
Системний аналіз політичних процесів 
 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: вивчення здобувачами вищої освіти 

сутності системного аналізу політичних явищ, процесів та ситуацій, оволодіння нави-

ками практичного аналізу політичних процесів за допомогою широкого арсеналу дос-

лідницького на аналітичного інструментарію. 

Основні завдання навчальної дисципліни: з’ясування сутності системного 

аналізу політичних процесів; розгляд основних категорій та базових принципів сис-

темного аналізу; ознайомлення з моделями і моделюванням у системному аналізі; ха-

рактеристика головних етапів системного аналізу в політологічних дослідженнях; фо-

рмулювання проблеми та визначення цілей системного аналізу політичних процесів; 

ознайомлення з методикою аналізу отриманих даних в політологічних дослідженнях 

та прийняття політичного рішення як завершального етапу системного аналізу.   

Компетентності: 

Загальні:  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та застосовування знань у 

практичних ситуаціях. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, засто-

сування інформаційних і комунікаційних технологій.  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, вміння виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми. 

Фахові (спеціальні): 

Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.  

Застосування ключових політологічних понять, теорій і методів до аналізу вла-

дно-політичних відносин, політичних інститутів та ідей відповідно до певного істо-

ричного або сучасного контексту.  

Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для 

аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні. 

Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політоло-

гічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію 

прикладного аналізу. 

Програмні результати навчання: 

1. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інфо-

рмації з різних первинних та вторинних джерел. 

2. Володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

3. Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналі-

зу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні. 

4. Розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з викорис-

танням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Становлення системного аналізу як наукового методу. 

Тема 2. Системний аналіз в політологічних дослідженнях. 

Тема 3. Основні категорії системного аналізу політичних процесів. 

Тема 4. Моделі та моделювання у системному аналізі політичних процесів. 

Тема 5. Методологія системного аналізу політичних процесів. 

Тема 6. Формулювання проблеми у системному аналізі політичних процесів. 



Тема 7. Визначення цілей системного аналізу політичних процесів. 

Тема 8. Збір первинних даних у системному аналізі політичних процесів. 

Тема 9. Практичне застосування моделювання як головної процедури систем-

ного аналізу політичних процесів. 

Тема 10. Прийняття політичного рішення як завершальний етап системного 

аналізу. 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 225 год 

Кількість кредитів 7,5 

Форма семестрового контролю екзамен 

 

 

 

 

 

 

 


