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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 

Теорія, методологія і технології 

політичного прогнозування 

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-8) 

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 основи дослідження політичної проблематики, 

пов’язаної з опануванням майбутнього на альтернативній основі, оволодінням 

практичними навичками застосування базових принципів, методів та 

технологічних засобів у сфері короткострокового, середньострокового та 

довгострокового прогнозування, а також освоєнні вміння прогнозувати 

розвиток різноманітних явищ, інститутів і процесів суспільно-політичного 

життя. 

 

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»; 

2) володіння навичками пошуку, обробки, аналізу та узагагальнення 

інформації, отриманої з різних джерел; 

3) володіння навичками стратегічного, системного, логічного мислення; 

4) опанування досвіду роботи із законодавчою базою України та інших 

країн, джерелами міжнародного права. 

 

4. Анотація навчальної дисципліни. При вивченні дисципліни «Теорія, 

методологія і технології політичного прогнозування» формуються знання про 

алгоритм, основні методи і процедури політичного прогнозування. 

Досліджуються світова і вітчизняна практика прогнозування основних напрямів 

суспільно-політичного розвитку. Забезпечується системне опанування такими 

засобами політичного прогнозування як екстраполяція, моделювання, 

експертиза. Поглиблюються навички інформаційного забезпечення прогнозної 

діяльності, попередження політичних ризиків, здійснення політичного 

планування і соціального проектування. 

 

5. Завдання (навчальні цілі) дисципліни: ознайомлення з основними 

науковими підходами до політичного прогнозування, особливостями діяльності 

«фабрик думок» та аналітично-прогностичних центрів; вивчення основних 

понять, які становлять основу міжгалузевого наукового дискурсу у сфері 

футурології і прогностики; з’ясування методологічних і процедурних аспектів 

прогнозування різноманітних явищ, процесів і подій у сфері політики; 

опанування технологіями визначення тенденцій і перспектив суспільно-

політичного розвитку. 
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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) 

Відсо-

ток у 

підсум-

ковій 

оцінці з 

дисцип-

ліни 

Код Результат навчання 

1.1. Знати: основи та історичний розвиток 

прогностики, футурології і технологічного 

прогнозування, вільно оперувати 

понятійно-категоріальним апаратом 

сучасної науки про майбутнє. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

1.2. Знати: особливості застосування 

екстраполяції, моделювання і експертно-

аналітичного знання у процесі здійснення 

прогнозування. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

10% 

1.3. Знати: співвідношення і основні напрями 

соціального і політичного прогнозування, 

специфіку експертно-аналітичної роботи в 

діяльності державних інститутів та 

громадсько-політичних структур. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

1.4. Знати: базові підходи, моделі і принципи 

поєднання політичного аналізу та 

прогнозування, досвід здійснення діагнозу 

і прогнозу окремо взятої проблемно-

політичної ситуації. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

10% 

2.1. Вміти: відбирати та застосовувати методи 

і технології в галузі політичного 

прогнозування, здійснювати процедуру 

підготовки й реалізації прогнозу. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

2.2. Вміти: відслідковувати на постійній 

основі тенденції розвитку різноманітних 

процесів і явищ політичного життя. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 

5% 

2.3. Вміти: аналізувати внутрішньополітичні і 

зовнішньополітичні явища і процеси, 

встановлювати взаємозв'язки у цих сферах. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

2.4. Вміти: використовувати за аналогією 

відомі прогнози у процесі дослідження 

окремих сегментів політики. 

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 політичного прогнозування 

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 

 

10% 

3.2. Оформляти і представляти результати 

прикладного політичного дослідження у 

вигляді аналітичної доповіді, яка 

міститиме постановку завдань, 

демонстрацію ходу і результатів 

прогнозування, а також висновки та 

рекомендації для потенційного замовника. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

3.3. Самостійно здобувати знання, 

користуватися науковою і довідковою 

літературою, нормативно-довідковими 

матеріалами, пошуковими базами 

інтернету, знаходити та опрацьовувати 

необхідну інформацію щодо здійснених 

прогнозів. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

3.4. Вміти застосовувати, презентувати, 

представляти та 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 

 

10% 

4.1 Самостійно проводити наукові 

дослідження на основі поєднання 

загальнонаукових та спеціальних методів, 

що застосовуються в прогнозуванні 

(контент аналіз, метод Делфі, івент аналіз, 

SWOT-аналіз та ін.). 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

4.2 Креативно досліджувати основні напрями 

суспільно-політичного розвитку та їх 

вірогідні наслідки в короткострокові та 

середньостроковій перспективах.  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

4.3 Авторськи переосмислювати набуті під час 

вивчення дисципліни знання (концепції, 

теорії, підходи), базові принципи і критерії 

інформаційного забезпечення політичної 

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 

розвитку світу, переспективи розвитку 

України. 

