




 

 
 

 
ВСТУП 

 
1. Мета курсу полягає в тому, щоб надати студентам цілісне уявлення про базові 

теоретичні основи менеджменту політичних прєктів та основ політичного аналізу та 

прогнозування, оволодіння практичними навичками застосування базових методик та 

прийомів в області прикладного аналізу соціально-політичної ситуації. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
Студенти до початку вивчення курсу повинні: 
- Знати основні поняття політичної науки та основні події політичного життя в 

Україні та у світі; 
- Вміти збирати та опрацьовувати інформацію з теоретичних та практичних питань, 

працювати з науковим та публіцистичним матеріалом, а саме порівнювати та аналізувати 

його; 
- Володіти елементарними навичками наукового дослідження, збору інформації, 

використання наукових джерел. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна належить до переліку обов’язкових 

дисциплін ЗВО та викладається у VІ семестрі ІІІ курсу ОР «бакалавр». Дана дисципліна 

охоплює методологію, теорію і практику дослідження динаміки та перспектив розвитку 

різноманітних процесів і явищ суспільного та політичного життя. Навчальна дисципліна 

узагальнює та систематизує уявлення про процеси, що відбуваються в політичній сфері та 

вплив політики на суспільство. Від рівня політичного прогнозування залежить 

ефективність планування та управління. Політичне керівництво вбачає у науково 

обґрунтованих прогнозах одну з гарантій передбачуваного розвитку конкретних подій і 

суспільно-політичних процесів загалом.  
4. Завдання (навчальні цілі) –  надати студентам цілісну систему знань про основи 

управління політичними процесами суспільства, особливості комунікації під час виборчих 

кампаній, а також вміння самостійно аналізувати явища та процеси політичної сфери за 

допомогою різноманітних методів, оцінювати політичні події сучасного світу, здійснювати 

прогноз розвитку різноманітних процесів і явищ політичного та соціального життя. В 

результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, 

але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях  політичних 

процесів, вміючи надавати експертну оцінку та розробляти прогноз політичних ситуацій і 

політичних рішень.  
 
 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 
ЗК01. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 
фахові: 
ФК01.Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки. 
ФК07. Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності. 
ФК08. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні 

дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного 

аналізу.  
 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 
 



 

 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація1; 4. 

автономність та відповідальність2) Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсото

к у 

підсумк

овій 

оцінці з 

дисциплі

ни 

Код Результат навчання 

1 Знати    
1.1 Основи експертно-аналітичної 

діяльності в сфері політики. 
Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

обговорення, 

письмові 

контрольні роботи, 

іспит 

5 

1.2 Базові підходи, моделі і принципи 

політичного аналізу, прогнозування, 

політичного менеджменту;  
 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

обговорення, 

письмові 

контрольні та 

самостійні роботи, 

іспит. 

5 
 
 

1.3 Методи збору та обробки даних при 

проведенні політичного аналізу 
Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

обговорення., 

письмові 

контрольні та 

самостійні роботи, 

іспит. 

10 

1.4 Визначення та інтерпретації 

основних категорій понять 

політичного аналізу, прогнозування, 

політичного менеджменту. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

обговорення, 

письмові 

контрольні та 

самостійні роботи, 

іспит. 

10 

1.5 Особливості, правила, прийоми та 

принципи експертно-аналітичної 

діяльності в сфері політики. 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

обговорення, 

письмові 

контрольні та 

самостійні роботи, 

іспит. 

10 

2 Вміти    
2.1 Здійснювати аналіз проблемно-

політичної ситуації. 
Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

обговорення, 

письмові 

контрольні роботи, 

самостійні роботи, 

іспит. 

10 

2.2. Здійснювати прогноз політичної 

ситуації. 
Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

обговорення, 
письмові 

контрольні роботи, 

10 

 
1 
2 



 

 
 

самостійні роботи, 

іспит. 
2.3 Критично оцінювати різноманітні 

теоретичні підходи та концепції, що 

існують в політичному аналізі та 

прогнозуванні. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

обговорення,  

письмові 
контрольні роботи, 

самостійні роботи, 

іспит. 

10 

2.4 Оформити і представити результати 

прикладного політичного 

дослідження у вигляді презентації 

проєкту. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

обговорення, 

письмові, 
контрольні роботи,  

самостійні роботи. 

10 

3 Комунікація:    
3.1 Проводити обговорення і дискусії 

стосовно всіх питань курсу та 

актуальних питань сучасного 

політичного прогнозування. 

