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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Курс «Актуальні проблеми сучасної політичної аналітики» є складовою 

циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» та пов'язаний з вивченням навчальних дисциплін: «Теорія та 

практика комунікації», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Основи 

міжнародних інформаційних відносин», «Аналіз зовнішньої політики», 

«Міжнародні інформаційні системи та технології», «Зв’язки з 

громадськістю», «Міжнародне інформаційне право», «Міжнародна 

інформаційна діяльність» і виконанням магістерських та інших видів 

кваліфікаційних робіт. 

Мета викладання дисципліни: систематизувати досягнення 

політологічної думки вітчизняних і зарубіжних учених у питаннях політичної 

аналітики, обґрунтувати системну сутність сучасної політичної аналітики, 

проаналізувати сучасні проблеми політичної аналітики. 

Основні завдання, що мають бути вирішені у процесі викладу 

дисципліни:  

- політичний аналіз пропонується до розгляду в трьохосновних 

значеннях і рівнях, системно пов’язаних між собою і взаємозумовлених: 

теоретико-фундаментальному, інструментально-емпіричному та практично-

прикладному, які у сукупності дають не тільки цілісну картину світу 

політичної аналітики як системи, а й системне обґрунтування її мети; 

-  висвітлення питань сучасної аналітики в ракурсі професійної 

підготовки міжнародних політичних аналітиків, яка потребує засвоєння 

студентами не лише питань методологічних підвалин політичного аналізу, 

але й проблем практичної політичної інформаційно-аналітичної діяльності: 

прогнозування, консультування, експертно-аналітичного супроводження, 

прийняття і реалізації політичних рішень і програм.  
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ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ  

 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких навичок: 

- знати концептуальні основи дослідження сучасної методології 

політичного аналізу; 

- мати системне уявлення про етапи політичного аналізу; 

- уміти застосовувати сучасні знання у теоретичному й прикладному 

політичному аналізі; 

- засвоїти знання політичної інформаційно-аналітичної діяльності, 

консультування, політичного прогнозування, експертно-

аналітичного супроводження, прийняття і реалізації політичних 

рішень і програм; 

- володіти знанням механізму формування теоретико-методологічних 

засад політичної аналітики в державному управлінні та місцевому 

самоврядуванні України. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ АНАЛІТИКИ» 

 

№ Назва тем 
Розподіл годин 

л с і/р с/р 

Змістовий модуль І.  

«Проблеми теоретико-методологічних та практичних 

основ політичної аналітики та прогнозування» 

1 

Теоретичні основи дослідження 

політичного аналізу та інформаційної 

аналітики 

4 2 2 2 

2 
Інформаційне забезпечення політичної 

аналітики 
4 2 2 2 

3 
Політична ситуація та етапи політичного 

аналізу 
4 4  2 

4 
Теоретико-методологічне підгрунття 

політичного прогнозування 
4 2 2 2 

5 Прогнозування: етапи та методи 4 4 2 2 

 Модульний контроль  2 

 Модуль І 20 16 8 10 

 Всього 54 години 10 16 8 10 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

Проблеми теоретико-методологічних  

та практичних основ політичної аналітики 

 

Тема 1. Теоретичні основи дослідження політичного аналізу та 

інформаційної аналітики.  

Поняття політичного процесу. Основні етапи розвитку та сутнісні 

характеристики сучасного політичного процесу. Специфіка політики і 

політичної сфери як об’єкта дослідження й аналізу: основні труднощі і 

проблеми (концепції Ж.Бордо і К.С. Гаджієва). Суб’єкт і об’єкт пізнання в 

політиці. Системне співвідношення теоретичного й прикладного знання. 

Теоретико-фундаментальний, інструментально-емпіричний, практично-

прикладний рівні сучасного політичного процесу. Аналітичний процес. 

Етапи аналітичного процесу. Головна мета сучасної політичної аналітики. 

Інформаційна аналітика. Інформаційно-аналітична діяльність.  

 

Тема 2. Інформаційне забезпечення політичної аналітики 

Система інформаційного-аналітичного забезпечення. Інформаційно-

аналітична підтримка. Модель інформаційно-аналітичного забезпечення та 

супроводу політичної діяльності. Функції: моніторинг ситуації, експертно-

аналітичне забезпечення, збір і первинна обробка інформації, створення 

системи автоматизованої підтримки аналітичних досліджень. Світова 

практика інформаційно-аналітичного забезпечення політичної системи. 

Інформаційне забезпечення української політичної системи: управління з 

питань внутрішньої політики облдержадміністрації, відділи та сектори з 

питань внутрішньої політики райдержадміністрацій, міськвиконкомів, 

оперативні відділи, державні інформаційні служби (управління, 

інформаційно-аналітичні підрозділи, прес-служби, центри, бюро й ін., 

Інформаційно-аналітичні центри, недержавні аналітичні центри (НАЦ). 

Інформаційне забезпечення канадської політичної системи сектори: 

державний (урядові й квазіурядові аналітичні підрозділи) і недержавний 

(аналітичні центри). Інформаційне забезпечення американської політичної 

системи: державний аналітичний сектор, дослідницькі інститути – 

«резервуари думки», приватні аналітичні центри. Політичні аналітики. 

Рольові функції політичного аналітика і політичного експерта. Поняття 

«експерт». «Суб’єктивізм» експертної оцінки. Парадокс політичної 

експертизи.  



Тема 3. Політична ситуація та етапи політичного аналізу.  

Загальнонаукові принципи: історичний, термінологічний, 

функціональний, системний, когнітивний, моделювання та ін. Критерії 

ефективності інформаційної аналітики. Загальні принципи політичної 

аналітики: об’єктивність, повнота, достовірність, обґрунтованість, 

компетентність, систематизація, конкурентність, поліваріативність, 

інтеграція з іншими науками. Поняття і критерії системності та ефективності. 

Проблеми типології політичної аналітики. Основні види політичної 

аналітики. Пошуковий аналіз. Сутність і специфіка описової й змістовної 

аналітики. Специфіка авторської позиції аналітика та реципієнта (замовника) 

у ситуаційному аналізі. Базові поняття й методологічні установки 

стратегічного аналізу. Системна сутність методів політичної аналітики й 

специфіка їхньої реалізації. Політичний аналіз як елемент політичної 

аналітики. Системність категоріального апарату політичної аналітики як його 

функціональність. Функціональні особливості процесів формулювання 

проблеми, аналізу, прогнозування, консультування, прийняття та реалізації 

рішень і програм. Система очних методів експертизи. Методика заочних 

групових експертних оцінок. Моніторинг. Контент-аналіз. Івент-аналіз. 

Опитування. Інтерв'ювання. Оптимізація процесу політичної аналітики 

сучасного політичного процесу.  

