
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ» 

 

Заплановані результати навчання 

Мета вивчення навчальної дисципліни: вивчення здобувачами вищої освіти 

сутності прикладного аналізу політичних явищ, процесів та ситуацій, оволодіння 

навиками практичного аналізу та прогнозування політики за допомогою 

широкого арсеналу дослідницького та аналітичного інструментарію. 

Основні завдання навчальної дисципліни: з’ясування сутності політичного 

аналізу та його місця у структурі політичної науки; розгляд типів, рівнів, 

алгоритму політичного аналізу та його етапів; ознайомлення з принципами та 

процедурами первинної обробки інформації, складовими емпіричної бази 

політичного аналізу; формування прикладних аналітичних навиків і організація 

оптимальної системи аналітичної роботи; визначення залежності вибору методів 

політичного аналізу від об’єкта аналізу; вивчення сутності та оволодіння 

практичними навиками застосування методів та методик політичного аналізу. 

Компетентності: 

загальні: 

ЗК01.Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, вміння виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми. 

фахові (спеціальні): 

СК06. Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні.  

СК08. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та 

інструментарію політичного аналізу. 

Програмні результати навчання: 

РН13. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні. 

РН15. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та 

інструментарію політичного аналізу. 

РН20. Здійснювати аналітичний супровід діяльності місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, організації місцевих 

виборчих кампаній. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Об’єкт, предмет і суб’єкти політичного аналізу. 

Тема 2. Методи політичного аналізу та прогнозування. 

Тема 3. Інформація в політичному аналізі: види, джерела, методи аналізу. 

Тема 4. Дизайн та етапи політичного аналізу. 

Тема 5. Аналіз політичних подій. 

Тема 6. Аналіз політичної ситуації. 

Тема 7. Використання експертних оцінок в політичному аналізі та 

прогнозуванні. 
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Тема 8. Використання методів соціології, психології, статистики в аналізі 

політичних ситуацій. 

Тема 9. Моделювання політичних ситуацій. 

Тема 10. Прогнозування в політичному аналізі. 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 120. 

Кількість кредитів – 4. 

Форма семестрового контролю – екзамен. 

 