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 
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спілкування на національних 

і міжнародних наукових 

заходах 

ПРН-8 Використовувати 

новітні інформаційні та 

комунікаційні технології для 

отримання достовірної 

інформації про політичні 

процеси та інститути, 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 
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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 

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 
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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, 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 обгрунтування) 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 
незадовіль

но 

FX Аспірант не володіє програмою навчальної 

дисципліни; дає  неправильну або поверхневу 

відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і 

нерозуміння поставленого завдання.  

1 – 34 
неприйнят

но 

F Аспірант показує непрйнятний 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 

 

 

9. Структура навчальної дисципліни. 
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10. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи політичного 

прогнозування 

Тема 1. Історичні передумови і сучасна специфіка здійснення політичного 

прогнозування (12 год.) 

Лекція (2 год.) 

1.Історичні форми опанування майбутнім: міфологія, утопія, прогностика, 

футурологія, технологічне прогнозування. 

2.Поняття і основні характеристики політичного прогнозування. 

3.Типологія і умови здійснення прогнозів. 

 

Питання для самостійної роботи (10 год.) 

1.Антиутопія як форма застереження небажаного майбутнього. 

2.Етапи становлення і розвитку футурології. 

3.Теоретико-пізнавальна та управлінська спрямованість політичного прогнозування. 

4.Об'єктивні підстави та умови політичного прогнозування.  

5.Основні стадії прогнозування політичних явищ і процесів. 

 Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 
Назва теми 

 

Змістовий модуль 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 

Тема 1. Історичні передумови і сучасна 

специфіка здійснення політичного 

прогнозування. 

2  10 

Тема 2. Принципи, методи, процедура та 

основні напрями прогнозування суспільно-

політичного розвитку. 

2 2 14 

Тема 3. Глобальне прогнозування тенденцій 

світового суспільно-політичного розвитку. 
2 2 10 

Всього 6 4 34 

Змістовий модуль 2. 

ПРОЦЕДУРНО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ 

Тема 4. Інформаційне та аналітично-експертне 

забезпечення політичного прогнозування. 
 4 10 

Тема 5. Моделювання, дослідження 

політичних подій і ситуацій та сценаріотехніка 

в політичному прогнозуванні. 

2 2 14 

Тема 6. Дослідження політичних ризиків і 

соціальне проектування в державно-

політичній стратегії 

2 2 10 

Всього 4 8 34 

Разом 10 12 68 
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Тема 2. Принципи, методи, процедура та основні напрями прогнозування 

суспільно-політичного розвитку (18 год.) 

 

Лекція (2 год.) 

1.Основні принципи політичного прогнозування. 

2.Суб’єкти і об’єкти прогностичної діяльності. 

3.Роль експертів-аналітиків у розробці політичних прогнозів. 

 

Семінарське заняття (2 год.) 

1.Синергетика як універсальний принцип забезпечення достовірності прогнозу. 

2.Основні етапи розробки прогнозів.  

3.Результати і критерії ефективності політичного прогнозування. 

 

Питання для самостійної роботи (14 год.) 

1.Методи політичного прогнозування.  

2.Роль методів колективної експертної оцінки і "мозкової атаки".  

3.Особливості реалізації політичної стратегії і політичної тактики. 

4.Проблеми визначення об’єкта політичного прогнозування.  

5.Напрями соціально-політичного розвитку як об’єкти політичного прогнозування. 

 

Тема 3. Глобальне прогнозування тенденцій світового суспільно-політичного 

розвитку (14 год.) 

 

Лекція (2 год.) 

1.Глобальне прогнозування як напрям футурологічних досліджень. 

2.Мета і завдання моделювання міжнародних відносин. 

