1. Опис навчальної дисципліни «Політичний аналіз та консультування»

Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

заочна

Вид дисципліни

вибіркова

Мова викладання, навчання та
оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин

10 / 300

Курс

3

Семестр

5

Кількість змістових модулів з
розподілом:

8

Обсяг кредитів

10

Обсяг годин, в тому числі:

300

Аудиторні

126

Модульний контроль

20

Семестровий контроль

30

Самостійна робота

124

Форма семестрового контролю

Екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення курсу «Політичний аналіз та консультування» є:
ознайомлення студентів з сучасним науковим поглядом на політичний аналіз та
консультаційну діяльність у сфері політики, розкриття сутності та особливостей
використання різних науково-пізнавальних та дослідницьких методів, засобів,
технологій та процедур у політичному аналізі, стимулювання студентів щодо
критичного та творчого мислення, набуття досвіду використання певних методів
політичного аналізу (методу кейсів, порівняльного аналізу, методу прогнозів,
методів кабінетних досліджень, статистичного аналізу, кількісних та якісних
методів), ознайомлення з прикладами консультаційної діяльності в сфері
політики.
Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей
освітньої програми підготовки:
ЗК-10

Когнітивна гнучкість. Здатність до одночасного вирішення
кількох завдань; прагнення до розширення меж наявних знань;

ФК-12

готовність до пізнання нового і неперервного навчання, до
опанування нових знань та стратегій/способів мислення.
Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання
освоїти нові області, використовуючи здобутті теоретичні знання
та практичні навички.

3. Результати навчання за дисципліною
ПРН-03-у
ПРН-07-у
ПРН-01-с

Використовувати провідні моделі гуманітарного пізнання як
смисловий простір міркувань у історико-філософському та
теоретико-філософському контекстах.
Знаходити необхідну інформацію з різних джерел, упорядковувати
її, оцінювати її достовірність та пояснювати значущість.
Здатність продемонструвати знання та розуміння сутності та
принципів розвитку лідерських якостей та моделей поведінки,
ключових понять, що відносяться до лідерства, впливу та змінам в
організації.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план

Семінари

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Самостійна

Змістовий модуль І.
Тема 1. Сутність політичного аналізу та
консультаційної діяльності в сфері
16
політики.
Тема 2. Суб’єкти політичного аналізу.
15
Модульний контроль 2
Разом 33
Змістовий модуль ІІ.
Тема 3. Основні етапи політичного аналізу (аналіз
15
політичної ситуації)
Тема 4. Основні етапи політичного аналізу:
15
політичне моделювання
Модульний контроль 2
Разом 32
Змістовий модуль ІІІ.
Тема 5. Основні етапи політичного аналізу:
15
політичне прогнозування
Тема 6. Методи політичного аналізу (кабінетні та
15
кількісні).
Модульний контроль 2
Разом 32
Змістовий модуль ІV.
Тема 7. Методи політичного аналізу (якісні).
16
Тема 8. Аналітична діяльність в державному
15
управлінні: політичний аспект.
Модульний контроль 4
Разом 35
Змістовий модуль V.
Тема 9. Політичне консультування (етапи та
16
процедури)
Тема 10. Моделі та види політичного
15
консультування
Модульний контроль 2
Разом 33
Змістовий модуль VІ.

