




 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна офіційна назва 

наукової установи 

Інститут держави і права 

імені В.М. Корецького Національної 

академії наук України 

 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Політична аналітика: теорія і практика 

Повна назва структурного 

підрозділу 

відділ правових проблем політології 

Викладач Горбатенко В. П., д. політ. н., професор 

Рівень вищої освіти НРК України – 8 рівень, 

FQ-EHEA – третій цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень  

Форма навчання денна/заочна 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

наявність освітнього ступеня магістр (ОКР-

спеціаліст) 

Рік, та семестр вивчення 

навчальної дисципліни 

2-й рік підготовки, 4 семестр 

Мова викладання, навчання, 

оцінювання 

українська 

Місце навчальної 

дисципліни в освітньо-

науковій програмі 

вибірковий компонент ОНП, цикл – 

професійної підготовки, (ВК 4) 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС/90 год., 

у тому числі, аудиторних занять: 

лекції – 10 год, семінарські заняття – 12 год. 

самостійна робота – 68 год. 

 

Форма поточного та 

підсумкового контролю 

екзамен 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення 

Опорний конспект лекцій, підручники та 

навчальні посібники, монографії, статті у 

фахових виданнях, інтернет-ресурси, 

правова база. 

 

Електронна адреса відділу/ 

номер телефону 

polit@ln.ua 

+38 044 279 73 96 

mailto:polit@ln.ua
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2. Мета навчальної дисципліни полягає у здобутті аспірантами  

комплексних знань про концептуальні основи сучасної аналітики, оволодінні 

методами аналітичного мислення, опануванні технологій та інструментарію 

дослідження політичних явищ, інститутів та процесів; формуванні 

професійного, раціонального ставлення до політики та добросовісного 

застосування отриманих знань і професійних навичок. 

 

3. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1) знання понятійно-категоріального апарата, отримані в результаті 

вивчення дисциплін «Політичний аналіз і прогнозування», «Порівняльна 

політологія», «Правова політологія», «Прикладна політологія». 

2) володіння навичками пошуку, обробки, аналізу та узагальнення 

інформації, отриманої з різних джерел; 

3) володіння навичками стратегічного, системного, логічного, нелінійного 

мислення; 

4) опанування технологічними засобами аналітичної роботи, методами 

збору та обробки даних при здійсненні політичного аналізу. 

 

4. Анотація навчальної дисципліни. При вивченні дисципліни 

«Політична аналітика: теорія і практика» формуються знання про аналіз 

різноманітних напрямів політики та аналіз державної політики як різновид 

державотворчої діяльності. Досліджуються світова і вітчизняна практика 

основних напрямів аналітичної діяльності. Забезпечується системне опанування 

різними засобами політичної аналітики. 

 

 5. Завдання (навчальні цілі) дисципліни: вивчення політичної 

аналітики як теоретико-прикладної галузі та усвідомлення її ролі в сучасному 

суспільстві; визначення напрямів і особливостей реалізації інтелектуальних 

продуктів сучасної аналітики; з’ясування понятійно-категоріальної основи 

здійснення аналітичної діяльності в контексті сучасних суспільно-політичних 

трансформацій; осмислення аналізу державної політики як теоретико-

прикладної суспільно-корисної діяльності. 

 

6. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація; 4 - автономність 

та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1. Знати: специфіку експертно-аналітичної 

діяльності в діяльності державних 

інститутів та громадсько-політичних 

структур; базові підходи, моделі і 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

10% 
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принципи поєднання політичного аналізу 

та прогнозування. 

робота роботи 

 

1.2. Знати: основні методи збору та обробки 

даних при здійсненні аналітичної 

діяльності, специфіку розбору конкретних 

політичних ситуацій, можливості 

практичного застосування окремих 

сегментів соціально-гуманітарного знання. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи 

 

5% 

1.3. Знати: базові принципи і критерії 

інформаційного забезпечення аналітичної 

діяльності; осмислення і систематизації 

досліджень зарубіжних та вітчизняних 

аналітиків. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи 

 

10% 

1.4. Знати: основні способи і засоби аналізу 

внутрішньополітичних і 

зовнішньополітичних явищ і процесів, 

встановлення взаємозв’язків у цих сферах. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи 

 

5% 

2.1. Вміти: проводити індивідуальні творчі 

дослідження з проблематики курсу, 

реферувати визначені політичні проблеми, 

готувати аналітичні записки. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи 

 

5% 

2.2. Вміти: оформляти і представляти 

результати прикладного політичного 

дослідження у вигляді аналітичної 

доповіді, яка містить постановку завдань, 

демонстрацію ходу і результатів розвитку 

певних політичного явища чи процесу, а 

також висновки та рекомендації для 

потенційного замовника. 

