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ВСТУП 

1.  Мета дисципліни – забезпечення цілісної системи знань про специфіку 
політичного консультування та моделювання сучасних економічних, політичних і 
соціокультурних проблем, передбачити небезпеку та ризики, що супроводжують цей 
процес, вільно орієнтуватися в особливостях моделювання сучасних політичних процесів 
та явищ.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні поняття та 

категорії політології; основні етапи та характеристики політичного прогнозування; 
основні фактори та чинники, що характеризують стан розвитку держави; характеристики 
основних методів політологічного аналізу. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо політичних процесів; 
застосовувати основні терміни, категорії аналізу соціально-політичних явищ та процесів; 
виявляти сучасні тенденції трансформації політичних процесів в умовах глобалізації, 
прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей регіонального 
розвитку;  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних 
подій та явищ; використання іншомовних фахових інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна належить до переліку дисциплін 
вибору ЗВО та викладається у ІІІ семестрі магістратури. Навчальна дисципліна знайомить 
студентів із основами алгоритмами політичного моделювання/ політичного консалтингу 
та особливостями їхнього використання в сучасних політичних процесах. Визначається 
предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні напрями та проблематика 
політичного моделювання та консультування. Розглядається характеристика існуючих у 
вітчизняній та зарубіжній політичній науці концепцій політичного моделювання та 
консультування висвітлюються основні напрями критики зазначених концепцій та 
визначаються основні теоретичні підходи до інтерпретації змісту політичного 
моделювання/консультування та його основних суб’єктів. Розглядаються концептуальні 
основи, принципи, методи та технології організації консалтингу в політичної сфері.  
Опанування навиків організації політичної компанії, створення іміджу політика, 
консультування під час вироблення політичних рішень в різних сферах суспільного життя. 
З’ясовуються особливості аналітичного, математичного, імітаційного та статистичного 
моделювання. Послідовно розглядаються концептуальні засади математичного 
моделювання в політичній сфері. Пояснюється варіативність розвитку політичного 
процесу при застосуванні вибраної моделі інформаційних потоків.  

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 
алгоритми політичного моделювання/ політичного консультування, основну 
проблематику, дослідницькі підходи та методології вивчення різноманіття існуючих 
моделей розвитку політичного процесу. В результаті навчання студенти мають не лише 
продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці знання 
у своїх самостійних дослідженнях політичної сфери, вміючи надавати неупереджену 
експертну оцінку дослідженим явищам та феноменам політичного життя країн сучасного 
світу. 
 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 
ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК 7. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 
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фахові: 
ФК 3. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей 
розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної 
політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів. 
ФК 4. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, 
інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх 
функціонування.  
ФК 6. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації та 
аналізу політики на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні. 
ФК 7. Спроможність ефективно виконувати політико-організаційні, експертно-аналітичні 
та консультаційні функції на національному та міжнародному рівні.  
ФК 9. Здатність брати продуктивну участь у науковому співробітництві як на 
національному, так і міжнародному рівнях. 
 
5. Результати навчання:  

Результат навчання 
 

Методи 
викладання 
і навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсо
ток у 
підсум
ковій 
оцінці 
з 
дисци
пліни 

Код Результат навчання 

1 Знати:    

1.1 предмет, завдання, теоретичні 
основи, методології, основні 
напрямки та проблематику 
політичного 
моделювання/консультування . 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії. 

5 

1.2 характеристику існуючих у 
вітчизняній та зарубіжній 
політичній науці концепцій 
політичного 
моделювання/консультування  

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
дискусії. 

4 

1.3 теоретичні підходи до інтерпретації 
змісту політичного 
моделювання/консультування  та 
його основних суб’єктів 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
дискусії. 

5 

1.4 особливості аналітичного, 
математичного, імітаційного та 
статистичного моделювання 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії. 

7 

1.5 концептуальні засади 
математичного моделювання в 
політичній сфері 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

1.6 варіативність розвитку політичного 
процесу при застосуванні 
вибраного алгоритму моделювання  

Лекція, 
самостійна 
робота 

Письмова 
контрольна 
робота, 
дискусії. 