Лекції
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Тема 11. Стадії та способи політичного
16 4
консультування
Тема 12. Форми і типи політичного консультування
15 2
Модульний контроль 2
Разом 31 6
Змістовий модуль VІІ.
Тема 13. Критерії ефективності процесу
13 2
політичного консультування
Тема 14. Консультативні послуги в формуванні
13 2
іміджу політичного лідера
Модульний контроль 2
Разом 25 4
Змістовий модуль VIІІ.
Тема 15. Політичний аналіз у виборчих кампаніях
16 2
Тема 16. Політичне консультування у виборчих
13 2
кампаніях
Тема 17. Стан політичної аналітики та політичного
13 2
консультування в Україні
Модульний контроль 4
Разом 46 6
Підготовка та проходження контрольних заходів 30
Загалом 300 56
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5. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Тема 1. Сутність політичного аналізу та консультаційної діяльності в
сфері політики.
Основні історичні етапи формування політичного аналізу. Дефініція
«політичного аналізу». Виміри політичного аналізу. Місце і роль політичного
аналізу в дослідженні політики. Сучасні методологічні підходи у політичному
аналізі. Структура політичного аналізу. Макротеоретичні моделі та
мікроаналітичні дослідження. Процес політичного аналізу. Методи політичного
аналізу.
Передісторія
політичного
консалтингу.
Розвиток
політичного
консультування у Сполучених Штатах Америки. Сучасна епоха політичного
консультування. Політичний консалтинг в Україні та інших пострадянських
країнах. Наукові дефініції понять «консультування», «консалтинг»,
«політичний консалтинг». Методи підготовки політичних консультантів.
Основні поняття теми:
Аналіз, політичний аналіз, консультування, політичні консультанти,
консалтинг, політичний консалтинг.
Тема 2. Суб’єкти політичного аналізу
Аналітичне та експертне види політологічного знання, їх особливості.
Політична експертиза та еволюція експертного знання. Причини розквіту
політичної експертизи. Класифікація суб’єктів політичного аналізу. Політичні
експерти та політики-практики. Розмежування експертів та політиків.
Класифікація аналітичних центрів та функції, які вони виконують. Розвиток
інститутів соціальної та політичної експертизи в Україні.
Основні поняття теми:
Політичні експерти, політики-практики, політичне знання, політична
експертиза, аналітичні центри.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Тема 3. Основні етапи політичного аналізу (аналіз політичної ситуації)
Структура та відмінні риси загальних методів політичного аналізу.
Системний характер ситуаційного аналізу. Типологія кейсів. Поняття
ситуаційного аналізу. Протоформи ситуаційного аналізу. Характеристика
етапів політичного аналізу Дж. Б. Мангейма і Р. К. Річа. Вертикальний тип

загального аналізу політичної ситуації. Горизонтальний тип загального аналізу
політичної ситуації. Фрагментарний тип аналізу політичної ситуації.
Проблемний і діагностичний ситуаційний аналіз.
Основні поняття теми:
Ситуаційний аналіз, протоформи, загальний аналіз, вертикальний,
горизонтальний та фрагментарний типи аналізу.
Тема 4. Основні етапи політичного аналізу: політичне моделювання
Політична сфера як об’єкт моделювання. Теоретико-методологічні
основи політичного моделювання. Поняття політичної моделі, політичне
моделювання. Види моделей. Особливості моделювання суспільно-політичних
процесів. Статистичне моделювання. Аналітичне моделювання. Імітаційне
моделювання. Системний аналіз і моделювання.
Вимоги до моделювання в процесі дослідження політики. Різновиди
моделей і їх застосування в політичних дослідженнях. Логіко-інтуїтивні і
формалізовані моделі. Авторські моделі і способи їх застосування при вивченні
політичних явищ. Особливості дослідницьких завдань, що можуть бути
вирішені за допомогою моделювання. Моделювання в прогнозуванні
політичних ситуацій і процесів. Оціночний вимір моделювання у політичних
дослідженнях. Моделювання політичних ситуацій і процесів. Моделювання
електоральних процесів.
Основні поняття теми:
Модель, моделювання, політичне моделювання, суспільно-політичні
процеси, статистичне, аналітичне та імітаційне моделювання, електоральні
процеси.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
Тема 5. Основні етапи політичного аналізу: політичне прогнозування
Поняття прогнозу та політичного прогнозу. Форми прогнозу. Пошукові
та нормативні прогнози. Активні та пасивні прогнози, прогнози що
самоздійснюються або самоспростовуються. Класифікація прогнозів за
терміном. Оперативні, короткострокові, середньострокові, довгострокові та
стратегічні прогнози. Закони розвитку об’єктів політичного прогнозу.
Внутрішньополітичне та зовнішньополітичне прогнозування. Принципи
політичного прогнозування (альтернативності, системності, безперервності,
верифікації). Інформаційно-аналітичні системи та системи підтримки
управлінських рішень, які застосовуються у ситуаційному аналізі для побудови
політичних прогнозів.