 

  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 

5% 

2.3. Вміти: використовувати новітні 

досягнення вітчизняної і світової 

політичної науки та споріднених наук 

соціально-гуманітарного профілю, 

освоювати напрацювання різних 

дослідницьких центрів у сфері політики, 

праці окремих авторів та навчально-

методичні матеріали на спеціалізованих 

веб-сайтах.  

  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи 

 

10% 

2.4. Вміти: виявляти зв’язки, взаємозалежності 

та механізми взаємодії суб’єктів 

політичного процесу, аналізувати 

закономірності, аналоги й детермінанти 

останнього. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи 

5% 
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3.1. Системно опрацьовувати наукові та 

нормативні джерела з метою узагальнення 

знань у сфері політичної аналітики шляхом 

підготовки відповідних наукових праць та 

виступів на конференціях, семінарах, 

круглих столах та інших науково-

практичних заходах. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи 

 

5% 

3.2. Узагальнювати результати прикладного 

політичного дослідження у вигляді статей, 

аналітичних записок, відповідних розділів 

колективних наукових праць. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи 

 

10% 

3.3. Володіти навичками самостійної роботи, 

користуватися науковою і довідковою 

літературою, нормативно-довідковими 

матеріалами, пошуковими базами 

інтернету. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи 

 

5% 

3.4. Поширювати результати своїх досліджень, 

зокрема шляхом встановлення зв’язків з 

існуючими в Україні аналітично-

прогностичними центрами. 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи 

 

5% 

4.1 Проводити наукові дослідження на основі 

усвідомленого вибору загальнонаукових та 

спеціальних методів, що застосовуються в 

політичній аналітиці. 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи 

5% 

4.2 Співставляти основні напрями суспільно-

політичного розвитку та їх вірогідні 

наслідки.  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи 

5% 

4.3 Переосмислювати набуті під час вивчення 

дисципліни знання (концепції, теорії, 

підходи), базові принципи і критерії 

інформаційного забезпечення аналітичної 

діяльності. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи 

 

5% 

4.4 На основі здобутих знань продукувати 

власні авторські ідеї, концепції, формувати 

теорії, осмислювати альтернативні сценарії 

вірогідного розвитку суспільно-політичних 

явищ і процесів. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) 

та наукові 

роботи 

 

5% 
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 7. Співвідношення результатів навчання дисципліни із 

програмними результатами навчання 
Результати навчання 

дисципліни (код)  

 

Програмні результати 

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 

ПРН-1 Знати основні 

концептуальні підходи до 

розуміння політики, права, 

держави; демонструвати 

системний науковий світогляд та 

політичний і правовий кругозір. 

+ + 
 

+             

ПРН-2  Критично 

оцінювати нові тенденції 

розвитку політологічних і 

правових знань, їх потенціал та 

значення для сучасного 

державотворення 

    + + 
 

+   + 
 

 + 
  

ПРН-3 Самостійно формулювати 

робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, які розширюватимуть і 

поглиблюватимуть стан наукових 

досліджень в сферах політики і 

права 

   +   
   

 +   + 
 

+ 

ПРН-4. Вміти формувати  

методологічну базу власного 

наукового дослідження, 

застосовуючи нові дослідницькі 

позиції 

  +  + 
   

  + 
 

  + + 

ПРН-5 Формулювати 

переконливі аргументи на 

підтвердження наукових гіпотез, 

висновків, рекомендацій 

   +   +      +  + 
 

ПРН-6 Генерувати нові наукові 

ідеї щодо розуміння політики і 

права, визначення їх основних 

практичних проблем, шляхів їх 

усунення та підвищення їх 

позитивного впливу на 

державотворення 

+  +  + 
  

+   
  

 + 
 

+ 

ПРН-7 Володіти іноземною 

мовою на рівні достатньому для 

читання і написання наукового 

тексту, що включає 

політологічну і юридичну 

термінологію; для представлення 

доповідей та спілкування на 

національних і міжнародних 

наукових заходах 

       
   

 
 

 
  

 

ПРН-8 Використовувати новітні 

інформаційні та комунікаційні 

технології для отримання 

достовірної інформації про 

політичні процеси та інститути, 

  

+ 
 

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ + 
 

+ + 
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що відбуваються в Україні та 

світі; для здійснення постійного 

моніторингу досліджуваних 

політико-правових явищ; для 

порівняння політичних 

документів і правових актів 

України та зарубіжних країн. 