Семінари Обговорення 3 

3.2 Використовувати знання іноземних 

мов для детальнішого ознайомлення і 

аналізу міжнародних наукових 

джерел, а також засобів масової 

інформації при підготовці до 

семінарських занять, доповідей, 

контрольних та самостійних робіт. 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

обговорення, 

презентація 

самостійної роботи 

2 

3.3 Демонструвати результати 

отриманих знань та самостійних 

досліджень з питань політичного 

аналізу і прогнозування. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

обговорення, 

контрольні роботи, 

самостійні роботи, 

іспит. 

5 

4 Автономність та відповідальність:     
4.1 Самостійно шукати інформацію для 

власних досліджень та доповідей, 

самостійно вирішувати поставлені 

завдання, аналізувати отриману 

інформацію, опрацьовувати та  

порівнювати інформацію для 

отримання достовірних знань. 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

обговорення, 

самостійні роботи. 

5 

4.2 Нести відповідальність за 

достовірність самостійно отриманої 

інформації, досліджень та аналізу у 

сфері політичної науки та сучасного 

політичного життя, діяти соціально 

відповідально та громадянсько 

свідомо 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

обговорення,, 

контрольні роботи, 

самостійні роботи, 

іспит. 

5 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
 

Результати навчання 

дисципліни  
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 



 

 
 

Програмні результати 

навчання 
1. Розуміти предметну 

область, етичні та правові 

засади професійної 

діяльності. 

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

8 Вміти використовувати 

базовий категорійно-
понятійний та аналітично- 
дослідницький апарат 

сучасної політичної науки. 

 + +  +   + + + + +   

14.  Застосовувати теорії та 

методи прикладної 

політології, політичних 

комунікацій, спеціальних 

політологічних дисциплін у 

професійній діяльності.  

+ +  +    +  +     

15. Конструювати дизайн, 

розробляти програму та 

виконувати політологічні 

дослідження з 

використанням сучасних 

методів, технологій та 

інструментарію політичного 

аналізу. 

  +  + +   +   + + + 

 
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 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); (автономність 

та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 
 
Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь, доповнення та участь в обговоренні на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2, 1.3,1.4, 

1.5,  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 – 12-22 бали; 
2. Самостійна робота (есе): Р.Н. 1.2, 1.3, 1.4,1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 – 6-8 балів. 
3.  Самостійна робота (презентація проєкту): Р.Н. 1.2, 1.3, 1.4,1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 

4.1, 4.2 – 12-20 балів 
4 . Контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3,1.4,1.5, 2.1,2.2,2.3,2.4,3.2,3.3, 4.2 – 6-10 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 обговоренні на 

семінарах), за самостійні роботи (есе, проєкт) та за контрольні письмові роботи. 
 
Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі   60 балів 
- в мінімальному вимірі  36 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 



 

 
 

– підготовка презентації з додатковим аналітичним супроводом. 
 
 
 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит в письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 4.2 – 24-40 
Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не 

додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час 
навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» 

ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість 

балів, отриманих під час семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та 

екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 
 Семестрова 

кількість балів 
Іспит Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 
 
7.2 Організація оцінювання: 
 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 
балів 

Аудиторна робота. 
Частина 1. Політичне 

прогнозування 

Усна доповідь, доповнення, 

участь у обговоренні до тем: 

1-8 протягом семестру, згідно 

з графіком навчальних занять. 

У разі відсутності студента на 

занятті теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

        6        11 

Аудиторна робота. 
Частина 2.Політичний 

менеджмент  

Усна доповідь, доповнення, 

участь у обговоренні до тем: 

1-8 протягом семестру, згідно 

з графіком навчальних занять. 

У разі відсутності студента на 

занятті теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

          6        11 

Самостійна робота 1. 
Частина 1. Політичне 

прогнозування  

Підготовка есе до теми 8            3            4 

Самостійна робота 2. 
Частина 2. 

Підготовка есе до теми 7 
 

           3             4 
 



Політичний

менеджмент

Самостійна робота

(Частина 1 та Частина

2)

Підготовка проєктної моделі

прогнозування результатів

виборів

12 20

Письмова

контрольна робота

до Частини 1

Після вивчення тем 1-8             3            5

Письмова

контрольна робота

до Частини 2

Після вивчення тем 1-8             3            5

Загальна семестрова

оцінка

60 100

Критерії оцінювання:
1. Аудиторна робота:

Усна доповідь

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 - 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. Допускаються несуттєві

неточності.