Методи прогнозування. Метод колективної експертної оцінки.
Колективна генерація ідей. Метод «Дельфи». Побудова сценаріїв. Метод
екстраполяції. Метод моделювання. Етапи вироблення прогнозу.
Основні поняття теми:
Прогноз, політичний прогноз, прогнозування, об’єкти прогнозу, методи
прогнозування, експертна оцінка, моделювання.
Тема 6. Методи політичного аналізу (кабінетні та кількісні)
Польові соціологічні дослідження. Масові та експертні опитування.
Особливості та специфіка їх використання. Кабінетні дослідження
(статистичний аналіз, дослідження в мережі INTERNET). Івент-аналіз. Контентаналіз. Вибірковий метод. Специфіка використання вказаних методів у
політичних дослідженнях. Моделювання проблемної ситуації. Детерміновані
(каузальні) моделі. Імовірнісні моделі, засновані на методології раціонального
вибору. Моделі оптимізації.
Опитування громадської думки в Україні та ступінь їх впливу на
розуміння суспільно-політичних процесів. Основні методи виборчої інженерії.
Маніпулювання суспільною свідомістю в політичній сфері.
Основні поняття теми:
Соціологічні дослідження, експертні опитування, івент-аналіз, контентаналіз, проблемна ситуація, виборча інженерія.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV
Тема 7. Методи політичного аналізу (якісні)
Метод групових та фокусованих інтерв’ю (метод фокус-груп).
Метод Case-stady. Біографічний метод. Політичне картування. Створення
політичної
карти.
Нестандартизоване
(неформалізоване)
інтерв’ю.
Спостереження (включене та дистанційне). Специфіка використання вказаних
методів у політичних дослідженнях.
Основні поняття теми:
Інтерв’ю, фокус-група, Case-stady, політичне картування, спостереження.

Тема 8. Аналітична діяльність в державному управлінні: політичний
аспект
Функції аналітичної діяльності в державному управлінні. Варіанти
застосування аналітичної діяльності в державному управлінні. Типи споживачів
політичного аналізу. Основні недоліки політичного аналізу та методи їх
усунення. Продуценти та презентанти політичного аналізу. Типи аргументації,
які застосовують у політичному аналізі. Їх характеристика та особливості.
Основні поняття теми:
Державне управління, аналітична діяльність, споживачі політичного
аналізу, продуценти та презентанти.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V
Тема 9. Політичне консультування (етапи та процедури)
Сутність консультування та політичного консультування. Суб’єкти
політичного консультування. Принципи політичного консультування. Жанри
політичного консультування. Типологія політичного консультування.
Становлення інституту політичного консультування в державному управлінні.
Фази консультативного процесу. Ретроспектива розвитку політичного
консультування в колишньому СРСР. Міжнародний досвід політичного
консультування. Українські практики політичного консультування. Залучення
міжнародних консультантів в український політичний простір.
Негативні тенденції бюрократизації політики та підміни її управлінням.
Правові засоби упередження й подолання негативних тенденцій. Місце процесу
прийняття рішень у сучасній політиці. Специфічні методи прийняття
політичних рішень.
Основні поняття теми:
Консультування, політичне консультування, бюрократизація, управління,
політичні рішення.
Тема 10. Моделі та види політичного консультування
Вплив діяльності консультанта на роботу лідера, політичної організації,
іншого політичного об’єкта. Моделі політичного консультування. Разове
консультування. Довгострокове консультування. Особливості групового
консультування. Індивідуальне консультування. Довідкові консультації.
Дослідницька робота консультанта. Внутрішні та зовнішні послуги
консультанта. Правила формування моделей політичного консультування.

Модель
«експерт-клієнт».
Модель
«лікар-пацієнт».
Модель
співробітництва. Види політичного консультування. Інформаційно-аналітичне
консультування. Психологічна підтримка політика. Проектування політичної
кампанії. Підготовка і проведення інформаційної кампанії. Організаційноуправлінські послуги. Навчання-консультування. Особливості взаємовідносин
консультантів і клієнтів у політичному консультуванні країн молодих
демократій.
Основні поняття теми:
Консультант, клієнт, інформаційна кампанія, групове та індивідуальне
консультування, політичний лідер.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ
Тема 11. Стадії та способи політичного консультування
Процес політичного консультування. Напрями і завдання політичного
консультування. Предмет взаємодії консультанта і клієнта в процесі
політичного консультування. Фази (етапи) взаємодії консультанта і клієнта.
Підготовча стадія консультування. Основна стадія консультування.
Завершальна стадія консультування (формування пропозицій). Способи
консультування. Телефонне консультування. Управлінське консультування.
Жанри політичного консультування. Оптимальна взаємодія взаємовідносин
консультант-клієнт.
Основні поняття теми:
Політичне консультування, консультант, клієнт, менеджмент.
Тема 12. Форми і типи політичного консультування
Стратегія політичної діяльності. Форми політичного консультування.
Рефлективна форма консультування. Ігрова форма консультування. Форми
ігрового консультування (учбова, практична). Типи консультування.
Консультант «вчений». Консультант «дослідник». Консультант «експерт».
Неформальне
(неофіційне)
консультування.
Формальне
(офіційне)
консультування. Змішане консультування. Їх характеристика та особливості.
Практика вибору типу політичного консультування в Україні.
Основні поняття теми:
Стратегія, ігрове консультування,
консультування.

