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«Політичний аналіз та консультування»:  

Курс ІІІ 
Спеціальність 033 Філософія 

Форма проведення: 
Екзамен проводиться в ЕНК у формі есе. Відкриті питання, котрі наявні в
діяльності «Підсумковий контроль».  Можливість відповіді активізується під
час проведення іспиту – за розкладом. Під час складання іспиту студент має
вийти на відеозв’язок на платформі Hangouts Meet із включеною камерою та
мікрофоном.

Тривалість проведення: 
2 академічні години для відповіді в ЕНК.  

Максимальна кількість балів: 
40 балів.

Перелік допоміжних матеріалів:
немає



Критерії оцінювання: 
Рейтингова
оцінка

Оцінка  за
тестування

Значення оцінки

А 37-40 балів Відмінно –  відмінний рівень  знань  (умінь)  в
межах обов’язкового  матеріалу  з  можливими
незначними недоліками

В 31-36 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань
(умінь)  в  межах  обов’язкового  матеріалу  без
суттєвих (грубих) помилок

С 26-30 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з
незначною кількістю помилок

D 21-25 

Балів

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із
значною  кількістю  недоліків,  достатній  для
подальшого  навчання  або  професійної
діяльності

Е 16-20 Достатньо  –  мінімально  можливий
допустимий рівень знань (умінь)

FХ 10-15

Балів

Незадовільно  з  можливістю  повторного
складання  –  незадовільний  рівень  знань,  з
можливістю  повторного  перескладання  за
умови  належного  самостійного
доопрацювання

F 0-9 б. Незадовільно  з  обов’язковим  повторним
вивченням  курсу  –  досить  низький  рівень
знань  (умінь),  що  вимагає  повторного
вивчення дисципліни

Орієнтовний перелік питань:

1. Актуальність впровадження політико-аналітичних методів у дослідження
політичних процесів.

2.  Особливості визначення поняття «політичний аналіз».
3.  Об’єкт, предмет та структура сучасного політичного аналізу.
4. Сутність та мета політичного консультування.



5.  Логічна послідовність розгортання аналітичного дослідження.
6.  Функції політичного аналізу.
7.  Концептуальні засади політичного аналізу в державному управлінні.
8.  Методологічне  обґрунтування  моніторингу  в  системі  розроблення  та

реалізації державної політики.
9.  Етапи проведення моніторингу.
10.  Системний політичний аналіз.
11. Сутнісні характеристики політичного ризику.
12. Логіка й методи політичної аналітики.
13. Проблемне поле політичного аналізу.
14. Особливості формування технології здійснення політичного аналізу.
15. Специфіка збирання та обробки інформації для політичного аналізу.
16.  Політичне прогнозування як логічне продовження та неодмінна складова

процедури політичного аналізу.
17.  Інформаційній продукт політичного аналізу та прогнозування і способи

його реалізації.
18.  Політична експертиза та консультування як вид професійної діяльності.
19. Інституціоналізація  експертно-консультативної  діяльності  політичних

аналітиків.
20.  Загальна  характеристика  соціологічних  досліджень,  які

використовуються в процесі політичного аналізу.
21. Методи соціологічних досліджень: сутнісні характеристики.
22. Політичне консультування в системі політичних відносин.
23. Форми та види політичного консультування. 
24. Сутність та значення політичних прогнозів. 
25. Принципи відносин консультанта та клієнта. 
26. Тенденції та проблеми розвитку консультаційних центрів в Україні.
27. Політичне рекламування та політичне консультування. 
28. Модернізаційні процеси в Україні в сфері політичного консультування. 
29. Проблеми ефективної взаємодії політиків та політичних консультантів.

Екзаменатор  ______________доц., к. політ. наук Г.А. Лавриненко

Завідувач кафедри _________ д.політ.н., доцент Т.К.Пояркова