 

Тема 4. Теоретико-методологічне підгрунття політичного 

прогнозування  

Поняття «припущення» і «прогноз» Політичні прогнози. Прогностика. 

Ефективне планування. Зовнішні консультанти. Предмет політичного 

прогнозування. Принципи та функції політичного прогнозування: 

альтернативність, системність прогнозування, безперервність, верифікація 

(перевірюваність) й ін. Види прогнозування: політичне та стратегічне, 

внутрішньополітичне і зовнішньополітичне, прогнозування пошукові  й 

нормативні 

 

Тема 5. Прогнозування: етапи та методи  

Етапи здійснення прогнозів. Прогнозне дерево аналітики. 

Характеристика методів політичного прогнозування: прогнозування на 

основі аналогії, метод мережевого планування, мeтoд SWOT-аналізу, метод 

експертних оцінок, мозковий штурм, метод Дельфі, метод сценаріїв. 

Специфічні методи (екстраполяція, моделювання, експеримент). 



 

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Теоретичні основи дослідження політичного аналізу та 

інформаційної аналітики 

1. Поняття політичного аналізу 

2. Трактування аналітики  

3. Інформаційна аналітика 

Теми рефератів 

1. Значення лінгвістичних нюансів для розкриття поняття «політичний 

аналіз». 

2. Класифікація суб’єктів політичного аналізу: загальні підходи.  

3. Об’єкт політичної аналітики: специфіка розуміння. 

4. Організаційна схема політичних структур (будується та тлумачиться на 

конкретному прикладі). 

5. Політична система суспільства: побудова й аналіз моделі на прикладі 

конкретної країни. 

6. Структура політичного аналізу та його дефініції. 

7. Політична аналітика як система. 

 

Тема 2. Інформаційне забезпечення політичної аналітики 

1. Поняття «інформаційно-аналітичне забезпечення» (ІАЗ) 

2. Модель інформаційно-аналітичного забезпечення політичної системи 

3. Світова практика ІАЗ політичної системи 

4. Політичні аналітики 

5. Аналітично-консультативні послуги  

6. Інформаційно-аналітичне дослідження 

Теми рефератів 

1. Інформаційні системи в прикладному політичному аналізі  

2. Принципи складання аналітичних документів. 

3. Підготовка аналітичних документів (довідок, аналітичних записок, 

оглядових записок). 

4. Політичне консультування та політичні рекомендації. 

5. Вимоги й особливості роботи політичних аналітиків. 

 

Тема 3. Політична ситуація та етапи політичного аналізу 

1. Політична ситуація та проблема 

2. Етапи аналізу політичної ситуації  

4. Методи політичного аналізу 



- Моніторинг 

- Контент-аналіз 

- Івент-аналіз 

- Методи збору даних (опитування, інтерв’ювання) 

Теми рефератів 

1. Специфіка та характер застосування формальних аналітичних 

прийомів.  

2. Бази знань та експертні системи: проблеми їх використання у 

політичному аналізі.  

3. Аналітична методологія політичних мислителів Античності. 

4. Специфіка методології політичних досліджень Середньовіччя. 

5. Політична аналітика епохи Відродження. 

6. Політична аналітика США і Західної Європи на межі XIX-ХХ ст. 

7. Українські політичні ідеї в системі методології політичної аналітики 

XIX-ХХ ст. 

8. Загальнометодологічні принципи пізнання дійсності та предметна 

специфіка політичного знання. 

9. Методологічна класифікація суб’єктів політичного аналізу. 

10. Критерії демаркації теоретичного та прикладного політичного 

аналізу.  

11. Методологія планування й організації прикладного політичного 

аналізу. 

12. Проблеми і перспективи розвитку методології політичної аналітики. 

13. Політико-управлінський цикл: фази, компоненти і типи моделей. 

14. Проблемно-політична ситуація: базова структура, основні елементи і 

способи моделювання (case study). 

 

Тема 4. Теоретико-методологічне підгрунття політичного 

прогнозування 

1. Поняття «припущення» і «прогноз» 

2. Трактування політичного прогнозування 

3. Планування  

4. Предмет політичного прогнозування 

5. Принципи та функції політичного прогнозування 

6. Види прогнозів  

Теми рефератів 

1.  Основні схеми процесу прийняття політичних рішень: переваги та 

недоліки. Прийняття рішень в умовах ресурсних обмежень. 

2. Типологія політичних рішень за Р. Макрідісом. 



3. Типологія політичних рішень за Т. Клементевичем. 

4. Принцип зворотного зв’язку в процесі прийняття політичного 

рішення. Концепція Д. Істона.  

5. Основні принципи, типи та інструменти політичного прогнозування. 

 

Тема 5. Прогнозування: етапи та методи 

1. Етапи здійснення прогнозів 

2. Характеристика методів політичного прогнозування (аналогія, 

мережеве планування, SWOT-аналіз) 

3. Групові методи (метод експертних оцінок, брейнстомінг (мозковий 

штурм), метод Дельфи) 

4. Сценаріотехніка 

5. Специфічні методи (екстраполяція, моделювання, експеримент) 

Теми рефератів 

1. Поняття та основні приклади політичних моделей (модель 

політичного простору, модель фальсифікації виборів, модель 

адміністративного ринку). 

2. Особливості очних групових експертних оцінок. 

3. Брейнстомінг: основні принципи, склад групи та етапи. 

4. Метод синектики: принципи та основні етапи. 

5. Особливості заочних методів групових експертних оцінок. 

6. Метод ПАТТЕРН і його основні етапи.  

7. Побудова «дерева цілей» (на конкретних прикладах аналізу 

політичної ситуації).  

8. Методика «івент-аналізу» в ситуаційному моніторингу політичних 

процесів (проведення case study). 

9. Підготовка динамічного сценарію розвитку політичного процесу  

10. Комплексна прогнозно-експертна оцінка напрямів еволюції 

проблемно-політичної ситуації 

11. Типи і способи розробки підсумкових експертно-аналітичних 

матеріалів. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

 

Завдання №1 

Ознайомитись з матеріалом Л. Лясоти «Проблеми інституціоналізації 

прикладного політичного аналізу та прогнозування у сучасному 

українському суспільстві» (додаток А) та скласти прогнозне дерево 

розбудови аналітичної діяльності в Україні. 



Завдання №2 

Підготувати довідку про аналітичні центри у таких країнах: Угорщина, 

Білорусь, Росія, Франція, Німеччина, Бельгія, Бразилія, Уругвай, Італія, 

Греція, Алжир, Єгипет, Туреччина, ЮАР, ОАЄ, Куба, Мексика, Австралія. 

 

Завдання № 3 

Завдання 1. Скласти анкету для опитування населення з актуальних 

політичних проблем. 

Завдання 2. Провести опитування громадян (щонайменше 30 осіб) або 

інтерв’ювання експертів (щонайменше 5).  