формальне

та

неформальне

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VIІ
Тема 13. Критерії ефективності процесу політичного консультування
Початок та закінчення процесу консультування. Ефективність
політичного консультування. Наслідки консультування. Критерії ефективності
політичного консультування. Психологічний контакт між консультантом і
клієнтом. Характер особистих взаємовідносин між клієнтом і політичним
консультантом. Стиль співпраці між клієнтом і політичним консультантом.
Конфіденційна інформація та її збереження. Збереження честі і гідності, ділової
репутації клієнта. Ефективність консультування в інших сферах відносин. Роль
соціологічних знань у практиці консультування.
Основні поняття теми:
Ефективність, психологічний
репутація, соціологічні знання.

контакт,

конфіденційна

інформація,

Тема 14. Консультативні послуги в формуванні іміджу політичного
лідера
Іміджелогія. Іміджмейкер. Діяльність консультанта та іміджмейкера в
формуванні іміджу політичного лідера. Функціональний імідж (дзеркальний,
поточний, бажаний, негативний, множинний). Контекстний імідж.
Порівняльний імідж. Політичне рекламування та його етапи. Правила
підготовки матеріалів для газети чи журналу. Підготовка радіо чи телепередачі.
Підготовка листівок. Стратегія побудови іміджу клієнта.
Основні поняття теми:
Імідж, іміджелогія, іміджмейкер, політичне рекламування, стратегія
іміджу.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VIIІ
Тема 15. Політичний аналіз у виборчих кампаніях
Сутність та етапи виборчої кампанії. Дослідження політичної свідомості.
Виявлення регіональних, демографічних, культурно-національних та інших
особливостей електорату. Аналіз факторів впливу на формування масової
свідомості. Політична поведінка і політична діяльність різних суб'єктів
політичного процесу.
Визначення поняття «політичні технології». Маніпулятивні засоби та
технології у сфері політичних комунікацій. Порівняльна характеристика

виборчих технологій від очатку 90-х рр. XX ст. до сьогодення. Визначення
лобізму як політичної технології. Аналіз діяльності засобів масових
комунікацій, спрямованих на формування громадської думки. Основні канали
та особливості політичного впливу ЗМІ у сучасній Україні. «Брудні технології»
у виборчих кампаніях. Регламентація виборчої кампанії. Стратегія й тактика
виборчого марафону. Інформаційно-аналітичний супровід виборчої кампанії.
Основні поняття теми:
Виборча кампанія, політична свідомість, політична поведінка, політичні
технології, лобізм, ЗМІ, громадська думка, маніпуляція.

Тема 16. Політичне консультування у виборчих кампаніях
Політичне консультування в сфері менеджменту виборчої кампанії.
Менеджмент виборчої кампанії. Предмет консультування в умовах проведення
виборчої кампанії. Виборчий округ. Стратегія виборчої кампанії. Ставка на
базову проблему. Програма кандидата. Типові процедури голосування і
процедури фінансування виборчої кампанії.
Суть та особливості політичних технологій та політичного процесу,
взаємозалежність між ними. Структурно-логічна модель виборчої кампанії.
Визначення рейтингу кандидатів та процедура їх висування. Ефективність
пропагандистського впливу. Виборча інженерія як спеціальна технологія
ведення виборчих кампаній та її основні чинники. Технологія й основні стадії
виборчої кампанії. Особливості індивідуальних політичних технологій.
Особливості використання загальних політичних технологій. Межі допустимих
дій у створенні негативного іміджу суперника під час виборчої кампанії.
Маніпулювання суспільною свідомістю і його прояви у політичній сфері.
Основні вимоги до організації роботи правлячої команди.
Основні поняття теми:
Менеджмент виборчої кампанії, стратегія, виборчий округ, програма,
маніпулювання, політичні технології, рейтинг, пропаганда, виборча інженерія,
суспільна свідомість, негативний імідж.

Тема 17. Стан політичної аналітики та політичного консультування в
Україні
Історична еволюція вітчизняної політичної аналітики. Стан та проблеми
формування теоретико-методологічних засад політичної аналітики в сучасній
Україні. Процеси формування та функціонування державних аналітичних
структур. Специфіка політичної аналітики в недержавному секторі України.

