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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

За останні роки Україна пережила гострі соціально-політичні змі-
ни, які впливають не лише на внутрішню ситуацію в країні, але й вно-
сять суттєві зміни в світовий розклад сил. Процес корінних змін, що 
відбуваються і сьогодні, вимагає чіткого розрахунку в процесі прий-
няття рішень та реалізації державної політики. Зрозуміло, що в цих 
питаннях неможливо обійтися без глобального політичного аналізу, 
який є невід’ємним компонентом державної практики. Мета політич-
ного аналізу — встановлення стратегічних пріоритетів та вирішення 
завдань, що виникають у цьому зв’язку. Політичний аналіз необхід-
ний також при розгляді таких проблем, як судова реформа, забезпе-
чення безпеки, боротьба зі злочинністю, демографічна політика, між-
народні відносини тощо.

Ситуаційний аналіз — це своєрідній фундамент, на якому стоїть 
вся будова політичного аналізу. Без аналізу поточного стану речей у 
політичному світі неможливо займатися ані побудовою прогнозів, ані 
приймати рішення. Прорахунки при оцінці ситуації тягнуть за собою 
дуже серйозні наслідки, будь-яка помилка в ситуаційному аналізі 
обов’язково відіб’ється на наступних етапах політичного аналізу. 
Тому до аналізу ситуації необхідно підходити дуже ретельно.

Мета даного навчального курсу — формування у студентів ціліс-
ного бачення проблематики прикладної політології, окремі аспекти 
якої розглядаються у спеціальних курсах, а також оволодіння та за-
стосування навичок, здобутих знань у наукових дослідженнях та ро-
ботах, виконаних у форматі “ситуаційний аналіз”.

самостійна робота студентів включає в себе підготовку до участі 
в семінарах та практичних заняттях, підготовку контрольних (сце-
нарії, аналітичні записки, реферати). 

Мета: розвиток та закріплення навичок самостійного аналізу та 
прогнозування політичної ситуації; оцінки ефективності політичних 
рішень; моделювання шансів, ризиків, пошук оптимальних варіантів 
розвитку заданої/даної політичної ситуації; закріплення знань про 
розвиток політичної ситуації у суспільстві.

Метод: індивідуальний пошук з наступним коригуючим контро-
лем, групові ігри та колективні обговорення.

Освоєння програми дасть можливість студентам здобути нові 
знання стосовно:

• інтелектуальних технологій політичного аналізу;
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• змін у політичній системі України та поточній розстановці сил в 
українській політиці;

• специфіки сучасного політичного процесу — функціонування 
ключових політичних інститутів та акторів, механізмів підго-
товки та прийняття рішень, а також способів просування інте-
ресів.

Освоєння програми також дасть можливість оволодіти новими 
навичками, а саме вмінням:

• користуватися основами прикладної політології та допоміжних 
дисциплін для проведення аналізу конкретних політичних си-
туацій; 

• проводити “суб’єктний” аналіз політичної ситуації, побудова-
ний на прив’язці аналізу до інтересів конкретних політичних 
акторів;

• аналізувати можливості та обмеження конкретних акторів, їх 
потенційних союзників та суперників;

• конструювати різноманітні варіанти публічних позицій конк-
ретних акторів у конкретних ситуаціях, включаючи аналіз пуб-
лічних позицій потенційних союзників та суперників, а також 
реконструкцію їхніх політичних інтересів; 

• проектувати стратегію поведінки конкретних акторів.
результатом самостійної роботи студентів має стати вдоскона-

лення таких знань та навичок:
• здійснення прогнозу політичної ситуації;
• володіння занням базових підходів, моделей та принципів 

аналізу політичної ситуації;
• розробка програми та методики прикладного політичного до-

слідження;
• вміння оформити та представити результати прикладного полі-

тичного дослідження у вигляді аналітичної довідки, сценарію, 
записки, що містить задачу (ситуацію), етапи та варіанти її роз-
витку, висновки та рекомендації для потенційного замовника;

• здатність працювати індивідуально та в колективі над спільним 
проектом, імітуючи аналітичну групу або центр.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни  

“СИТуАціЙНИЙ  АНАЛіЗ  В  ПОЛіТИці  
(АНАЛіЗ   і  ОціНЮВАННЯ  В  ПОЛіТИці)” 

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Л
ек

ці
ї

С
ем

ін
ар

и

С
ам

ос
т.

З
ал

ік

змістовий модуль і. теорія та практика 
ситуаційного аналізу в політиці

1 Поняття ситуаційного аналізу 2 1
2  Зміст аналітичної діяльності в процесі 

аналізу ситуації
2 1

3 Загальний аналіз політичної ситуації 2 2
4 Фрагментарний аналіз політичної ситуації 2 1
5 Проблемний та діагностичний типи 

ситуаційного аналізу
2 1

змістовий модуль іі. кейс-метод 
як модель політичної ситуації

6 Концептуальні аспекти кейс-методу 2 1
7 Дослідження політологічних завдань через 

аналіз ситуаційних вправ
2 1

8 Пошук та визначення проблеми 2 1
змістовий модуль ііі. варіанти реалізації 
ситуаційного аналізу в політиці

9 Прогнозування з позицій аналізу політики 2 1
10 Аналіз варіантів 2 1
11 Прийняття політичних рішень 2 1

Разом годин: 54 22 12 2
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МЕТОДИЧНі  ВКАЗіВКИ  
до самостійного вивчення дисципліни  

“СИТуАціЙНИЙ  АНАЛіЗ  В  ПОЛіТИці  
(АНАЛіЗ  і  ОціНЮВАННЯ  В  ПОЛіТИці)”

змістовий модуль і. теорія та практика ситуаційного аналізу  
в політиці

Тема 1. Поняття ситуаційного аналізу
Політична ситуація. Ситуаційний аналіз як базис загального 

політичного аналізу. Протоформи ситуаційного аналізу. Аналіз полі-
тичних систем в давньогрецьких містах-полісах за Аристотелем. 
Ускладнення політичного процесу наприкінці ХІХ сторіччя. Участь 
політичних мислителів у процесі політики; революційна роль папе-
рових ЗМІ. Друга половина ХХ ст. — виділення ситуаційного аналі-
зу в самостійну процедуру, поява політичних експертів-неучасників 
політичного процесу.