3.Глобальні моделі взаємовідносин держав. 

4.Виклики, зумовлені широкомасштабною війною Росії проти України 

 

Семінарське заняття (2 год.) 

1.Концепції постіндустріального суспільства Олвіна Тоффлера і Даніела Белла.  

2.Концепція інформаційного суспільства Джона Нейсбіта.  

3.Ідея "кінця історії" Френсіса Фукуями. 

 

Питання для самостійної роботи (10 год.) 

1.Проекти і ризики майбутнього світопорядку. 

2.Факторний і кластерний аналіз у дослідженні міжнародних відносин. 

 3.Концепція "нового світового порядку" Генрі Кіссінджера.  

4.Концепція "зіткнення цивілізацій" Самуеля Гантінгтона. 

5.Глобальні демографічні моделі як основа стратегічних прогнозів. 

6.Прогностичні дослідження Ювала Ноя Харарі. 

7.Прогнозування ризиків політичної нестабільності в сучасному світі. 

 

Контрольні запитання до змістового модуля 1 

 

1.Міфологія як рання форма опанування людиною майбутнього 

2.Соціальна фантастика як важлива складова футуроорієнтованого потенціалу 

людства 

3.Етапи становлення і розвитку футурології 
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4.Політичне прогнозування та його роль в управлінні соціально-політичними 

процесами 

5.Політична аналітика як теоретико-прикладна галузь 

6.Політичний аналіз як чинник забезпечення ефективної державної політики 

7.Принципи і методи здійснення політичного прогнозування 

8.Основні етапи розробки прогнозів 

9.Результати і критерії ефективності політичного прогнозування 

10.Основні напрями прогнозування соціально-політичного розвитку 

11.Глобальне прогнозування тенденцій світового політичного розвитку 

12.Концепції постіндустріального суспільства Елвіна Тоффлера і Деніела Белла 

13.Концепція інформаційного суспільства Джона Нейсбіта 

14.Ідея "кінця історії" Френсіса Фукуями 

15.Концепція "нового світового порядку" Генрі Кіссінджера 

16.Концепція "зіткнення цивілізацій" Самуеля Гантінгтона 

17.Постмодерн як дискурсивне поле осмислення нелінійної динаміки цивілізаційних 

змін 

18.Утопія і антиутопія як форми осмислення майбутнього 

19Основні проблеми досліджень західної футурології другої половини ХХ ст. 

20.Історія, проблематика і напрямки діяльності Римського клубу 

21.Доповідь Римському клубу Б. Гаврилишина, її основні ідеї і значення для 

сьогодення 

22.Теоретико-пізнавальна та управлінська спрямованість політичного прогнозування 

23.Роль освіти для майбутнього світового розвитку 

24.Постматеріальні ціннісні орієнтації 

25.Синергетика як універсальний принцип забезпечення достовірності прогнозу 

26.Прогнозування процесів суспільних модернізацій 

27.Процес інформатизації і формування інформаційного суспільства 

28.Плюралізм як основа майбутнього людського співжиття 

29.Гуманізація суспільства та її основні характеристики 

30.Основні принципи культурно-політичного розвитку постсучасного суспільства 

31.Доповідь Римському клубові "Перша глобальна революція" А. Кінга і Б. Шнайдера 

32.Основні напрями формування альтернативної цивілізації 

33.Політична аналітика в україні: стан і перспективи 

34.Передбачення та його різновиди. історичні приклади передбачень, що збулися 

35.Суспільство знань як передумова формування інтелектуальної цивілізації 

36.Демографічна криза західної цивілізації та її наслідки для демократичного 

розвитку 

37.Дискурс постмодерну як форма осмислення майбутнього 

38.Діалог Тойнбі-Ікеда: основні напрями гуманітарного розвитку людини і людства 

39.Теорія раціонально організованого суспільства микити моісєєва 

40.Роль особистості політика в передбаченні майбутнього 

41.Застосування міфотворчості в сучасних політичних технологіях 

42.Політичні механізми подолання світової екологічної кризи 

43.Типологічні характеристики прогнозів у соціально-політичній сфері 

44.Глобалізація та її наслідки для людства (Зигмунт Бауман, Джозеф Стігліц) 

45.Особливості формування суспільства сталого розвитку 

 

Розв’язання ситуаційних завдань № 1 

 

1. Опишіть основні етапи розвитку футурології. 
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2. Назвіть авторів двох останніх доповідей Римського клубу і стисло охарактеризуйте 

їхній зміст. 