Інституційний базис політичної аналітики в Україні. Методи прикладного
аналізу політики: критерії ефективності. Прогностична аналітика та її вплив на
прийняття політичних рішень в Україні. Аналітичний інструментарій та
прогностичні технології. Механізми реалізації аналітично-прогностичних
напрацювань у сферах стратегічного планування та прийняття політичних
рішень в українських реаліях.
Основні поняття теми:
Політична аналітика, прогностична аналітика, політичні рішення.

6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів
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Максимальна
кількість балів

Кількість одиниць

4

Максимальна
кількість балів

Максимальна
кількість балів
Кількість одиниць

4

Виконання модульної роботи
Виконання ІНДЗ

Кількість одиниць

4

Максимальна
кількість балів

4

Максимальна
кількість балів

Кількість одиниць

Модуль 8

Максимальна
кількість балів

Модуль 7

4

Відвідування лекції
Відвідування семінарських
занять
Відвідування практичних
занять
Робота на семінарському
занятті
Робота на практичному
занятті
Лабораторна робота (в тому
числі допуск, виконання,
захист)
Виконання завдань для
самостійної роботи

Кількість одиниць

Модуль 6

1

Вид діяльності студента

Кількість одиниць

Модуль 5

Максимальна
кількість балів

Модуль 4

Кількість одиниць

Модуль 3

Максимальна
кількість балів

Модуль 2

Кількість одиниць

Максимальна к-сть
балів за одиницю

Модуль 1

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Різновидами самостійної роботи є:
 вивчення лекційного матеріалу;
 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з
навчальної дисципліни;
 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;
 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами
на семінарських заняттях;
 індивідуальна та групова робота на практичних заняттях;
 підготовка творчих робіт (есе, виступу на конференції та ін.);
 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними
контрольними роботами та заліком.
Контроль виконання самостійної роботи відбувається при обговореннях
на семінарах, при написанні модульних контрольних робіт, ПМК.
6.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.3

Політичний аналіз як складова системи політичної аналітики:
8
світовий досвід
Технології залучення громадськості до процедур політичної
7
аналітики
Проблемне поле політичного аналізу: історичний досвід та
7
сучасні реалії
Політичний ризик в процесі прийняття політичних рішень
7
Специфіка збирання та обробки інформації для політичного
7
аналізу
Роль соціологічних досліджень у процесі здійснення
7
політичного аналізу
Роль
політичного
прогнозування
в
ефективному
8
функціонуванні політичної системи
Інформаційній продукт політичного аналізу та прогнозування і
7
способи його реалізації.
Технології інформаційного супроводу процесів політичної
8
аналітики
Особливості експертно-консультативної діяльності політичних
7
аналітиків у США
Особливості експертно-консультативної діяльності політичних
8
аналітиків у Європейських країнах
Особливості експертно-консультативної діяльності політичних
7
аналітиків в Україні
Політична експертиза та консультування як вид професійної
7
діяльності: ретроспектива становлення
Професійні якості політичного консультанта: міжнародний
7
досвід
Сучасні державні та недержавні центри політичного
8
консультування
Стилі співпраці між клієнтом і політичним консультантом
7
Виборча інженерія в сучасних умовах
7
Разом 124

Бали

Назва творчих завдань

Кількість годин

№
з/п

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
85

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульнорейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових
балів до 100.
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу
студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних
завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних
робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації,
індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань,
фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації,
контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної
бібліотеки, складання тез.
б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота,
розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту,
міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі
(дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні
питання.
в) Комп’ютерного
(дистанційного)
контролю:
мережеве
навчання,
консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі,
навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в
синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням знань та
умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMARTтехнологій.
г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти
дисципліни (п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами.
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх
переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано
нижче у таблицях.
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного)
контролю
№
1
2
3
4
6

Вид діяльності
Усна відповідь на семінарському занятті/
письмова відповідь на практичному занятті
Відвідування лекцій
Відвідування практичних занять
МКР
Самостійна робота

Кількість балів
0-10 (разом 350)
0-1 (разом 28)
0-1 (разом 35)
0-25 (разом 250)
0-5 (разом 85 )

Підсумковий бал
Коефіцієнт

0-748
0,08

6.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне
опитування, співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне
письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях,
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:
- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- повний обсяг їх виконання;
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- самостійність виконання;
- творчий підхід у виконанні завдань;
- ініціативність у навчальній діяльності;
- виконання тестових завдань.
6.5

