
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність»,  

«Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю» 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        029 Інформаційна, бібліотечна і архівна справа 

Галузь знань          02 Культура і мистецтво 

1. Назва освітньої компоненти   ПОЛІТИЧНА АНАЛІТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18 - 18 - 54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1.    Політологія 

2.    Інформаційно-аналітична діяльність (аналітико-синтетична переробка інформації) 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Інформаційний аналіз і консалтинг,  

2. Управління інформаційними зв'язками,  

3. Комунікативна тактика і стратегія у зв'язках з громадськістю 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

1. Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в 

користування інформації та знань у будь-яких форматах. 

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. знати методики впорядкування документів та створення 

інформаційних ресурсів; 

 

1. уміти збирати і структурувати інформацію, визначати критерії для її 

аналізу (моніторинг, обробка та аналіз інформації, контент-аналіз 

матеріалів відкритих джерел); 

2. знати суспільно-політичні та економічні процеси на різних рівнях та  

вміти  швидко аналізувати будь-які дані і нестандартні ситуації; 

2. уміти проектувати аналітичні інструменти дослідження політичної 

ситуації, політичного ринку, стратегічного моделювання політичного 
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процесу;  

3. знати теоретичні засади політичної аналітики, методи аналізу в сфері 

політичних досліджень,  особливості проведення аналізу різноманітних 

політичних ситуацій та текстів;  

3. уміти розробляти нові і вдосконалювати існуючі методики 

політичного аналізу та прогнозування;  

 

4. 4. знати основи процесу електорального аналізу та особливості аналізу 

в сфері державної та публічної політики; 

4. уміти систематизувати документи всіх типів і видів за різними 

класифікаційними системами,  розробляти оглядово-аналітичну 

документацію. 

5. 5. знати технології політичного аналізу та прогнозу; 5. уміти складати інформаційно-аналітичні документи; 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціонування електронних бібліотек 

та архівів, методологію вивчення та задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів.  

2. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням.  

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ І. Політична аналітика та прогнозування як галузь політичної науки та прикладна дисципліна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 1 

Тема: Становлення та 

розвиток політичної 

аналітики  

знати теоретико-методо-

логічні засади політичного 

аналізу та прогнозу;  

здійснювати пошук  

інформації, її аналізувати 

та структурувати; 

посилання на 

електронний 
ресурс 

посилання на 

електронний 
ресурс 

Лекція 2 

Тема: Теоретико-методо-

логічні засади політичної 

аналітики. Специфіка 

аналізу державної та 

публічної політики 

галузеву ідентичність, 

структуру, технологію, 

прийоми і методи 

політичного аналізу та 

прогнозу; 

володіти знаннями щодо 

теоретичних засад 

політичної аналітики, 

методів аналізу в сфері 

політичних досліджень; 

посилання на 

електронний 
ресурс 

посилання на 

електронний 
ресурс 

Лекція 3 

Тема: Суб’єкти політич-

ного аналізу та 

прогнозування 

загальні відомості та різні  

типи, рівні, алгоритми 

політичного аналізу та його 

етапів; 

здійснювати пошук  

інформації, її аналізувати 

та структурувати; 

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лекція 4 

Тема: Стратегічна 

аналітика як напрям 

політичного аналізу та 

прогнозування 

методи аналізу в сфері 

політичних досліджень 

 

розробляти нові і 

вдосконалювати існуючі 

методики політичного 

аналізу та прогнозування; 

посилання на 

електронний 
ресурс 

посилання на 

електронний 
ресурс 

Розділ ІІ. Ситуаційна аналітика як базовий напрям політичного аналізу та прогнозування 

Лекція 5 Тема: Сутність та основні принципи вибору методів здійснювати інформаційно- посилання на 

електронний 

посилання на 

електронний 
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етапи ситуаційного 

політичного аналізу. 

політичної аналітики 

залежно від об’єкта аналізу; 

аналітичне забезпечення  

інноваційних  процесів; 

ресурс ресурс 

Лекція 6 

Тема: Дескриптивний 

рівень ситуаційної 

аналітики. 

принципи та процедури 

первинної обробки 

інформації, складові 

емпіричної бази політичного 

аналізу; 

 

проектувати аналітичні 

інструменти дослідження 

політичної ситуації, 

політичного ринку, 

стратегічного 

моделювання політичного 

процесу;  

посилання на 
електронний 

ресурс 

посилання на 
електронний 

ресурс 

Лекція 7 

Тема: Перспективний 

рівень ситуаційної 

аналітики. 

організацію оптимальної 

системи аналітичної роботи 

та принципи вибору методів 

політичної аналітики 

залежно від об’єкта аналізу; 

 

вміти творчо мислити і 

швидко аналізувати будь-

які дані і нестандартні 

ситуації, розробляти нові і 

вдосконалювати існуючі 

методики політичного 

аналізу та прогнозування;  

посилання на 
електронний 

ресурс 

посилання на 
електронний 

ресурс 

Лекція 8 

Тема: Оцінний рівень 

ситуаційної аналітики. 

джерела, склад та структуру  

традиційних методів оцінки 

політичної ситуації; 

 

впроваджувати на основі 

розроблених методик 

технології політичного 

аналізу та прогнозу; 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лекція 9 

Тема: Специфіка аналізу 

політики окремої 

держави. Моніторинг 

мас-медіа та медіа-

політика 

теоретичні засади політичної 

аналітики, особливості 

проведення аналізу 

різноманітних політичних 

ситуацій та текстів, основи 

та процес електорального 

аналізу, особливості аналізу 

в сфері державної та 

публічної політики. 

здійснювати пошук  

інформації, її аналізувати 

та структурувати; складати 

та грамотно оформлювати 

аналітичні документи. 