При опитуванні використати правила анкетування та опитування 

(додаток Б). 

 

Завдання № 4 

Зібрати інформацію про місто, районний центр, село, селище, яка 

допомагатиме скласти кандидату в депутати план виборчої кампанії у 

відповідному територіальному утворенні (додаток В). 

 

Завдання № 5 

Завдання 1. Індивідуальна аналітична доповідь на визначені програмою 

курсу теми.  

Завдання 2. Колективний аналітичний документ з подальшими 

прогнозами щодо міжнародних проблем.  

 

ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Вивчаючи курс «Актуальні проблеми сучасної політичної аналітики», 

кожний студент повинен у встановлений термін підготуватися до заліку, 

самостійної творчої роботи з даної проблематики. Додатковим джерелом 

концептуальної інформації в процесі такої творчої роботи є обов’язкова й 

додаткова література.  

Під час самостійного вивчення матеріалів студенти ознайомлюються з 

першоджерелами, науковою та навчально-методичною літературою і 

виконують завдання модульного контролю, для підготовки якого необхідне 

більш глибоке вивчення літератури, включаючи додаткову. Необхідно 

логічно й аргументовано викласти актуальність обраної теми, точки зору 

дослідників щодо досліджуваної проблеми, зробити самостійні висновки та з 

урахуванням сучасних вимог оформити науково-довідковий апарат. Робота 



має продемонструвати знання і розуміння обраної студентами теми, а також 

відповідати вимогам наукової аргументації.  

Загалом написання роботи має підтвердити вміння студента самостійно: 

визначати наукову проблему; узагальнювати та аналізувати навчальну й 

наукову літературу з проблем сучасної політичної аналітики; 

використовувати набуті в процесі навчання теоретико-методологічні знання 

й практичні навички в аналізі реальних політичних проблем. 

 

Завдання 1. Здійснити політологічний аналіз 2 програм політичних 

партій, організацій чи рухів одного ідеологічного спрямування (на вибір: 

одна – українська, друга – європейська). 

Завдання 2. За допомогою аналітичних методів та з врахуванням  

принципів політичної аналітики розробити прогноз розвитку політичної 

сфери в галузі міжнародних відносин у випадку обранням Президентом 

України представників від: Комуністичної партії України, Партії регіонів, 

Блоку «За Батьківщину», «Сильної України», «Свободи», Української 

народної партії, «За Україну», Народний Союз «Наша Україна». 

 

ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Сутність поняття «Політична аналітика». 

2. Основні етапи формування політичної аналітики. 

3. Наука й методологія. Структурні елементи методологічної теорії. 

4. Особливості формування теоретико-методологічних основ політичної 

аналітики. 

5. Співвідношення понять «політична аналітика», «політичний аналіз», 

«аналіз політики».  

6. Домінантні в політології підходи до розуміння терміна «політичний 

аналіз».  

7. Методологія системного аналізу політичного процесу. 

8. Політичний аналіз як форма розумової діяльності. 

9. Структура політичного знання і специфіка її прикладного аспекту. 

10. Системне співвідношення теоретичного й прикладного політичного 

аналізу. 

11. Місце і роль політичного аналізу в прикладній політології. 

12. Системний характер методології теоретичного й прикладного 

політичного аналізу. 

13. Емпіричний рівень дослідження політики. 

14. Основні принципи політичного аналізу. 



15. Поняття і критерії системності політичного аналізу. 

16. Основні типи, види політичного аналізу. 

17. Поняття і критерії ефективності політичного аналізу. 

18. Форми політичного аналізу. 

19. Політичний аналіз і методологія політичної думки. 

20. Сутність стратегії політичного аналізу. 

21. Методологічна роль парадигми в науковому пізнанні й формування 

стратегії політичного аналізу. 

22. Поняття політичного процесу. Основні етапи розвитку і сутнісні 

характеристики сучасного політичного процесу. 

23. Методологічні особливості складання структури програми 

політичного аналізу. 

24. Співвідношення теорії та методу в політичній  науці. 

25. Метод і методики в політичному аналізі. 

26. Системний характер методів політичного аналізі. 

27. Політична аналітика як систему. 

28.  Мета і види політичної експертизи. 

29. Основне завдання системи методів політичної експертизи в 

політичному аналізі. 

30. Особливості методики і етапів політичної експертизи в політичному 

аналізі. 

31. Політична аналітика як теоретико-прикладна система наукових 

методів. 

32. Системна сутність методів і методик політичної аналітики. 

33. Специфіка прикладної реалізації методів політичного аналізу. 

34. Розмежування теоретичної та прикладної політології.  

35. Проблеми методологічної унікальності прикладних та теоретичних 

політичних досліджень.  

36. Основні групи методів, які використовуються в політології. 

37. Обґрунтування достовірності розуміння політичного аналізу як 

аналізу прикладного. 

38. Джерела інформації в політичному аналізі. 

39. Етапи політичного аналізу та основні вимоги його здійснення. 

40. Поняття політичної ситуації.  

41. Еволюція ситуаційного аналізу.  

42. Основні та необхідні риси сучасного ситуаційного аналізу.  

43. Основні види аналізу політичної ситуації.  

44. Поняття політичного прогнозу. Відмінності політичних прогнозів і 

політичних проектів.  



45. Класифікація політичних прогнозів за різними критеріями. 

46. Період випередження прогнозів. Оперативні, короткотермінові та 

середньотермінові політичні прогнози. 

47. Поняття політичного рішення. 

48. Принцип зворотного зв’язку в процесі прийняття політичного 

рішення. Концепція Д. Істона.  

49. Основні схеми процесу прийняття політичних рішень: переваги та 

недоліки.  

50. Класифікація політичних рішень: сильні та слабкі сторони. 

51. Поняття політичного експерта та його риси. 

52. Політична експертиза, її парадокси та еволюція політичної 

експертизи.  

53. Причини та фактори бурхливого розвитку політичних експертних 

знань у ХХ – ХХІ ст.  

54. Класифікація суб’єктів політичного аналізу. 

55. Стан політичної експертизи в сучасній Україні. 

56. Межі розуміння, визначення та тлумачення об’єкту політичної 

аналітики. 

57. Обмеженість застосування формальних методів у політичному 

аналізі.  

58. Спроби модифікації моделі раціональної поведінки людини. 

59. Експертні системи та політичний аналіз.  

60. Поняття моделі. 

61. Види моделей, які використовуються в політичному аналізі.  

62. Основні приклади політичних моделей.  

63. Основи, формування та розвиток теорії ігор.  

64. Основні види групових експертних оцінок.  

65. Нарада і семінар як найпопулярніший і низькоефективний спосіб 

здійснення групових експертних оцінок. 

66. Брейнстомінг – методика, спрямована на розкриття творчої 

активності експертів.  