8 
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1.7 характеристики моделювання 
інформаційно - електоральних 
процесів 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

6 

2 Вміти:    

2.1 демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із 
політичного 
моделювання/консультування  

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

3 

2.2 пояснювати варіативність сучасних 
політичних процесів, що випливає 
із специфіки взаємозв’язку 
соціальних, економічних, 
культурних та політичних чинників 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

2.3 здійснювати дослідження 
політичних процесів та явищ, 
спираючись на методики 
політичного прогнозування та 
моделювання 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

2.4 здійснювати експертну оцінку 
мотивів, норм, ціннісних орієнтацій 
суб’єктів політики в різних 
соціально-економічних умовах 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

8 

2.5 виявляти конфлікти цінностей в 
конкретних ситуаціях, пояснювати 
їхні причини та пропонувати шляхи 
їхнього вирішення 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

2.6 готувати рекомендації та матеріали 
для консультацій представникам 
органів влади щодо можливих 
моделей розвитку політичних 
процесів 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

7 

3 Комунікація:    

3.1 використовувати знання іноземних 
мов для аналізу інформаційних 
інтернет-ресурсів, читання 
новітньої літератури в підготовці 
до семінарських занять та 
написання самостійних робіт; 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 

3.2 презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів; 

Семінар, 
самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

6 

3.3 вести полеміку стосовно питань 
політичного моделювання в умовах 

Семінар, 
самостійна 

Усні доповіді, 
дискусії. 

5 
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глобалізації та міжкультурного 
діалогу на основі володіння 
категоріально-поняттєвим 
апаратом. 

робота 

4 Автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
політичного 
моделювання/консультування 
вільно володіти методами обробки, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

3 

4.2 вирішувати самостійно комплексні 
завдання, пов’язанні із 
верифікацією результатів існуючих 
оприлюднених досліджень, та 
порівнювати їх із результатами 
власне проведених досліджень  

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

4 

4.3 нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених досліджень і пояснень 
особливостей моделювання 
політичних процесів 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження. 

5 
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Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

Результати навчання дисципліни / 
Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

ПРН 4. Приймати ефективні рішення з питань політики, 
політичних наук і дотичних проблем, у тому числі у 
складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати 
розвиток політичних процесів; визначати фактори, що 
впливають на них і на досягнення поставлених цілей; 
аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати 
ризики та імовірні наслідки політичних рішень. 

+ + + + + + + + +   +   +   +  

ПРН 6. Критично осмислювати принципи здійснення 
влади та публічної політики, політичних інститутів та 
процесів, світової політики та політики окремих країн та 
регіонів. 

+ + + + + + + + + + +  +   +   + 

ПРН 7. Здійснювати управління складною діяльністю у 
сфері політики, політології та у ширших контекстах, 
розробляти плани і заходи з їх реалізації, забезпечувати 
якість освіти, оцінювати ефективність і результативність 
діяльності.. 

 +  + + + + + + + + +  +  +  +  

ПРН 9. Конструювати дизайн, планувати і виконувати 
наукові дослідження з використанням якісних і кількісних 
методів та спеціалізованого інструментарію політичної 
науки, у тому числі формулювати і перевіряти гіпотези, 
інтерпретувати дані, обґрунтовувати висновки. 

 +  +  +  +  +  + + + +  + + + 
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7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання  

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.7), що складає 40% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); 
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% 
загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.4, 

2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –24 / 40 балів. 
2. Самостійна робота 1.  («Розробка циклу аналізу політики»): РН 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 12 / 20 балів. 
3. Самостійна робота 2. («Розробка власної партії з програмою і стратегією») РН 

1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –12 / 20 балів. 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 
семінарах) та за самостійні роботи (розробка циклу аналізу політики).  

Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 
в письмовій формі. 
Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.2  – 12 / 20 
балів. 
 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 
за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкових контрольних робіт. Залік 
виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 
додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 
балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 
формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 
підсумкових контрольних робіт (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів  
Підсумкові контрольні роботи  Підсумкова 

оцінка з 
дисципліни 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 
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7.2 Організація оцінювання: 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 
Аудиторна робота:  усна доповідь на семінарі, 

доповнення, участь в 
дискусіях 

«4» х 6 = 24 «5» х 8 = 40 

Самостійна робота Розробка циклу аналізу 
політики 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Самостійна робота  Розробка власної партії з 
програмою і стратегією 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 
контрольна 
робота 1 

Частина 1. Політичне 
моделювання 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Підсумкова 
контрольна 
робота 2 

Частина 2. Політичне 
консультування 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Підсумкова 
оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 
Критерії оцінювання: 
Усна відповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу. 

4 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
не спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді неточності. 
Доповнення / дискусія: 

2-3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 
теми,  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

Самостійна робота 1-2: 
18-20 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 
літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 
дослідження / підсумкової контрольної роботи 

17-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 
самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної 
роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

Підсумкова контрольна робота 1-2: 
9-10 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
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правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 
літературу. 

7-8 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання.  Допускаються несуттєві неточності  

6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 
літературу, робота містить суттєві неточності. 

 
7.3. Шкала відповідності: 

Зараховано /Passed 
 60-100 

Не зараховано / Fail 
 0-59 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

 Частина 1.     

1 
Тема 1 Особливості моделювання соціально-політичних 
процесів 2 

 
2 
 10 

2 Тема 2 Етапи розвитку, принципи та алгоритми 
моделювання 2 2 12 

3 Тема 3 Технологія постановки цілей та її використання 
при проведенні аналізу політики 2 2 10 

4 Тема 4 Математичні моделі політичної поведінки 
 2 2 10 

5 Тема 5 Моделювання інформаційних потоків 
 2 2 12 

6 Тема 6 Мережеві структури в інформаційному просторі 2 
 2 10 

 Підсумкова  контрольна  робота 
 1 1  

Частина 2.   

7. Тема 1.  Політичний консалтинг. Теорія та історія 
становлення політичного консалтингу  1 1 10 

8. 
Тема 2. Методологічні принципи політичного 
консалтингу як особливої форми аналізу політичного 
життя. 

2 2 10 

9.  Тема 3. Аналітичні методи у технологіях виборчої 
кампанії 2 2 7 

10. Тема 4. Позиціонування і моделювання виборчих 
кампаній. Стратегічне планування. 2 2 7 

11. Тема 5. Тактика ведення виборчої кампанії.  1 1 10 

12. Тема 6. Основні технології політичного консалтингу під 
час парламентських виборів в Україні. 2 2 10 

13. Тема 7. Особливості  та структура формування партії  на 1 1 10 
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час виборчої кампаній 

16. Підсумкова  контрольна  робота 
 1 1  

 ВСЬОГО 
 26 26 128 

 
Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 
Лекцій – 26 год. 
Семінари – 26 год. 
Самостійна робота - 128 год. 
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6. Основи інформаційного та соціально-правового моделювання: навч. посіб./ 
Д.В.Ланде, В.М.Фурашев, К.В.Юдкова.–К.: НТУУ «КПІ», 2014. –220с 
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1.  Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії. Ресурси. Технології. Маркетинг.- К., 

2001. 
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політичному Олімпі.Соціопсихологія і технологія політичної боротьби.- К., 1993, Розділ 4. 
Підготовка до виборів, с. 67-87, Розділ 5. Виборча кампанія, с. 87-99. 

3. Бучин М. А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні.- 
Львів, 2009, Розділ 1. Ресурси виборчої кампанії як елемент виборчого процесу, с. 6-55. 

4. Варій М. Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології: 
Навчально-методичний посібник.- К., 2003, Сучасні підходи і принципи організації та 
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5. Варій М. Основи політико-психологічних передвиборчих і виборчих технологій // 
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6. Горбатенко В.П. Прикладна політологія. Навчальний посібник.- К., 2008. 
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