ПРН-9 Застосовувати отримані 

знання у науково-дослідній та 

експертній діяльності, в процесі 

консультування представників 

органів державної влади та 

місцевого самоврядування 

    + 
 

+ +    +  + 
 

+ 

ПРН-10 Викладати 

навчальні дисципліни у ЗВО, 

застосовуючи сучасну 

методологію, новітні 

інформаційні й комунікаційні 

технології 

+ 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ 
  

+ 
 

+ + + 

ПРН-11 Ініціювати, 

організовувати та проводити 

науково-практичні політико-

правові заходи; вміти визначати і 

залучати до таких заходів осіб, 

які є фахівцями в обраній 

тематиці; модерувати секційні 

засідання таких заходів 

    
      

 
  

 
  

ПРН-12 Дотримуватися 

етичних норм діяльності, 

прийнятих науковою, 

політологічною і юридичною 

спільнотами, з урахуванням 

міжнародного досвіду 

спілкування; здійснювати 

особистісний вибір у морально-

ціннісних ситуаціях, що 

виникають у професійній сфері 

діяльності 

     
      

 
    

ПРН-13. Бути здатними до 

постійного самовдосконалення і 

саморозвитку; усвідомлювати 

наслідки результатів наукової, 

політичної та юридичної 

діяльності для держави та 

суспільства  

 +     + + +   +  + 
 

+ 

 
8. Форми оцінювання аспірантів  

Система оцінювання знань аспірантів з кожної дисципліни включає поточний (у 

випадку визначення лише одного модуля), модульний та семестровий контроль знань, 

оцінювання результатів практики. 

– Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних занять. 

– Модульний контроль проводиться з урахуванням даних поточного контролю за 

відповідний модуль і має на меті оцінку результатів знань аспіранта після вивчення 
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матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. 

– Семестровий контроль проводиться у формі екзамену чи заліку, визначених 

робочим навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу. 

На початку вивчення відповідної дисципліни аспіранта повідомляють про 

наявність робочої навчальної програми, про кількість змістових модулів, зміст, форми 

проведення поточного (модульного) контролю та критерії їх оцінювання. При поточному 

контролі оцінці підлягають: рівень знань, умінь і навичок аспірантів, продемонстрований 

у відповідях і виступах; активність при обговоренні питань; результати виконання  тестів 

тощо  (максимальний бал – 60).  

Аспірант, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав 

можливості брати участь у формах поточного контролю (не склав ЗМ), має право на його 

відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Аспіранту, який не 

набрав прохідного мінімуму, за дозволом викладача, надається можливість здачі 

пройденого матеріалу для отримання необхідної кількості балів з поточного контролю 

шляхом виконання спеціальних тестів/контрольної роботи підвищеної складності, за 

виконання яких можна набрати до 40 балів. У випадку проведення поточного контролю 

комісією складність тестових чи контрольних завдань може бути підвищена і оцінюється 

до 50 балів. 

Аспірант не допускається до складання іспиту, якщо кількість балів, одержаних за 

змістові модулі (поточний контроль) упродовж семестру разом з максимально можливою 

кількістю балів, набраних на екзамені, в сумі не перевищуватиме 49 балів. 

Семестровий контроль у формі екзамену – підсумкова кількість балів з дисципліни 

(максимум 100 балів) визначається з урахуванням балів, отриманих під час екзамену 

(максимальний бал – 40) , та балів – за змістові модулі (загальна сума балів, яку набрав 

аспірант за семестр). У відомості обліку успішності з навчальної дисципліни 

проставляються зведені дані за 100-бальною шкалою, за національною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та  за шкалою ЄКТС (А, B, C, D, E, 

FX, F). 