67. Переваги та недоліки заочних методів групових експертних оцінок. 

68. Метод Дельфи, його основні принципи та етапи. 

69. Критика методу Дельфи та відповідь на неї. 

70. Сутність і специфіка політичного прогнозу. 

71. Співвідношення системності й функціонування категоріального 

апарату політичної аналітики. 

72. Методологічні підвалини розмежування рольових функцій 

політичного аналітика і експерта. 



73. Політичний аналіз як основа прийняття політичних рішень. 

74. Методологічні підходи і концептуальні моделі в інтерпретації 

політичних рішень. 

75. Політичний аналіз як основа політичного прогнозування. 

76. Політичний аналіз і політичне консультування. 

77. Проблеми формування теоретико-методологічних засад політичної 

аналітики в Україні.  

78. Перспективи імплементації політичної аналітики в державному 

управління та місцевому самоврядуванні 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 
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1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 

12 12 12 12 5 5 5 5 5 30 30 

12 балів 

(середньоарифмет.) 

25 балів 

(сумарна) 

60 балів 

(сумарна) 

3 бали 

100 

 

На початку семінарського заняття вибірково 3-4 студентів виконують 

письмову самостійну роботу, яка оцінюється аналогічно виступу на занятті. 

За відповідь під час семінарського заняття розподіл балів відбувається таким 

чином: 12-10- відмінно; 9-7–добре; 6-4 – задовільно; 3-0 – незадовільно. 

Семінарські заняття 1-4 складають змістовий модуль І. Оцінювання в 

змістовому модулі відбувається вираховуванням середньоарифметичної (12 

балів). Додатково студент має можливість отримати бали за підготовку, 

виступ та захист реферату на обрану тему, що пропонуються в структурі 

семінарського заняття.  

Індивідуальне науково-дослідне завдання  передбачає творчий підхід, 

виявлення системності знань та додаткової підготовки студента. Оцінюються 

5 завдань від 0 до 5. Бали підсумовуються. Максимальна кількість балів за 

ІНДЗ – 25 балів.   

Модульний контроль складає 1 контрольна робота з двох частин, кожна 

з яких оцінюється у 30 балів. Максимально студент отримує 60 балів. 

Якщо результати отриманні під час вивчення навчального курсу не 

задовольняють слухача, він має можливість скласти залік, у такому випадку 

результати МКР анулюються. Студенти, що отримали менш як 75 балів під 



час навчального курсу не мають права на автоматичне зарахування балів. 

Максимальний бал під час заліку – 60. До цієї суми додаються бали отримані 

під час відповідей на семінарських занять та виконання ІНДЗ.  

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів у кредитно-

модульній системі організації навчального процесу 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A Відмінне виконання 

82-89 
Добре 

B Вище середнього рівня 

75-81 C Загалом хороша робота 

67-74 

Задовільно 

D Непогано 

60-66 E 
Виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

1-59 Незадовільно Fx Необхідне перескладання 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Л. Лясота. Проблеми інституціоналізації прикладного політичного аналізу та 

прогнозування у сучасному українському суспільстві 

 

Кардинальні процеси трансформації українського соціуму, поява багаточисельних 

соціально-політичних інновацій обумовили необхідність їх адекватної наукової 

інтерпретації на основі якісного прикладного аналізу з метою прогнозування основних 

тенденцій розвитку.  

Останнім часом в Україні, поряд з існуючими традиційними академічними та 

державними структурами, які відповідають за інформаційно-аналітичне забезпечення 

українського політикуму, виникло багато інформаційно-аналітичних, експертних та 

консалтингових центрів, що займаються різними видами робот - від аналізу передвиборчої 

ситуації та планування виборчих кампаній до розробки стратегій розвитку країни на 

довгострокову та середньострокову перспективу. Достатньо гострі соціально-політичні 

процеси останніх років спровокували появу багаточисельних політичних коментарів та 

прогнозів стосовно підсумків виборчих кампаній, поточної політики, міжнародних 

відносин. Складається таке враження, що політичної аналітики не тільки не бракує у 

нашому суспільстві, але й іноді навіть відчутна її надмірність.  

Але поряд з цим спостерігається ситуація, коли, по-перше, багато заявлених 

прогнозів так і не знайшли свого підтвердження у політичній практиці. На цій основі 

закономірно виникає питання про довіру до різного роду аналітичних структур, про якість 

використаних методів і технік досліджень та їх відповідності світовим стандартам. По-

друге, до числа аналітиків відносять себе й виборчі технологи, й журналісти, й 

іміджмейкери та інші суб'єкти, які своєю не дуже компетентною працею дискредитують 

саме науковий політичний аналіз та експертизу. По-третє, слід констатувати, що публічні 

політичні рішення в нашій країні приймаються у багатьох випадках абсолютно інтуїтивно, 

без врахування далекострокових наслідків. Все це свідчить про те, що, прикладний 

політичний аналіз як професійна область знаходиться у стадії свого становлення і, 

відповідно, переживає серйозні труднощі, пов'язані з методологічною базою аналітичних 

досліджень; і він ще не став невід'ємним елементом української державної політики. Тому 

проблема стандартів якісного політичного аналізу та прогнозування для надійної фіксації 

змін, вияву механізмів політичної динаміки, для реалізації адекватної стратегії прийняття 

політичних рішень, набуває особливої актуальності.  

Зосередимо свою увагу на деяких найбільш загальних проблемах становлення та 

розвитку політичної аналітики і прогнозування у сучасних умовах.  

"Розрив" між академічною наукою та прикладною діяльністю. Останнім часом 

проблема становлення та розвитку прикладного політичного аналізу як професійної 

області стала предметом обговорення у колі вітчизняних науковців та аналітиків. Серед 

сучасних наукових праць, де розглядаються методологічні та методичні основи 

політичного аналізу, прогнозування та політичних консультацій, слід назвати роботи Д. 

Видріна «Очерки практической политологии» (К., 1991), А. Гончаренка 

«Прогнозирование и політика» (К., 1993), С. Телешуна і А. Бароніна «Політична 

аналітика. Прогнозування та політичні консультації» (К., 2001), А. Коваленка 

«Політичний аналіз і прогнозування» (К., 2002), В. Горбатенка «Політичне прогнозування: 



теорія, методологія і практика» (К., 2006). Питання політичного аналізу, прогнозування та 

прийняття політичних рішень отримують висвітлення і у сучасній навчальній літературі, 

зокрема, у навчальному посібнику «Теорія і практика політичного аналізу» за редакцією 

О. Валевського, В. Ребкала, який вийшов у 2003 році.  

