рЕцЕнзlя

на робочу програму навчЕlльноi
дисциплiни ((Теорiя, методологiя i технологii полiтичного
прогнозування>) для здобувачiв вищоi освiти третього
(освiтньо-наукового) рiвня на здобуття ступеня
доктора фiлософii за спецiальнiстю 052 - полiтологiя
галузi знань 05 - соцiальнi та поведiнковi науки

Укладач: доктор полiтичних наук, професор В. П. Горбатенко

Робоча програма навчальноi дисциплiни <Теорiя, методологiя i
технологii полiтичного прогнозування) н€Llrежить до вибiркового компоненту
ocBiTHbo-HayKoBoT програми <Полiтологiя>> в Iнститутi держави i права iMeHi В.

М. Корецького FIАН Украiни i

е

важливою складовою набуття нових знань для

здобувачiв вищоi освiти третього (освiтньо-наукового) рiвня. При вивченнi
означеноi дисциплiни формуються знання про ЕLлгоритм, ocHoBHi методи i
процедури полiтичного прогнозування.

Згiдно закладених
cBiToBa

i

у

програмi знань передбачаються для вивчення

вiтчизняна практика прогнозування основних напрямiв суспiльно-

полiтичного розвитку. Забезпечуеться системне опанування такими засобами

полiтичного прогнозування

як

екстраполяцiя, моделювання, експертиза.

Поглиблюються навички iнформацiйного забезпечення прогнозноi дiяльностi,
попередження полiтичних ризикiв, здiйснення полiтичного плануваннrI i
соцiального проектуваннrI.
Навчальна дисциплiна е надзвичайно важливою для пiдготовки фахiвцiв

у галузi

полiтичноТ науки, опанування знань з прогностики, футурологii i

технологiчного прогнозування. Iнформацiя, закладена в авторськiй програмi
професора В. П. Горбатенка, е надзвичайно актуЕtльною в теоретичному планi
й корисною з практично-полiтичноi точки зору.

Програма мiстить взаемопов'язанi ocBiTHi модулi, в яких розкриваються

теоретичнi

i

прикладнi складовi даного напряму: спiввiдношення

i

ocHoBHi

напрями соцiального i полiтичного прогнозування, особливостi експертно-

в

роботi державних та недержавних iнститутiв,
специфiка застосування основних методiв збору та обробки даних при
анzlпlтичноl дlяльност1

проведеннi полiтичного прогнозування. Мета навч€lJIьноi

дисциплiни полягае

полiтичноi
у здобуттi аспiрантами комплексних знань про основи дослiдження
проблематики, пов'язаноi

з

опануванням майбутнього на альтернативнiй

ocHoBi, оволодiнням практичними навичками застосування базових
принципiв, методiв та технологiчних засобiв у сферi короткострокового,
середньострокового та довгострокового прогнозування, а також ocBoeHHi
вмiння прогнозувати розвиток рiзноманiтних явищ, iнститУтiв

i

процеСiВ

суспiльно-полiтичного життя.
Програмою передбачено проведення семiнарських занять, рiзноманiтнi
форми поточного контролю (опитування аспiрантiв, вирiшення практичних
завдань, скJIадання типових документiв, бiблiографiчних довiдок, написання
тез наукових повiдомлень тощо). Зазначене дозволяе опанувати теоретичний
матерiал та практичнi навички застосуваннrI полiтичного прогнозування.

Програма, пiдготовлена вiдомим фахiвцем, мiстить
складовi, передбаченi нормативними вимогами,
насиченою важливою iнформацiею. Зважаючи
рекомендувати

ii до затвердженнrI i

використаннrI

е

yci

досить змiстовною,

на це е Bci
в

необхiднi

навч€tльному

пiдстави
процесi

Iнституту держави i права iMeHi В. М. Корецького НАН Украiни.
Рецензент:
,Щоктор полiтичних наук, професор,
член-кореспондент Нацiональноi
академii правових наук УкраiЪи,
завiдувачка вiддiлу правових проблем
полiтологii Iнституту держави i права
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