3. У чому полягають теоретико-пізнавальна і управлінська іпостасі політичного 

прогнозування. 

4. Охарактеризуйте основні типи політичних прогнозів і критерії їх визначення. 

5. Визначте десять основних методів політичного прогнозування та сфери їхнього 

застосування. 

6. Розкрийте можливості біографічного методу в оцінці установок політичних лідерів. 

7. Якою є проблематика глобального політичного прогнозування. 

8. Поясніть особливості прогнозування виборчого процесу та оцінки його результатів 

9. Розкрийте алгоритм управління конфліктними і кризовими ситуаціями. 

10. Назвіть найвідоміші прогнози у сфері міжнародних відносин. 

11. Визначте перспективи повоєнної відбудови України. 

 

 

Змістовий модуль 2. Процедурно-прикладні аспекти забезпечення політичного 

прогнозування 

 

Тема 4. Інформаційне та аналітично-експертне забезпечення політичного 

прогнозування. 

 

Семінарське занятття (4 год.) 

1.Аналіз документів та їх різновидів. 

2.Особливості вивчення документальних джерел. 

3.Основні напрями діяльності експертів як суб’єктів політичного життя.  

4.Особливості професії, функції та вимоги до політичного консультанта. 

5.Специфіка, різновиди та основні напрями здійснення політичного консультування.  

 

Питання для самостійної роботи (10 год.) 

1.Вимоги до якості документальної інформації.  

2.Критерії формування інформаційного забезпечення політичного прогнозування.  

3.Спостереження як засіб збору первинної політичної інформації.           

4.Опитування і механізм його використання. 

5.Взаємодія політичних консультантів і суб’єктів практично-політичної діяльності.  

6.Специфіка функціонування експертного середовища.  

7.Основні причини зростання попиту на експертні знання.  

 

Тема 5. Моделювання, дослідження політичних подій і ситуацій та 

сценаріотехніка в політичному прогнозуванні. 

Лекція (2 год.) 

1.Особливості застосування моделювання у політичному прогнозуванні. 

2.Політичні події і ситуації як особливі об’єкти політичного прогнозування. 

3.Основні завдання і способи застосування сценаріотехніки у політичному 

прогнозуванні. 

 

Семінарське заняття (2 год.) 

1.Івент-аналіз, ситуаційний аналіз і SWOT-аналіз у політичному прогнозуванні. 

2.Побудова сценаріїв у пошуковому і нормативному прогнозуванні. 

3.Застосування кількісних показників у сценаріотехніці. 
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Питання для самостійної роботи (14 год.) 

1.Сутність моделювання як методу вивчення політичних процесів. 

2.Типологія методів моделювання політичних процесів. 

3.Моделювання системної динаміки політичних процесів. 

4.Завдання і процедури івент-аналізу. 

5.Поняття політичного дискурсу і дискурс-аналізу. 

6.Базові сценарії в ігротехніці. 

7.Емпіричні політичні дослідження. 

8.Поняття і умови проведення експериментів. 

9.Стратегічні напрями розвитку України до 2030 року. 

 

Тема 6. Дослідження політичних ризиків і соціальне проектування в державно-

політичній стратегії 

 

Лекція (2 год.) 

1.Явище політичного ризику: основні характеристики.  

2.Мінімізація негативних наслідків політичних ризиків. 

3.Поняття і концепції соціального проектування. 

 

Семінарське заняття (2 год.) 

1.Основні різновиди та прояви політичних ризиків.  

2.Ризики, пов’язані з процесом європейської інтеграції України. 

2.Типологія соціальних проектів.  

3.Основні етапи розробки соціального проекту та їх характеристики. 

 

Питання для самостійної роботи (10 год.) 

1.Особливості здійснення аналізу політичного ризику.  

2.Процедура оцінювання політичних ризиків.  

3.Прогнозування політичних ризиків.  

4.Методи колективної роботи над соціальними проектами.  

5.Метод синектики та особливості його застосування.  