Як вважають вітчизняні та зарубіжні дослідники, серйозною перешкодою для 

процесу інституціоналізації прикладного політичного аналізу та прогнозування, постає 

ситуація автономного існування представників теоретичної фундаментальної науки та 

співтовариства «політологів – прикладників». Мова йде навіть про різну інтерпретацію 

поняття "політичний аналіз". У науковій сфері, окрім практично-прикладної роботи по 

оцінці та рішенню деякої суспільної проблеми для конкретного замовника, при цьому 

розуміються всі фундаментальні знання, тобто практично вся політологія, а також збір, 

систематизація та обробка первинних даних та методи. А в практичній політиці під 

«політичним аналізом» розуміють і «ситуаційний аналіз», і інформаційне забезпечення 

внутрішньої і зовнішньої політики, і експертне супроводження державних рішень, і 

політичну журналістику і навіть сприймають як різновид піару або шоу-бізнеса. З метою 

подолання цього розриву пропонувалося створити аналітичні секції у рамках Асоціації 

політичних наук або інших структур, державних у тому числі, які б поєднували як 

практикуючих аналітиків, так і університетських вчених. Основне питання, яке при цьому 

актуалізується, - це проблема фінансування.  

Так званий «розрив», на наш погляд, слід розглядати також у більш широкому 

контексті, у площині логіки взаємодії фундаментальних і прикладних наук. З одного боку, 

у сучасних суспільних науках існують багато теоретичних побудов, які або не мають 

ніякого відношення до дійсності, або викривлюють її настільки, що будь яке їх практичне 

застосування веде до непередбачуваних результатів. У цьому контексті слід нагадати й 

ефект «концептуальних натяжок», на який звернув увагу Дж.Сарторі. Він полягає у 

неадекватному застосуванні концептів для вирішення конкретних пізнавальних завдань, 

спроба надати їм характер пояснення «раз і назавжди», на всі випадки життя. Тобто при 

розширенні кола явищ, які досліджуються, самі ці концепти постають настільки 

розпливчатими, що сенс їх значення втрачається. Дж. Сарторі характеризує появу 

«концептуальних натяжок» як свого роду падіння вченого з «дробини абстракцій», коли 

один і той же концепт зводить до єдиного цілого елементи макротеорій, теорій середнього 

рівня і мікротеорій. Наприклад, різкої критиці сьогодні піддані концепти «демократій з 

прикметниками», які детально аналізувалися Д. Кольєром та С. Левицкі. У вітчизняному 

варіанті достатньо відомою однією з таких теорій була концепція «делегованої 

демократії» Г. О'Доннела. Ці автори відзначають, що в основі подібних концептів лежить 

змішування «ключового концепту» і «дрібного підтипу». Це призводить до того, що 

"демократії з прикметниками" мають не дуже велику пізнавальну цінність. Вони 

означають дуже великий клас явищ, але при цьому не дозволяють провести аналіз 

достатніх відмінностей між ними і характеризують, скоріше, наслідки, ніж причини їх 

виникнення.  

З іншого боку, та ступінь автономії, яку відстоюють «прикладники-політологи», 

часто виступає свого роду спробою представити теоретичну політологію декілька зайвою 

для досліджень, які ними проводяться. У результаті такого підходу аналіз політичної 

реальності постає однобічним, фрагментарним, який призводить у кінцевому підсумку до 

натуралістичного прорахунку. Останній виявляється у концентрації дослідження 

виключно у рамках «злободення». Його сенс полягає у повному виключенні всього того, 



що ми не спостерігаємо у часи виборів, вуличних маніфестацій, формування уряду, як 

такого, що не має відношення до діла, тобто виключенні існуючого соціально-політичного 

контексту. Сьогодні у роботі аналітичних центрів існує тенденція до поширення 

технократизму, коли у політичний аналіз привносяться не лише методи і техніка суворого 

формалізованого дослідження (математичні методи, наприклад), але й характерний для 

цих областей наукового знання стиль мислення. Поняття «аналіз» тлумачиться у 

буквальному сенсі, як декомпозиція, або розчленування цілісного суспільного об'єкту на 

окремі компоненти та вивчаються вони окремо від цілісного конструкту. Це означає 

практично повну відмову від використання в аналітичній роботі ціннісних і моральних 

критеріїв, а також ігнорування соціально-політичного середовища управлінської 

діяльності, загальних закономірностей розвитку політичного процесу. Саме таким 

підходом можна пояснити невдачі політико-економічних реформ у суспільствах, які 

трансформуються, коли механічно імпортувалися західні інститути та цінності без 

врахування загального культурного і політичного контексту, а на нашому ґрунті вони 

набували абсолютно антизахідного змісту.  

Слід сказати, що «політичний аналіз» здійснюється дійсно на трьох рівнях: 

теоретико-фундаментальному, емпіричному та практично-прикладному. І останній, 

вирішуючи завдання оцінки та рішення суспільної проблеми для конкретного замовника, 

повинен будувати модель унікальної у своєму роді ситуації, синтезуючи для цього 

концептуальні знання, що виробляються на першому рівні, та фактичну інформацію, що 

надає аналіз на другому рівні. З методологічної точки зору, таке дослідження дійсно може 

претендувати на науковість та об'єктивність.  

Проблема застосування сучасних методів політологічних досліджень. XX століття 

для західної науки стало періодом швидкого росту різних методологій і методик з 

прикладного політичного аналізу та прогнозування, особливо пов'язаних з використанням 

інструментарію емпіричних, кількісних методів (у рамках панування біхевіористського 

підходу). Аналіз докладів і матеріалів останніх конгресів МАПН демонструє, що 

політологи активно використовують й «традиційні» - якісні, логіко-філософські та 

історико-порівняльні підходи, і «нові» методи прогнозування, які засновуються на 

методах вимірювання, застосування математичних, статистичних і комп'ютерних засобів 

аналізу спеціально зібраних для того емпіричних даних. Сучасні методики політологічних 

досліджень у більшості є формою, засобом адаптації загальних та спеціальних методів до 

вивчення специфічних та по - своєму унікальних політичних явищ та процесів, які 

вимагають певне комбінаційне сполучення та пропорцію «традиційних», якісних і 

«нових» емпіричних, кількісних засобів політичного пізнання і не зводяться до жодного з 

цих засобів окремо.  

Проблема оптимального сполучення якісних та кількісних методів у політологічних 

дослідженнях (внутрішньо- та зовнішньополітичних сфер) набуває особливої актуальності 

у сучасний період розвитку нашого суспільства. Зазначимо, що незважаючи на дуже 

широку практику використання у світі математичних методів і наявність величезних 

обчислювальних потужностей, все ж таки їх практичне застосування принципово 

обмежується лише випадками опрацювання ретроспективних даних кількісного 

характеру, що монотонно змінюються, або, в окремих ситуаціях, так званих «розмитих» 

даних. Інакше кажучи, при застосуванні методів прогнозування відбувається опис 

майбутнього, яке фактично є продовженням або екстраполяцією минулого. Ця обставина 

істотно обмежує можливості зазначених методів у трансформаційних суспільствах у 



чистому вигляді, де різного роду стрибкоподібні зміни вимагають напевно саме якісного 

аналізу, або сполучення цих методів. До того ж використання якісних методів 

дослідження дає змогу швидко реагувати на зміни, що відбуваються, та зорієнтувати 

прогноз на конкретну проблемну ситуацію.  