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності.

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у

відповіді.

Доповнення / участь в дискусіях

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.

2 бали – доповнення змістовне.

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

2. Самостійна робота до Частини 1 та Частини 2 (есе) :
4 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу,

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження.

3 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його презентує, не

демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань. Робота містить

суттєві помилки.

2-0 балів студент не володіє матеріалом.

3. Самостійна робота до Частини 1 та Частини 2 (проєкт):
20-16 балів – студент обрав релевантну (відповідну до наявних ресурсів, методів і процедур,

якими він володіє для аналізу даних) теми проєкту,  у повному обсязі опрацював наявні дані

для забезпечення наукового прогнозу, правильно інтерпретує інформацію, дотримується

визначеного графіку реалізації проєкту, зібрав та обробив інформацію з усіх його аспектів,

вільно та аргументовано презентує проєкт, демонструє самостійність, достовірність,



незаангажованість проведеного дослідження;

15-12 балів – тема або наявні ресурси  в основному відповідають можливостям студента

досягти цілей проєкта, дані в цілому враховано, що дає можливість досягти коректних

результатів, дотримано визначеного графіку, оброблено інформацію на достатньому рівні,

презентація відповідає вимогам та демонструє комунікаційні навички, самостійність та

достовірність дослідження;

11-6 балів – тема або наявні ресурси  не уповні відповідають можливостям студента досягти

цілей проєкта, дані ураховано не повністю, але є можливість досягти результатів з

незначними неточностями, графік дотримувався з деякими відхиленнями, презентація

проєкту  не демонструє самостійності у вирішені поставлених завдань;

5-0 балів – цілі та результати проєкту не досягнуті, інформацію оброблено з помилками,

студент не дотримувався визначеного графіку, презентація демонструє не самостійність у

виконанні проєкту.

4. Контрольна робота до Частини 1 та Часини 2:
5 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 письмової роботи.

0-4 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.

Демонструє не самостійність у виконані завдань.

5. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання):

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 письмової роботи.

17-16 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

письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності.

15-13 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.

12 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.

Демонструє не самостійність у виконані завдань.

7.3 Шкала відповідності:

Відмінно / Excellent 90-100
Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74
Незадовільно / Fail 0-59



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 
 

№ 

п/

п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекц

ії 
Семі

нари 

 
 
Ко

нс. 
 

С/Р 

Частина 1     

1 Тема   Тема 1.Політичне прогнозування як наука і 
навчальна дисципліна. 2 1  3 

2 Тема 2. Політичний аналіз як передумова розробки 
політичного прогнозу. 2 1  4 



 

 
 

3 Тема   Тема 3. Поняття, специфіка і види політичного 
прогнозу. 2 2  4 

4   Тема 4. Методи і принципи політичного 
прогнозування. 2 2  4 

5 Тема 5. Особливості методики стратегії і планування 

політологічного дослідження. 2 1  3 

6 Тема 6. Технологія прогнозування політичних ризиків. 2 1  2 

7 
Тема 7. Особливості військово-політичного 

прогнозування. 2 1  2 

8 
Тема 8. Глобальне прогнозування тенденцій світового 

політичного розвитку. 2 1 1 2 

 Самостійна робота (есе)    6 

9 Письмова контрольна робота  2   

Частина 2   

1. 
Тема 1. Менеджмент як система наукових знань та як 

мистецтво управління 2 1  4 

2. 
Тема 2. Сутність політичного  менеджменту та його 

основні функції 2 1  4 

3. 
Тема 3.  Політика як специфічна діяльність людей 

2 1  4 

4. Тема 4. Політична кампанія як вид управлінських 

відносин 2 2  2 

5. Тема 5. Управління мотивацією виборців в 

політичному менеджменті 2 2  3 

6. Тема 6. Інформація, її види і роль в політичному 

менеджменті.  2 2  2 

7. Тема 7. Аналіз політичної проблеми як основа 

політичного менеджменту. 2 1  2 

8. 
Тема 8. Комунікаційні аспекти політичного 

менеджменту 2 1 1 3 

 Самостійна робота (есе)    6 

9. Письмова контрольна робота  2   

 ВСЬОГО 32 26 2 60 
 
 Загальний обсяг  120  год., в тому числі: 
Лекцій – 32 год. 
Семінари – 26 год. 
Консультація – 2  
Самостійна робота – 60 год. 
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