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

1. Актуальність впровадження політико-аналітичних методів у дослідження
політичних процесів.
2. Особливості визначення поняття «політичний аналіз».
3. Об’єкт, предмет та труктура сучасного політичного аналізу.
4. Політичне консультування.
5. Парадигма системного аналізу.
6. Логічна послідовність розгортання аналітичного дослідження.
7. Функції політичного аналізу.
8. Концептуальні засади політичного аналізу в державному управлінні.
9. Методологічне обґрунтування моніторингу в системі розроблення та
реалізації державної політики.
10. Етапи проведення моніторингу.
11. Системний політичний аналіз.
12. Функції політичного оцінювання.
13. Політичний ризик.
14. Логіка й методологія політичної аналітики.
15. Проблемне поле політичного аналізу.
16. Особливості формування технології здійснення політичного аналізу.

17. Специфіка збирання та обробки інформації для політичного аналізу.
18. Політичне прогнозування для потреб державного управління.
19. Політичне прогнозування як логічне продовження та неодмінна складова
процедури політичного аналізу.
20. Інформаційній продукт політичного аналізу та прогнозування і способи
його реалізації.
21. Політична експертиза та консультування як вид професійної діяльності.
22. Інституціоналізація експертно-консультативної діяльності політичних
аналітиків.
23. Особливості експертно-консультативної діяльності політичних аналітиків у
державному управлінні.
24. Загальна характеристика соціологічних досліджень, які використовуються в
процесі політичного аналізу.
25. Методи соціологічних досліджень.
26. Політичне консультування в системі політичних відносин.
27. Теоретичні підходи щодо поєднання політики та моралі.
28. Політика та мораль в Україні.
29. Форми та види політичного консультування.
30. Роль професійних знань в консультаційній роботі.
31. Миротворча участь України.
32. Футурологія та її досягнення.
33. Сутність та значення політичних прогнозів.
34. Принципи відносин консультанта та клієнта.
35. Консультування в соціальній роботі.
36. Функції та види політичного маркетингу.
37. Дослідження політичного ринку та вивчення громадської думки.
38. Виборча інженерія.
39. Приклади виборчої інженерії під час виборів в Україні.
40. Тенденції та проблеми розвитку консультаційних центрів в Україні.
41. Характеристика іміджу політичного лідера.
42. Політичне рекламування та політичне консультування.
43. Поняття та функції політичного менеджменту.
44. Поняття та основні етапи менеджменту виборчої кампанії.
45. Менеджмент виборчої кампанії (партія чи блок).
46. Менеджмент правлячої команди.
47. Виникнення та розвиток теорій модернізації.
48. Поняття та форми політичної участі.
49. Політична участь в Україні на сучасному етапі.
50. Модернізаційні процеси в Україні.
51. Теорія та практика політичного консалтингу.
52. Проблеми ефективної взаємодії політиків та політичних консультантів.

Шкала відповідності оцінок

6.6

Оцінка за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
Незадовільно
з
можливістю
повторного
складання –
незадовільний
рівень
знань,
з
можливістю
повторного
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що
вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 300 год., лекції – 56 год., практичні – 70 год., самостійна робота – 124 год., модульний контроль – 20 год.,
семестровий контроль – 30 год.
Модуль

Змістовний
модуль І

Змістовний
модуль ІІ

Змістовний
модуль
ІІІ

Змістовий модуль ІV

Змістовий модуль
V

Змістовий
модуль VІ

Змістовий
модуль VІІ.

Змістовий модуль VIІІ

Кількість балів за модуль

83

83

83

108

83

82

81

145

Лекції

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Бали за відвідування
лекцій/практичних

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

1/2

1/2

1/2

1/3

1/2

1/2

Бали за роботу на
практичному

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

20

20

Бали за самостійну
роботу

5 балів

5
балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5
балів

5 балів

5 балів

5 балів

5
балів

5 балів

Модульна
контрольна
робота
(25 балів)

Модульн
а
контроль
на робота
(25 балів)

Види поточного
контролю
Підсумковий контроль

Модульна
контрольна
робота
(25 балів)

Модульна
контрольна робота
(25 балів)

Модульна
контрольна робота
(25 балів)

Модульна
контрольна робота
(25 балів)

Модульна
контрольна
робота
(25 балів)

Модульна
контрольна робота
(25 балів)

Модульна
контрольна
робота
(25 балів)

Модульна
контрольна
робота
(25 балів)

Екзамен
(40 балів)
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