Застосування математичних методів у сучасних гуманітарних дослідженнях, 

пов'язано зі складностями не тільки методичного, але й організаційного характеру. По-

перше, не завжди система понять, що використовується, є достатньою для її формалізації, 

вона може бути не чіткою та внутрішньо суперечливою. У такий області знань, як 

політологія, часто треба враховувати наявність достатньо великого числа суб'єктивних 

моментів, об'єктів, які не піддаються розчленуванню, велику ступінь невизначеності і 

високий рівень динамізму. Необхідно також мати на увазі, що в ряді випадків серйозною 

перешкодою для формулювання коректних висновків може бути нестаток інформації. По-

друге, обробка інформації математичними методами тривала і вимагає часу. По-третє, такі 

дослідження потребують серйозного фінансування і матеріально-технічної бази. По-

четверте, математичні методи дослідження вимагають також від представників соціально-

політичних наук і математичних або кібернетичних пройти спеціальну професійну 

міждисциплінарну підготовку, що теж потребує додаткового фінансування.  

Однак, саме оптимальне сполучення адекватних якісних та кількісних методів та їх 

використання в аналізі сучасних політичних процесів, безумовно, дало б змогу суттєво 

підвищити ефективність конкретних досліджень, забезпечуючи точність результатів, 

зокрема, дуже корисним таке сполучення виявилося б у моделюванні виборчих та 

законодавчих процесів (внутрішня політика), розвитку конфліктів та переговорів у сфері 

міжнародних відносин. Кількісні методи, незважаючи на їх обмеженість у застосуванні 

при вивченні політичних процесів, дозволяють виокремити раніш не дуже очевидні 

взаємозв'язки між суб'єктами внутрішньополітичних та міжнародних відносин, визначити 

приховані ресурси і можливості взаємодії акторів, необхідні для уточнення альтернатив 

вірогідніших сценаріїв розвитку ситуації та засобів дії.  

Інша проблема стосується затребування політичного аналізу та його впливу на 

прийняття політичних рішень. Прикладний політичний аналіз розвиватимуся тоді, коли 

формується запит на аналітичну продукцію. Слід сказати, що незважаючи на слабий 

зв'язок між аналітиками та особами, які приймають рішення (ця тенденція, до речі, 

характерна для всього світу, у тому числі й для США), політичний аналіз є достатньо 

затребуваним в країні. Але проблема стосується якості самого запиту. Політичний аналіз в 

Україні, безумовно, існує, але політична еліта потребує експертних рішень у більшості 

саме в питаннях, які стосуються внутрішньополітичної боротьби. Про це говорить й те, 

що потреба в експертно-аналітичних послугах різко зростає в ситуації передвиборчих 

процесів. Як показує досвід колишніх президентських і парламентських кампаній 

звертаються українські політики і до російських аналітичних груп. Цікаво також, що запит 

політичної еліти на об'єктивну інформацію іноді конкурує із запитом на обґрунтування 

необхідного ідеологічного контексту.  

Не потребує обґрунтувань теза про те, що саме поточні рішення, їх якість та 

оперативність, є тим, на що, у кінцевому підсумку, політичний аналіз спрямований. У 

цьому контексті актуальною є проблема стратегічного планування на основі 

довгострокового прогнозування у нашій країні. У політичному процесі важливою є не 

тільки порада спостерігача-експерта, який прораховує декілька варіантів розвитку 

ситуації, але й також розробка стратегії розвитку одного з найбільш прийнятних варіантів. 



Тобто в аналітичній роботі важливо враховувати рішення так званих «завдань щодо 

втілення», які є для багатьох «фабрик думки» (мозкових центрів), як у США, наприклад, 

(Ренд Корпорейшн, фонд «Спадщина», Бруклінський інститут та ін.) серйозним 

напрямком роботи, якщо не основним. Сама назва «фабрика думки» підкреслює соціальну 

функцію цієї структури: виробництво та просування ідей у проектній формі, які можуть 

бути сприйняті публічною політикою та інтегровані у соціальну практику. «Фабрики 

думки» є однією з ланок у системі прийняття рішень у державі.  

Достатньо цікаво, але за суттю своєї діяльності «фабрики думки» у Східній Європі, 

що виникли після розпаду СРСР за підтримкою урядових та приватних західних фондів, 

суттєво відрізняються від діяльності «фабрик думки» у Північній Америці і Західній 

Європі. Так, за думкою І. Крастева, голови Центру ліберальних стратегій (Софія, 2002), у 

країнах Східної Європи «фабрики думки» стали затребуваними у середині 90-х років, 

коли у результаті суспільного незадоволення перші реформаторські ліберальні уряди 

поступилися владою на користь відносно лівим силам. У цих умовах економічні «фабрики 

думки» відігравали важливу роль в утриманні вихідної парадигми економічної реформи. 

Цього вдалося домогтися у першу чергу завдяки тісної взаємодії «фабрик думки» та ЗМІ, 

до думки яких прислуховувалися і нові керівники. Національні фабрики відіграли таким 

чином роль посередника між Міжнародним валютним фондом та Всесвітнім банком, з 

одного боку, і національними урядами, з іншого. Таким чином, в Америці «фабрики 

думки» виникали з метою використання соціальних наук для вирішення конкретних 

соціальних, економічних або політичних проблем. А у Східній Європі, навпаки, вони 

являли собою нову стратегію утримання ліберального порядку денного для економічної 

політики щодо лівих урядів.  

Існуюча ситуація в Україні свідчить про те, що розробка науково-обґрунтованих 

прогнозів та стратегій глобального характеру є життєво необхідною, особливо у зовнішній 

політиці. Умовою їх втілення виступає культура прийняття рішень, а також якісні 

характеристики національної стратегічної культури, лідерства та ініціативи.  

Основні складності у роботі аналітичних центрів Україні, а також в реалізації впливу 

аналітики на прийняття державних рішень полягають у наступному:  

 ·відсутності в суспільстві консенсусу еліт щодо базових стратегічних 

пріоритетів державного розвитку, цілей системи як такої;  

 ·недостатній фінансовій та матеріальній підтримці діяльності аналітичних 

структур з боку влади та бізнес-груп;  

 ·закритості та непрозорості процедури підготовки та прийняття багатьох 

рішень політичною елітою;  

 ·низькій зацікавленості органів державної влади в послугах незалежних 

аналітичних структур.  