 

Таблиця відповідності шкали оцінювання 

 

Оцінка за 

100-бальною 
шкалою 

Інституту 

Оцінка за 
національною 

шкалою  

 

Оцінка за 

шкалою  

ЄКТС 

Визначення 

90 – 100 відмінно 

A Аспірант повністю оволодів програмою 

навчальної дисципліни, вільно оперує 

категоріальним апаратом;  дає 

послідовні, чіткі і логічно побудовані 

відповіді на основні та додаткові 

питання; демонструє обізнаність з усіма 

поняттями, фактами, термінами; 

аргументовано використовує їх, уміє 

застосовувати матеріал для винесення 

власних суджень. 

80 – 89 добре B Аспірант достатньо повно оволодів 

програмою навчальної дисципліни, 
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проте у  відповідях допускає несуттєві 

неточності; з незначними помилками 

демонструє розуміння основоположних 

теорій і фактів та  вміння 

встановлювати причинно-наслідкові  

зв’язки між ними; вільно оперує 

понятійним апаратом  з несуттєвими 

неточностями. 

65 – 79 

C Аспірант в цілому оволодів програмою 

навчальної дисципліни, проте при 

викладенні  деяких питань ( усно чи 

письмово) не вистачає достатньої 

глибини аргументації   при оцінці 

наукових фактів, процесів, явищ, подій; 

оперує понятійним апаратом, 

допускаючи окремі неточності.  

55 – 64 

задовільно 

D Аспірант  не в повному обсязі оволодів 

програмою навчальної дисципліни; 

матеріал викладає без глибокого 

осмислення, аналізу, порівняння   та 

узагальнення. Фрагментарно, 

поверхнево (без аргументації та 

обґрунтування) викладає матеріал при 

усних або письмових відповідях.   

50 – 54 

E Аспірант показує  мінімально достатній 

рівень знань з дисципліни. У відповідях 

(усних чи письмових)  допускає суттєві 

помилки та не може  критично оцінити 

наукові факти, явища, події. 

          35 – 49 незадовільно 

FX Аспірант не володіє програмою 

навчальної дисципліни; дає  

неправильну або поверхневу відповідь, 

яка свідчить про неусвідомленість і 

нерозуміння поставленого завдання.  

1 – 34 неприйнятно 
F Аспірант показує неприйнятний рівень 

володіння програмою навчальної 

дисципліни. 

 

Екзамен вважається не зданим, якщо сумарна кількість балів з дисципліни 

не перевищує 49 балів. 

 

– підсумкове оцінювання: екзамен 

 ЗМ 1  ЗМ 2 екзамен Підсумкова 

оцінка 

Максимум 30 30 40 100 
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9. Структура навчальної дисципліни. 

 

 
10. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ 

Змістовий модуль 1. Політична аналітика як теоретико-прикладна галузь 

знань 

Тема 1. Поняття, принципи, основні методи і суб’єкти політичної аналітики. 

(12 год.) 

 

Лекція (2 год.) 

 1.Поняття «політичний аналіз» і «аналіз політики». 

 2.Характеристика основних різновидів аналітики. 

 3.Типологічні характеристики суб’єктів аналітичної діяльності у сфері політики. 

 

Питання для самостійної роботи (10 год.) 

 1.Виникнення та основні етапи розвитку аналітики.  

 2.Принципи аналітичної діяльності.  

 3.Класифікація методів політичної аналітики.  

 4.Специфіка діяльності аналітичних центрів. 

 Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 
Назва теми 

 

Змістовий модуль 1. 

ПОЛІТИЧНА АНАЛІТИКА ЯК ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНА  

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 

Тема 1. Поняття, принципи, основні 

методи і суб’єкти політичної аналітики. 
2  10 

Тема 2. Основні напрями і технології 

аналітичної діяльності у сфері політики.  
2 2 14 

Тема 3. Аналітично-експертне 

середовище осмислення політики: 

систематизація світового і вітчизняного 

досвіду аналітичної роботи. 

2 2 10 

Всього 6 4 34 

 

Змістовий модуль 2.  

ПРИКЛАДНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

Тема 4. Методи збору і використання 

інформації в аналітичних дослідженнях. 
 4 10 

Тема 5. Інтелектуальні продукти політичної 

аналітики, їх особливості та спрямування. 
2 2 14 

Тема 6. Сучасний інструментарій 

політичного аналізу. 
2 2 10 

Всього 4 8 34 

Разом 10 12 68 
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 5.Основні напрями діяльності політичних експертів.  

 6.Політична аналітика в сучасній Україні. 