 

посилання на 

електронний 
ресурс 

посилання на 

електронний 
ресурс 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Становлення та 

розвиток політичної 

аналітики  

знати теоретико-методо-

логічні засади політичного 

аналізу та прогнозу;  

здійснювати пошук  

інформації, її аналізувати 

та структурувати; 

посилання на 

електронний 
ресурс 

посилання на 

електронний 
ресурс 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Теоретико-методо-

логічні засади політичної 

аналітики. Специфіка 

аналізу державної та 

галузеву ідентичність, 

структуру, технологію, 

прийоми і методи 

політичного аналізу та 

володіти знаннями щодо 

теоретичних засад 

політичної аналітики, 

методів аналізу в сфері 

посилання на 
електронний 

ресурс 

посилання на 
електронний 

ресурс 



 4 

публічної політики прогнозу; політичних досліджень; 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Суб’єкти політич-

ного аналізу та 

прогнозування 

загальні відомості та різні  

типи, рівні, алгоритми 

політичного аналізу та його 

етапів; 

здійснювати пошук  

інформації, її аналізувати 

та структурувати; 

 

посилання на 

електронний 
ресурс 

посилання на 

електронний 
ресурс 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Стратегічна 

аналітика як напрям 

політичного аналізу та 

прогнозування 

методи аналізу в сфері 

політичних досліджень 

 

розробляти нові і 

вдосконалювати існуючі 

методики політичного 

аналізу та прогнозування; 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Сутність та основні 

етапи ситуаційного 

політичного аналізу. 

принципи вибору методів 

політичної аналітики 

залежно від об’єкта аналізу; 

здійснювати інформаційно-

аналітичне забезпечення  

інноваційних  процесів; 

посилання на 

електронний 
ресурс 

посилання на 

електронний 
ресурс 

Практичне 

заняття 6 

Тема: Дескриптивний 

рівень ситуаційної 

аналітики. 

принципи та процедури 

первинної обробки 

інформації, складові 

емпіричної бази політичного 

аналізу; 

 

проектувати аналітичні 

інструменти дослідження 

політичної ситуації, 

політичного ринку, 

стратегічного моделюван-

ня політичного процесу;  

посилання на 
електронний 

ресурс 

посилання на 
електронний 

ресурс 

Практичне 

заняття 7 

Тема: Перспективний 

рівень ситуаційної 

аналітики. 

організацію оптимальної 

системи аналітичної роботи 

та принципи вибору методів 

політичної аналітики 

залежно від об’єкта аналізу; 

 

вміти творчо мислити і 

швидко аналізувати будь-

які дані і нестандартні 

ситуації, розробляти нові і 

вдосконалювати існуючі 

методики політичного 

аналізу та прогнозування;  

посилання на 

електронний 
ресурс 

посилання на 

електронний 
ресурс 

Практичне 

заняття 8 

Тема: Оцінний рівень 

ситуаційної аналітики. 

джерела, склад та структуру  

традиційних методів оцінки 

політичної ситуації; 

 

впроваджувати на основі 

розроблених методик 

технології політичного 

аналізу та прогнозу; 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Практичне 

заняття 9 

Тема: Специфіка аналізу 

політики окремої держа-

ви. Моніторинг мас-медіа 

та медіа-політика. 

теоретичні засади політичної 

аналітики, особливості 

проведення аналізу 

різноманітних політичних 

ситуацій та текстів, основи 

та процес електорального 

аналізу, особливості аналізу 

здійснювати пошук  

інформації, її аналізувати 

та структурувати; складати 

та грамотно оформлювати 

аналітичні документи. 

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 
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в сфері державної та 

публічної політики. 

Самостійна 

робота 

Тема 1: Становлення та 

розвиток політичної 

аналітики. 

Тема 2: Теоретико-

методологічні засади 

політичної аналітики. 

Специфіка аналізу дер-

жавної та публічної 

політики. 

Тема 3: Суб’єкти 

політичного аналізу та 

прогнозування. 

Тема 4: Стратегічна 

аналітика як напрям 

політичного аналізу та 

прогнозування. 

Тема 5: Сутність та 

основні етапи ситуа-

ційного політичного 

аналізу. 

Тема 6: Дескриптивний 

рівень ситуаційної 

аналітики. 

Тема 7: Перспективний 

рівень ситуаційної 

аналітики. 

Тема 8: Оцінний рівень 

ситуаційної аналітики. 

Тема 9: Специфіка 

аналізу політики окремої 

держави. Моніторинг 

мас-медіа та медіа-

політика. 

Поглиблені питання 

вивчення дисципліни 

Формування знань для 

практичного вдосконален-

ня 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 
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українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Ворошилов В. Д. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посібник для вищих навчальних закладів гуманітарного спрямування / В.Д. 

Ворошилов. Дніпропетровськ, 2011. – 326 с. 

2. Горбулін В. П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки. – Монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К.: 

НІСД. – 2010. – 288 с.  

3. Дерев'янко А. Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності: навч. посібник / А. Г. Дерев’янко – К., 2011. – 190 с. 

4. Информационные технологии управления: учеб. пособие / Титаренко Г. А. и др. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 438 с. 

5. Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь / За ред. д. політ. н., 

професора Г.І. Зеленько. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 164 с. 

6. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. / В.М.Варенко.-К.: «Талком», 2014. – 417 с. 

7. Неліпа Д. В. Системний аналіз в політології: теорія, методологія, практика / Д. В. Неліпа. – К. : Центр учбової літератури. - 2011. – 312 с. 

8. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч. посібник / Захарова І.В., Філіпова Л.Я. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 336 с. 

9. Петренко І. І. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики: автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.02 / Петренко Ігор Ігорович; 
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