Політичні рішення приймаються не на основі даних аналітичних досліджень, а з їх 

більшим або меншим врахуванням. Дійсно у політиці панують саме інтереси, а знання 

застосовують для обслуговування цих інтересів. При цьому часто виникає ситуація, коли 

інтереси формуються та реалізуються не завдяки експертному знанню та політичній 

аналітиці, а іноді навіть й всупереч їм. Слід констатувати, що аналітичні структури 

залишаються сьогодні здебільшого своєобразними «центрами впливу», точніше, центрами 

формування суспільної думки.  



Підготовка професійних кадрів. Актуальною для нашого суспільства залишається 

проблема підготовки фахівців з прикладного політичного аналізу та прогнозування. У 

вищих навчальних закладах вже почали читатися курси з цього наукового напрямку, 

наприклад, в Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова, 

Київському національному університеті ім. Т.Г.Шевченко, Міжрегіональній академії 

управління персоналом (МАУП), Інституті політичних наук при Інституті політичних та 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, Національному університеті 

«Києво-Могилянська академія» та ін. Окремі питання цієї теми вивчаються і в рамках 

загального курсу прикладної політології, і у рамках вивчення проблем емпіричного 

аналізу. Але система підготовки професійних кадрів, інституціоналізація прикладного 

політичного аналізу як дисципліни знаходяться поки що у стадії свого становлення (у 

порівнянні із країнами Заходу).  

Найбільш інтенсивний період інституціоналізації прикладного політичного аналізу 

як наукової дисципліни в США та Західній Європі припадає на кінець 1960 - початок 1970 

років, саме у цей період з'являються різноманітні навчальні посібники, що присвячені 

проблемам політичного прогнозування, методиці політичного аналізу. Зацікавленість 

прикладним політичним аналізом як академічною дисципліною був викликаний масовим 

втіленням державних соціально-економічних програм ще в 50- ті роки, які принесли 

досить продуктивні результати. В останні десятиліття ХХ ст. були видані посібники 

У. Данна (1994), Д. Веймера і А. Вайнинга (1992), Е. Квейда (1989), Д. Мангейма і Р. Рича 

(1997), У. Парсонса (1995), Б. Хогвуда і Л. Ганна (1982) та інші, які є продуктами різних 

шкіл, в яких робиться акцент на різних елементах і завданнях політичного аналізу, 

підкреслюються різни аспекти діяльності аналітиків. Дані праці є не тільки яскравими 

зразками західного наукового та викладацького досвіду розвитку дисципліни, але й 

необхідно підкреслити, що вони здійснили значний вплив на створення вітчизняних (та й 

російських) навчальних курсів з політичного аналізу.  

Проблема браку професійних кадрів в нашій країні звісно впливає на рівень 

розробок та використання методів прогнозування, тим більш, що в трансформаційних 

суспільствах застосування розроблених західними вченими методи та теорії 

прогнозування утруднюється специфікою нестабільності, нелінійності процесів, що 

відбуваються. Тому необхідний процес або переосмислення цих методів, їх 

переформатування, або створення у рамках загальновідомих дослідницьких напрямків 

власних методів та технік щодо аналізу процесів у внутрішньо - і зовнішньополітичній 

сферах. Причини дефіциту професійних експертних кадрів полягають, по-перше, в 

«розриві» між академічною наукою та прикладною діяльністю, по-друге, існує проблема 

відпливу інтелекту за кордон внаслідок низького матеріально - фінансового забезпечення 

діяльності науковців та несприятливу ситуацію у системі освіти в Україні, що 

фінансується за «залишковим» принципом.  

Важливішою умовою розвитку прикладного політичного аналізу є формування 

професійного співтовариства політичних аналітиків. Створення наукового простору, який 

би поєднував і практикуючих аналітиків, і фахівців з теоретичної політології, сприяв би 

виробленню стандартів якості прикладних політичних досліджень, створенню рамок, які 

дозволяли б продукувати ефективні знання, що піддаються верифікації, формуванню 

взагалі професійної культури. Основними завданнями цього співтовариства повинні стати 

налагодження випуску журналів, Інтернет-видань для публікацій досягнень у цій галузі та 

розгортання дискусій щодо методологій, методик і технік прикладних досліджень, 



створення наукового майданчику для проведення «круглих столів», семінарів, 

конференцій. Формування професійного кола фахівців з прикладного політичного аналізу 

та прогнозуванню слід розглядати як серйозний крок на шляху подолання практики 

маніпуляції суспільною думкою, відходу аналітичних структур від іміджу «центрів 

впливу», формування системи управління, в якій публічні політичні рішення 

базуватиметься на об'єктивних наукових даних, встановлених стратегічних пріоритетах, з 

врахуванням потреб як влади, так і громадянського суспільства.  

Таким чином, розвиток та інституціоналізація політичного аналізу у нашій країні 

залежить від наступних факторів: 1)подолання розриву, який зберігається, між 

академічною наукою та практичною політикою та створення співтовариства 

професіоналів з прикладного політичного аналізу; 2) росту рівня «запиту» уряду та інших 

політичних суб'єктів на аналітичну продукцію; 3) вироблення культури стратегічного 

мислення політичної еліти; 4) налагодження системи підготовки професійних кадрів з 

прикладного політичного аналізу для підвищення рівня аналітичної роботи, у сфері 

державної служби, у тому числі. 



Додаток Б. 

АНКЕТА  

Опитування присвячене вивченню ставлення молоді до політичних 

лідерів. Просимо Вас відповісти на питання запропонованої анкети. Для 

цього вибраний Вами варіант відповіді (цифру праворуч) обведіть кружком. 

 

1. Визначте, будь ласка, Ваше ставлення до участі в політичній 

діяльності. 

01 - беру активну участь 

02 - не беру участь, але хотів (ла) би 

03 - є членом політичної партії; 

04 - хотів (ла) би займатися політикою професійно; 

05 - не беру участь в жодних політичних акціях, не вважаю можливим; 

06 - участь в політиці суперечить моїм моральним установкам. 

 

2. Як Ви вважаєте, якими засобами громадяни можуть впливати на 

зміну політики? 

01 - участю у виборах представницьких органів; 

02 - участю в демонстраціях, мітингах; 

03 - участю в діяльності політичних партій, громадських рухів;  

04 - участю в народних повстаннях; 

05 - підтримкою талановитого політика; 

06 - здійсненням діяльності місцевих органів влади; 

07 - участю громадян в органах самоврядування за місцем роботи; 

08 - ніякими. 

 

3. Якого політика Ви б підтримали? 

01 - того, який нагодує народ; 

02 - того, який буде дбати про процвітання української нації; 

03 - скоротить існуючий значний розрив у доходах; 

04 - того, який забезпечить мир і порядок в країні будь-якими засобами; 

05 - не буде порушувати і забезпечить дотримання прав людини; 

06 - ніякого; 

07 - іншого (напишіть свій варіант) ____________________ 

 

4. З усіх нижче перерахованих ознак, виберете ті, які для Вас є 

визначальним при виборі майбутнього політика? 