 7.Державні і недержавні аналітичні центри в Україні. 

 8.Аналітична діяльність в умовах широкомасштабної війни Росії проти України 

 

Тема 2. Основні напрями і технології аналітичної діяльності у сфері політики 

(18 год.) 

 

Лекція (2 год.) 

 1.Державно-управлінська аналітика. 

 2.Політологічний аналіз і політичні технології в різних сферах суспільно-політичного 

життя. 

 3.Кількісний і якісний аналіз політики. 

 

Семінарське заняття (2 год.) 

 1.Застосування соціологічних методів збору даних і обробки інформації у політичній 

аналітиці.  

 2.Моніторинг та його можливості. 

 3.Сценаріотехніка як важливий напрям аналітичної діяльності.  

 4.Сценарії розвитку політичної ситуації в Україні до 2030 року. 

  

Питання для самостійної роботи (14 год.) 

 1.Інтернет-ресурси аналітичної діяльності. 

 2.Моделювання в політичній аналітиці. 

 3.Статистичний аналіз та його застосування. 

 4.Системний політичний аналіз. 

 5.Основні функції політичної аналітики. 

 6.Роль політичної аналітики в державному управлінні. 

 7.Аналітичне осмислення досвіду європейської інтеграції східноєвропейських країн. 

 

 Тема 3. Експертно-аналітичне середовище осмислення політики: 

систематизація світового і вітчизняного досвіду аналітичної роботи (14 год.) 

 

Лекція (2 год.) 

 1.Специфіка функціонування експертно-аналітичного середовища.  

 2.Типи, інструментарій та принципи експертно-аналітичної діяльності. 

 3.Проблематика експертно-аналітичної діяльності та перспективи її розширення. 

 4.Напрями аналітичного визначення ключових проблем європейської інтеграції 

України. 

  

Семінарське заняття (2 год.) 

 1.Експертно-аналітична діяльність у США 

 2.Європейський досвід експертно-аналітичної діяльності. 

 3.Становлення вітчизняної інфраструктури експертно-аналітичної діяльності. 

 

Питання для самостійної роботи (10 год.) 

 1.Розробка концепцій і програм у сфері політики.  

 2.Спостереження і експеримент у політичній аналітиці.  

 3.Поняття і завдання фокус-груп.  

 4.Особливості застосування біографічного методу.  

 5.Застосування ігротехніки у політичному аналізі. 
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Контрольні запитання до змістового модуля 1 

 

1.Поняття «політичний аналіз» і «аналіз політики».  

2.Виникнення та основні етапи розвитку аналітики.  

3.Характеристика основних різновидів аналітики.  

4.Основні принципи аналітичної діяльності.  

5.Класифікація методів політичної аналітики.  

6.Політична аналітика в сучасній Україні. 

7.Типологічні характеристики суб’єктів аналітичної діяльності у сфері політики.  

8.«Фабрики думок» та їх роль у суспільно-політичному розвитку. 

9.Специфіка діяльності аналітичних центрів.  

10.Основні напрями діяльності політичних експертів.  

11.Державні і недержавні аналітичні центри в Україні. 

12.Державно-управлінська аналітика.  

13.Застосування соціологічних методів збору даних і обробки інформації у 

політичній аналітиці.  

14.Політологічний аналіз і політичні технології в різних сферах суспільно-

політичного життя. 

15.Кількісний і якісний аналіз політики.  

16.Моніторинг та його можливості.  

17.Сценаріотехніка як важливий напрям аналітичної діяльності.  

18.Інтернет-ресурси аналітичної діяльності.  

19.Моделювання в політичній аналітиці.  

20.Статистичний аналіз та його застосування. 

21.Специфіка функціонування експертного середовища.  

22.Типи, інструментарій та принципи експертно-аналітичної діяльності. 

23.Запобігання та мінімізація негативних наслідків політичних ризиків. 

24.Проблематика експертно-аналітичної діяльності та перспективи її розширення.  

25.Становлення вітчизняної інфраструктури експертно-аналітичної діяльності. 

26.Різновиди і методологія здійснення політичного планування. 

27.Планування і реалізація державних програм.  

28.Поняття і типологія соціальних проектів.  

29.Специфіка розробки і реалізації соціального проекту.  

30.Державна політика як об’єкт соціального проектування. 

31.Поняття, зміст і функції політичного консультування.  