6.Державна політика як об’єкт соціального проектування.  

7.Державна політика в Україні: основні напрями розвитку. 

 

Контрольні запитання до змістовного модуля 2 

1.Мета і завдання моделювання міжнародних відносин 

2.Політичні ризики як об’єкт політичного аналізу і прогнозування 

3.Поняття, концепції і типологія соціального проектування  

4.Державна політика як об’єкт соціального проектування  

5.Аналітично-експертна діяльність у сфері політики 

6.Особливості професії, функції та вимоги до політичного консультанта 

7.«Фабрики думок» як чинник розвитку соціальної інженерії 

8.Стратегія і тактика та їх роль у забезпеченні політичного прогнозування 

9.Опитування громадської думки та його значення для аналітично-прогнозних 

розробок 

10.Прикладний політичний аналіз: основні характеристики 

11.Інформаційні джерела як чинник забезпечення політичного аналізу і прогнозування 

12.Методи аналізу документів 

13.Поняття, зміст і функції політичного консультування 

14.Діагностика політичної ситуації: види і методи 

15.Метод «Делфі» та специфіка його застосування у прогнозних розробках  
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16.Комп’ютерне моделювання соціально-політичних процесів 

17.Типи моделей соціальних явищ та процесів 

18.Метод «мозкового штурму» та його застосування у політичному прогнозуванні 

19.Статистичні методи в політичному аналізі 

20.Моделювання в політичному аналізі і прогнозуванні 

21.Сценарні методи політичного прогнозування 

22.Івент-аналіз і Swot-аналіз та їх роль у дослідженні політичних подій 

23.Методи збору інформації в політологічному дослідженні 

24.Поняття політичного дискурсу і дискурс-аналізу 

25.Сценарії врегулювання збройної агресії на Донбасі 

26.Асиметрична стратегія та її роль у системі національної безпеки 

27.Вірогідні сценарії повернення анексованого Криму в Україну 

28.Прогнозування праці і зайнятості. професії майбутнього 

29.Наукове підгрунтя політичного планування 

30.Перспективи трансформації інформаційно-комунікаційного простору 

31.Стратегія інноваційного розвитку України 

32.«Суспільство ризику» Ульріха Бека 

33.Пошукове і нормативне прогнозування 

34.Прогнози щодо майбутнього розвитку України 

35.Глобалізація управління світовим розвитком та її перспективи 

36.Геополітичний розвиток України в умовах зміни співвідношення політичних сил 

37.Універсальні людські цінності в умовах глобальних соціальних трансформацій 

38.Пізнання механізмів виникнення, ескалації і запобігання політичних конфліктів 

39.Передбачення і забезпечення результатів виборчих кампаній 

40.Алгоритм підготовки політичних рішень та аналіз і прогнозування їхніх можливих 

наслідків 

41.Пошукове і нормативне прогнозування в політиці 

42.Визначальні параметри альтернативної цивілізації 

43.Інформаційні технології у глобальній перспективі 

44.Надмірна міграція як чинник порушення стабільності світу в майбутньому 

45.Перспективи міжцивілізаційних протистоянь і взаємодії. 

 

Розв’язання ситуаційних завдань № 2 

1.Наведіть приклади використання різних моделей вибірки в емпіричних політичних 

дослідженнях. 

2.Сформулюйте практичні рекомендації для якісного проведення інтерв’ю. 

3.Назвіть види спостережень і визначте політологічну тематику, для дослідження якої 

є оптимальним використання цього методу. 

4.Охарактеризуйте процес здійснення планування експерименту. 

5.Розробіть сценарії експерименту для дослідження оцінки бажаного типу лідерства. 

6.Назвіть типові помилки організації і проведення фокус-груп. 

7.Які можливості ігрових методів у прикладних політичних дослідженнях? 

8.Якими є принципи роботи з політичними документами? 

9.Назвіть завдання, які вирішує контент-аналіз. 

10.Які основні процедури івент-аналізу? 

11.Що таке інтенція? Які існують різновиди інтенцій? 

12.Сформулюйте основні напрями подальшого забезпечення процесу європейської 

інтеграції України. 

13.Порівняйте результати трансформації політичного режиму у пострадянських 

країнах на основі індексу «Freedom House». 
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