01 – стать ; 

02 - національність; 



03 - прихильність певного віросповіданням; 

04 - вік; 

05 - професія; 

06 - посадове становище; 

07 – ніякої 

 

Якби від Вас залежав вибір майбутніх політиків, кого б Ви віддали 

перевагу, з урахуванням таких його характеристик? 

5. За статтю. 

01 - жінку; 

02 - чоловіка; 

03 - не має значення.  

6. За національністю. 

01 – української національності; 

02 - іншої; 

03 - не має значення.

 

7. За віросповіданням. 

01 - православної віри; 

02 - протестанта; 

03 - католика;  

04 - мусульманина; 

05 - атеїста; 

06 - не має значення; 

07 - іншого ______________.  

 

8. За віком. 

01 - до 30 років; 

02 - від 30 до 35 років; 

03 - від 35 до 40 років; 

04 - від 40 до 50 років; 

05 - від 50 до 60 років; 

06 - понад 60 років; 

07 - не має значення

 

9. Ви б хотіли, щоб Ваші інтереси представляв політик 

01 - робітник; 

02 - директор підприємства; 

03 - бізнесмен; 

04 - банкір; 

05 - військовослужбовець; 

06 - юрист; 

07 - викладач;  

08 - лікар; 

09 - економіст; 

10 - діяч культури; 

11 - вчений; 

12 - професійний політик; 

13 - інше (напишіть свій варіант) 

_________________

 

10. Якими особистісними та діловими якостями повинен в першу 

чергу мати політик? (Назвіть не менше 

трьох)_____________________________________________________________ 

 

11. Які риси характеру, на Ваш погляд, неприпустимі для політика? 

(Назвіть не менше трьох)___________________________________________ 

 

12. Що Ви найбільше цінуєте в політичному діячеві? 



01 - компетентність; 

02 - здатність приймати рішення та нести за них відповідальність; 

03 - вміння завжди добиватися своїх цілей; 

04 - здатність вести за собою, переконувати; 

05 - об'єктивність; 

06 - вміння визнавати свої помилки, вилучати з них уроки 

07 - здатність до компромісу; 

08 - вимогливість до себе та інших; 

09 - тверезий погляд на речі, розуміння реальної ситуації. 

 

13. Хто з нижчеперелічених політиків найближче до Вашого 

уявлення про ідеального політика? 

- з політиків минулого 

01 - В. Ленін; 

02 - І. Сталін; 

03 - Ф. Рузвельт; 

04 – М. Цзедун; 

05 - І. Ганді; 

06 - У. Черчілль; 

07 – Ш. де Голль 

- з сучасних політиків 

08 – А. Меркель 

09 – В. Путін  

10 – Б. Обама 

11 – С. Хусейн  

12 – П.Саркозі 

13 - Т. Блер 

14 – інший ______. 

 

14. Для Вас привабливішим образ політика 

01 - що вміє надихнути ідеєю весь народ;  

02-здатного, якщо йому довірять, здійснити свою програму; 

03 - що вміє досягати мети без зовнішніх ефектів в ході буденної роботи; 

04 - здатного діяти перш за все в екстремальній ситуації. 

 

15. Ваш вибір політика визначається: 

01 - його зовнішніми даними, чарівністю; 

02 - авторитетом політика, як результатом його конкретних справ; 

03 - особистими людськими якостями; 

04 - манерою спілкування з людьми; 

05 - професіоналізмом; 

06 - реальною програмою діяльності; 

07 - партійною приналежністю; 

08 - близькістю світоглядних позицій; 

09 - наявністю досвіду організаторської роботи; 

10 - моєї інтуїцією. 

 



16. Знайомлячись з програмою політичного лідера, на які проблеми, 

зазначені в ній, Ви насамперед звертаєте увагу? (Позначте не більше 3-х 

проблем) 

01 - війни і миру; 

02 - національне питання; 

03 - підвищення матеріального добробуту населення; 

04 - реформування відносин власності; 

05 - діяльність аграрного сектора; 

06 - розвиток науки та культури;  

07 - підтримка освіти та охорони здоров'я; 

08 - соціальний захист населення; 

09 - проблема зайнятості населення; 

10 - дотримання прав людини; 

11 - підтримка підприємництва; 

12 - охорона навколишнього середовища; 

13 - зниження податків; 

14 - зниження цін; 

15 - розширення прав місцевих органів влади. 

 

17. Як Ви розумієте справедливість? 

01 - коли всім порівну; 

02 - кожному за рангом; 

03 - кожному - по праці; 

04 - кожному - по заслугах перед суспільством; 

05 - кожному - відповідно до закону; 

06 - кожному - за потребами. 

 

Повідомте деякі відомості про себе 

 

18. Стать.  

01 - чоловіча 

02 - жіноча  

 

19. Вік.  

01 - 17-18 років 

02 - 18-20 років 

03 - 20-25 років 

04 - 25-30 років  

20. Рід занять  

01 - учень школи 

02 - учень ПТУ 

03 - учень технікуму 

04 - учень вузу 

05 - робітник 

06 - службовець 

07 - військовослужбовець  



ДОДАТОК В. 

Інформація для кандидата в депутати необхідна для оцінки політичної 

ситуації в період виборчої кампанії 

 

Географічна інформація 

Карта округу з виборчими 

ділянками 

Карта ділянок і вулиць 

Карта з результатами перепису 

Історична інформація 

Межі округу 

Політична історія 

Історія округу 

Лідери 

Політична культура округу 

Демографічна інформація 

Демографічна статистика 

Угруповання виборців 

Організації (релігійні, професійні та 

громадські) 

Політичні організації 

Впливові люди в бізнесі та політиці 

 

 

 

 

Інформація про попередні вибори 

Загальне число зареєстрованих виборців 

Партійна приналежність зареєстрованих виборців (якщо такі дані є) 

Результати останніх виборів по дільницях 

 

Інформація про кандидатів 

Детальна інформація по всіх кандидатів 

Порівняльний аналіз кандидатів по таким позиціям: 6іографія, підхід до 

проблем, політичний досвід, фінансове забезпечення. 

Інформація преси 

Витяги з виступів 

Матеріали кампаній по всім кандидатам 

 

Політичні події та проблеми, що впливають на Вашу кампанію 

Політика Президента 

Вибори в межах округу 

Гострі проблеми, референдуми 

Економічна ситуація 

Місцеві кандидати 

 

Аналіз засобів масової інформації 

Список засобів масової інформації, що охоплюють  

Їхнє ставлення до Вашої кампанії, за даними редакційних статей і колонки 

редактора 

Ваш округ і контактні телефони 
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