32.Основні напрями практичного здійснення політичного консультування.  

33.Принципи діяльності консалтингових компаній.  

34.Особливості професії та вимоги до політичного консультанта. 

35.Взаємодія політичних консультантів і суб’єктів практично-політичної 

діяльності. 

36.Класифікація продуктів політичної аналітики.  

37.Особливості підготовки аналітичних продуктів (аналітична записка, реферат, 

наукова доповідь).  

38.Розробка концепцій і програм у сфері політики.  

39.Презентація результатів політичного аналізу. 

40.Класифікація методів збору інформації.  

41.Основні різновиди опитування та отримання достовірної інформації. 

42.Спостереження і експеримент у політичній аналітиці.  

43.Поняття і завдання фокус-груп.  

44.Особливості застосування біографічного методу.  

45.Застосування ігротехніки у політичному аналізі. 
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Розв’язання ситуаційних завдань № 1 

 

1.Охарактеризуйте основні етапи розвитку політичної аналітики.  

2.Назвіть і опишіть основні різновиди політичної аналітики.  

3.Якими є проблеми розвитку політичної аналітики в сучасній Україні? 

4.Охарактеризуйте суб’єктів аналітичної діяльності у сфері політики.  

5.Що таке «фабрики думок» і якими є напрями їхньої діяльності? 

6.У чому полягає специфіка діяльності аналітичних центрів?  

7.Які основні напрями діяльності політичних експертів?  

8.Назвіть відмінності застосування кількісного і якісного аналізу політики.  

9.Визначте основні напрями становлення вітчизняної інфраструктури експертно-

аналітичної діяльності. 

10.У чому полягає специфіка розробки і реалізації соціального проектування?  

11.Назвіть основні напрями практичного здійснення політичного консультування. 

12.Назвіть і опишіть основні продукти політичної аналітики. 

 

Змістовий модуль 2. Прикладний політичний аналіз 

 

Тема 4. Методи збору і використання інформації в аналітичних дослідженнях 

(14 год.) 

Семінарське заняття (4 год.) 

            1.Класифікація методів збору інформації. 

            2.Основні різновиди опитування та отримання достовірної інформації. 

            3.Специфіка використання інформації в аналітичних дослідженнях. 

            4.Інформаційне супроводження поточних воєнно-політичних подій. 

 

Питання для самостійної роботи (10 год.) 

            1.Спостереження і експеримент у політичній аналітиці.  

            2.Поняття і завдання фокус-груп.  

            3.Особливості застосування біографічного методу.  

            4.Застосування ігротехніки у політичному аналізі. 

            5.Вимоги до якості документальної інформації.  

            6.Взаємодія аналітиків і суб’єктів практично-політичної діяльності у процесі збору 

інформації. 

 

            Тема 5. Інтелектуальні продукти політичної аналітики, їх особливості та 

спрямування (18 год.) 

Лекція (2 год.) 

           1.Класифікація продуктів політичної аналітики. 

           2.Особливості підготовки аналітичних продуктів (аналітична записка, реферат, 

наукова доповідь). 

           3.Розробка концепцій і програм у сфері політики. 

 

Семінарське заняття (2 год.) 

           1.Фактичні і оцінні судження в політичному аналізі. 

           2.Гіпотетичні твердження в політичному аналізі. 

           3.Презентація результатів політичного аналізу. 

            

Питання для самостійної роботи (14 год.) 

           1.Структурні елементи наукової доповіді. 

           2.Інтерпретація даних. 

           3.Підготовка аналітичної записки. 
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           4.Підготовка наукової доповіді. 

           5.Концепція і програма. 

           6.Підготовка звіту за результатами аналізу. 

 

         Тема 6. Сучасний інструментарій політичного аналізу (14 год.) 

Лекція (2 год.) 

            1.Політичні події і ситуації як об’єкти політичного аналізу.  

            2.Івент-аналіз як актуальний метод емпіричної політології.  

            3.Ситуаційний аналіз як засіб розробки стратегій політичних акторів.  

 

Семінарське заняття (2 год.) 

            1.Специфіка SWOT-аналізу як клієнт-орієнтованої техніки. 

            2.Застосування контент-аналізу в прикладній політології. 

            3.Можливості соціологічної аналітики. 

 

Питання для самостійної роботи (10 год.) 

 1.Технологічний підхід в аналітиці. 

