний
аналіз”.

2. Співвідношення політичного аналізу та політичної аналітики.

3. Типи політичного аналізу.

4. Міждисциплінарність політичного аналізу.

Семінар№2. Аналітична робота в процесі політичного управління 2 год.

Скласти інформаційну довідку в формі презентації про один з українських 
аналітичних центрів за вибором студента.



Семінар№ 3. Політичний аналіз як професійна галузь – 2 год.

У  формі  презентації  подати  біографічні  данні  про  одного  з  українських
політичних аналітиків  (за  вибором студента)  за  такими параметрами:  ПІБ,
фото, місце народження, освіта, кар’єрне сходження, місце роботи.

Змістовий модуль 2.Прикладні основи політичного аналізу – 6 год.

Семінар № 4 Аналіз політичної ситуації – 2 год.

Необхідно здійснити ситуаційний аналіз (метод кейсів) конкретної проблеми:

1. Досягнення однакової можливості в отриманні освіти в США.

2. Проблема ліквідації шахтно-пускових установок.
3. Проект «повороту річок» в СРСР.

Див.: Рудік, О. М. Збірник ситуативних прикладів до курсу "Процес вироблення державної політики та його
аналіз" / О. М. Рудік ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. філ. - Дніпропетровськ :
Центр екон. освіти, 1999. - 86 с.

Семінар № 5 Політичне прогнозування: принципи, функції, види – 2 год.

1. Поняття «припущення» і «прогноз».
2. Принципи та функції політичного прогнозування.
3. Пошукові та нормативні прогнози.
4. Активні та пасивні прогнози.
5. Прогнози, що збуваються самі та прогнози, що самопровіряються.
6. Оперативні, короткотермінові та середньотермінові політичні прогнози.

Семінар № 6. Прийняття політичних рішень – 2 год.

1. Методи прийняття політичних рішень.



2. Основні  схеми  процесу  прийняття  політичних  рішень:  переваги  та
недоліки. Прийняття рішень в умовах ресурсних обмежень.

3. Типологія політичних рішень за Р.Макрідісом.

4. Типологія політичних рішень Т.Клементевича.

6.САМОСТІЙНА РОБОТА

Змістовий модуль 1. Теоретичні та інституційні Кількість Кількість

засади політичного аналізу годин балів

1.Зробити глосарій термінології політичного аналізу. 5 5

2. Метод ПАТТЕРН і його основні етапи. Побудова 5 5

“дерева цілей”.

3. Скласти таблицю навичок, знань та здібностей 5 5

необхідних для політичного аналітика.



4.  На  основі  інформаційної  довідки,  присвяченої 5 5

конкретному політичному аналітику, складіть план

власного   самовдосконалення   та професійного

просування.

Разом 20 20

Змістовий модуль 2. Практичні основи

політичного аналізу

1. Здійсніть аналіз  політичної ситуації,  що 5 5

склалася в країні за останній місяць: визначте 10

основних подій та проаналізуйте їх вплив на поточну

ситуацію в країні.

2. Здійсніть моніторинг передвиборчої програми 5 5

політичної партії чи блоку щодо їх виконання на

даний час.

3. Заповніть таблицю «Суспільно-політична ситуація 5. 5

в Україні на даний час та на перспективу»

Галузі Негативні Позитивні Прогноз

суспільства тенденції тенденції на

майбутнє

Економічна

Політична

соціальна

Духовно-

ідеологічна

4. Підготувати презентацію на тему «Футурологія як 5 5

науковий напрямок».



Разом 20 20

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ

«Політичний аналіз»

Разом: 72 год. З них: лекції - 16 год., семінарські заняття - 12 год., самостійна 
робота - 40 год., модульний контроль - 4 год.

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ

Модулі Модуль І Модуль ІІ

(назви, бали)

Лекції (теми, 1, 2, 3, 4 5 6 7 8

бали)

Семінарські 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10

заняття



(теми, бали)

Самостійна

робота
5 5 5 5 5

5
5 5

(вид, бали)

Поточний Мод Моду

контроль ульн льна

(вид, бали)

а

к/роб.к/ро

б.25 25

Підсумковий

контроль Залік

(вид, бали)

8.МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

1) За джерелом інформації:

- Словесні:  лекція (традиційна, проблемна) із  застосуванням  комп’ютерних
інформаційних  технологій  (PowerPoint-презентація),  пояснення,  розповідь,
бесіда.

- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-



пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної
новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих

аналогій тощо).

9.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються 
методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, а саме:

- Робоча навчальна програма.

- Збірка  тестових  і  контрольних  завдань  для  тематичного  (модульного)
оцінювання навчальних досягнень студентів.

- Засоби підсумкового контролю.

10. Система поточного і підсумкового контролю знань

Оцінювання знань студенів з урахуванням вимог Болонської декларації
здійснюється  за  100-бальною шкалою.  Завдання  поточного контролю (усні
відповіді, наукові доповіді, реферати, доповнення, участь у дискусіях,



підготовка  до  семінарських  занять,  виконані  завдання  для  самостійної  та
індивідуальної  роботи,  поточного  модульного  контролю)  оцінюються  в
діапазоні від 0 до 60 балів. Завдання, що виносяться на підсумковий контроль
- від 0 до 40 балів.

Виконання всіх  видів  робіт  є  обов'язковим для студента.  Студент не
допускається до іспиту, якщо за результатами поточного контролю набирає
менше 34 балів.

10.1.Критерії оцінювання знань студентів.

“Відмінно”

Наявність  у  студента  ґрунтовних  теоретичних  знань  з  основ  міжнародних
інформаційних  відносин,  вміння  аналітично  мислити,  аналізувати,
інтегрувати  та  узагальнювати  набуті  знання,  викладати  їх  чітко,  логічно,
послідовно з дотриманням норм літературної мови.

“Добре”

Наявність  у  студента  достатньо  повних  знань  з  основ  міжнародних
інформаційних  відносин,  вміння  систематизувати  та  узагальнювати  набуті
знання, робити чіткі висновки з дотриманням норм літературної мови.

”Задовільно”

Наявність  у  студента  неповних  теоретичних  знань  з  основ  міжнародних
інформаційних відносин, недостатнє вміння узагальнювати, систематизувати
та структурувати набуті знання з дотриманням норм літературної мови.

“Незадовільно”

Неспроможність сформулювати навіть  поверхову відповідь на питання,  які
стосуються основ міжнародних інформаційних відносин.



10.2. Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного)
контролю

Модуль 1 Модуль 2

М
ак

с.к
іль

кіс
ть

ба
лі

вз
ао

ди
ни

цю

№ Вид діяльності студента Кі
ль

к.о
ди

ни
ць

до
ро

зр
ах

ун
ку

М
ак

с.к
іль

кіс
ть

ба
лів

за
ви

д

Кі
ль

к.о
ди

ни
ць

до
ро

зр
ах

ун
ку

М
ак

с.к
іль

кіс
ть

ба
лів

за
ви

д

В
сь

ог
о

зп

1 Відвідування лекцій 1 4 4 4 4 8

2 Відвідування 1 3 3 3 3 6



семінарських занять

3 Виконання завдання для

самостійної роботи 5 4 20 4 20

40
(домашнього завдання)

4 Робота на практич.

(семінарськ.) занятті (в

10 3 30 3 30 60
т.ч. доповідь, виступ,

повідомл., дискусія)

5 Індивідуальне навчально-
30 - - - -

дослідне завдання (ІНДЗ)
-

6 Опрацювання фахових

видань
10 - - - - -

(в т.ч. першоджерел)

7 Написання реферату 15 - - - - -

8 Виконання модульної
25 1 25 1 25 50

контрольної роботи

Макс. кількість балів за 82 82 164



видами діяльності студента

Разом:  247 Коефіцієнт: 164:100 =1,64

11. Порядок переведення рейтингових показників успішності у 
європейську систему оцінювання ECTS

Оцінка за Значення оцінки Кількість балів За

шкалою ECTS за 100-бальною національною

шкалою шкалою

А Відмінно 90-100 Відмінно

(відмінне

виконання



лише з незначною

кількістю

помилок)

В Дуже добре 82-89

(вище середнього

Добре

рівня з кількома

помилками)

С Добре 75-81

(в загальному

правильне

виконання з

певною кількістю

істотних

помилок)

D Задовільно 66-74

(непогано, але зі

Задовільно

значною

кількістю

недоліків)

E Достатньо 60-65



(виконання

задовольняє

мінімальні

критерії)

FX Незадовільно 35–59

(з можливістю Незадовільно

повторного



складання)

F Незадовільно 1-34

(з обов’язковим

проходженням

повторного курсу)
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