           2.Напрями розвитку аналітичної роботи у сфері політики.  

           3.Аналітика і управлінське консультування. 

 4.Кількісна аналітика. 

 5.Якісний аналіз. 

 6.Аналіз вигід і витрат. 

 

Контрольні запитання до змістового модуля 2 

 

1. Політичні події і ситуації як об’єкти політичного аналізу.  

2. Івент-аналіз як актуальний метод емпіричної політології.  

3. Ситуаційний аналіз як засіб розробки стратегій політичних акторів. 

4. Специфіка swot-аналізу як клієнт-орієнтованої техніки. 

5. Місце і роль політичної аналітики в системі сучасної політології. 

6. Слабкоструктуровані і неструктуровані проблеми у політичному аналізі.  

7. Структурні складові політико-аналітичного дослідження. 

8. Робочий план політико-аналітичного дослідження. 

9. Встановлення інформаційної потреби політико-аналітичного дослідження. 

10. Основні напрями вдосконалення аналітичної діяльності в сучасній Україні. 

11. Роль політичних аналітиків у процесі демократизації держави й суспільства. 

12. Діяльність «фабрик думок» у США. 

13. «Фабрики думок» та їх роль у постсоціалістичних країнах 

14. Систематизація досвіду діяльності аналітичних центрів у сучасному світі. 

15. Особливості діяльності недержавних аналітичних центрів. 

16. Особливості аналізу голосування в парламенті. 

17. Дослідження електоральної поведінки. 

18. Специфіка аналізу політичних ризиків. 

19. Соціологічна аналітика та її вплив на політичну сферу. 

20. Політична аналітика як засіб визначення співвідношення різних сфер 

суспільно значимої діяльності. 

21. Емпірична операціоналізація понять. 

22. Основні види спостереження. 

23. Анкетування і інтерв’ю: порівняльна характеристика.  

24. Якісні і кількісні методи аналізу документів. 

25. Етапи проведення ситуаційного політичного аналізу. 

26. Основні складові поняття «експертно-аналітична діяльність» 
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27. Типологія експертно-аналітичної діяльності. 

28. Суб’єкти експертно-аналітичного забезпечення державної політики. 

29. Потреби і можливості становлення системи експертно-аналітичного 

забезпечення державної політики в Україні. 

30. Вплив експертно-аналітичних структур на прийняття державно-політичних 

рішень. 

31. Соціальні потреби політичного планування. 

32. Прикладні аспекти здійснення політичного планування. 

33. Роль соціального проектування у державній політиці. 

34. Недержавні організації як суб’єкт соціального проектування. 

35. Соціальні проекти в сучасній Україні. 

36. Історичний розвиток політичного консультування як окремої сфери 

практичної діяльності. 

37. Характер діяльності суб’єктів політичного консалтингу. 

38. Зв’язок політичного консалтингу і виборчих технологій. 

39. Специфіка кризового політичного консалтингу. 

40. Кластерний аналіз у політичному консалтингу. 

41. Факторний аналіз у політичному консалтингу. 

42. Технології забезпечення політичного консультування. 

43. Структура процесу реферування політичної проблеми. 

44. Основні різновиди продуктів аналітичної діяльності у сфері політики. 

45. Основні складові ситуаційного аналізу.  

 

Розв’язання ситуаційних завдань № 2 

 

1. Поясніть основні завдання ситуаційного аналізу. 

2. У чому полягає специфіка застосування SWOT-аналізу? 

3. Місце і роль політичної аналітики в системі сучасної політології. 

4. Назвіть основні складові політико-аналітичного дослідження. 

5. Розкрийте особливості діяльності недержавних аналітичних центрів. 

6. Представте схему аналізу голосування в парламенті. 

7. Визначте основні проблеми дослідження електоральної поведінки. 

8. Охарактеризуйте основні види спостережень. 

9. Опишіть відмінності застосування анкетування та інтерв’ю в аналітичних 

дослідженнях.  

10. Назвіть основні етапи проведення ситуаційного політичного аналізу. 

11. У чому полягає вплив експертно-аналітичних структур на прийняття 

державно-політичних рішень? 

12. Сформулюйте соціальні потреби політичного планування. 

13. Розкрийте зв’язок політичного консалтингу і виборчих технологій. 

14. Охарактеризуйте основні складові ситуаційного аналізу.  
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