Література [1; 2; 14; 17; 21; 28]

Тема 2. Зміст аналітичної діяльності в процесі аналізу  
ситуації

Здійснення проблемного структурування — виділення комплексу 
проблем ситуації, типологію, шляхи вирішення. Визначення харак-
теристик, структури ситуації. Встановлення причин, що призвели до 
виникнення даної ситуації. Побудова системи оцінок ситуації. Підго-
товка варіантів. Вироблення рекомендації. 

Література [3; 6; 11; 14; 16; 31]

Тема 3. Загальний аналіз політичної ситуації
Загальний аналіз політичної ситуації — найбільш складна форма 

серед сучасних видів політичного аналізу. Вертикальний (інституціо-
нальний) тип загального ситуаційного аналізу. Горизонтальний або 
груповий тип загального аналізу політичної ситуації. Пошук угрупо-
вань-“невидимок”. Недоліки повного аналізу політичної ситуації.

Література [10; 15; 20; 21; 27; 30]
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Тема 4. Фрагментарний аналіз політичної ситуації.
Типи фрагментарного аналізу. Гостроактуальність — невід’ємна та 

необхідна умова ситуаційного аналізу. ЗМІ — як суб’єкт політичного 
аналізу. Критерії вибору типу ситуаційного аналізу.

Література [10; 21; 27; 28]

Тема 5. Проблемний та діагностичний типи ситуаційного 
аналізу

Взаємозв’язок ситуаційного аналізу та проблеми. Дослідницький 
цикл ситуаційного аналізу. Ситуаційний аналіз як перша стадія при-
йняття політичного рішення. Діагностичний вид ситуаційного аналі-
зу — як самостійна процедура політологічного дослідження, його уні-
кальність.

Література [21; 27–30]

змістовий модуль іі.  кейс-метод як модель політичної  
ситуації

Тема 6. Концептуальні аспекти кейс-методу
Характерні ознаки кейс-методу як методу аналізу ситуації; його 

специфіка. Модель ситуації соціальної реальності. Вид явища, що 
визначає ситуацію: потреби; вибір; криза; конфлікт, боротьба, іннова-
ція. Конфліктогенний аспект кейсу. Система соціальних ролей.

Література [10; 14; 22; 23]

Тема 7. Дослідження політологічних завдань через аналіз 
ситуаційних вправ

Специфіка формування теорії дослідження на основі кейсів. Ви-
значення проблеми дослідження. Вибір або розробка кейсів. Вибір 
дослідницьких заходів. Збір необхідної інформації. Аналіз окремого 
кейсу. Порівняльний аналіз кейсів. Формулювання гіпотези. Аналіз 
додаткової літератури. Завершення дослідження.

Література [11; 20; 21; 23; 27; 31]

Тема 8. Пошук та визначення проблеми
Потреба в інформації та важливість пошуку проблеми. Характерні 

риси пошуку проблеми. Непряме спостереження. Обумовлене спос-
тереження. Неформальний пошук. Формальний пошук. Виявлення 
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потенційних проблем та загроз. Система цінностей у визначенні про-
блеми.

Література [4; 6–8; 11; 18; 22; 32]

змістовий модуль ііі.  варіанти реалізації ситуаційного аналізу 
в політиці

Тема 9. Прогнозування з позицій аналізу політики
Проблеми прогнозування. Види прогнозування. Належні терміни 

для прогнозування: короткотерміновий, середньотерміновий, дов-
готерміновий. Судженнєві методи: метод Делфі, “Мозкова атака”, 
сценарний підхід. Структура та роль методу моделювання: гносеоло-
гічна, логічна, функціональна. Морфологічний аналіз. Тренди, драй-
вери, шоки — їх передбачуваність. 

Література [5; 6; 18; 26; 27; 29]

Тема 10.  Аналіз варіантів
Виявлення та генерування варіантів. Оцінка та порівняння варіан-

тів. Методи операційного дослідження й аналізу рішень: лінійне про-
грамування; динамічне програмування, компенсаторна матриція; “де-
рева рішень”; теорія утворення черг; моделі запасів. Аналіз ризику.                                        

Література [2; 3; 5; 7; 26; 32]

Тема 11. Прийняття політичних рішень
Прийняття політичних рішень як складний динамічний процес. 

Побудова адекватних теоретичних моделей: біхевіоралістська мо-
дель; когнітивістська модель обмеженої раціональності; інкреме-
налістська модель; змішано-середні моделі. Роль теорії утилітаризму 
(Сміт та Бентам) в становленні моделі раціонального вибору. Моделі 
репрезентації інтересів. Плюралістична концепція Р. Даля. Неокор-
поративізм та модель політико-управлінських мереж.

Література [8; 9; 14; 24; 25; 33]

ТЕМИ  РЕФЕРАТіВ

1. Ситуаційний аналіз як базис загального політичного аналізу.
2. Проблемно-політична ситуація: базова структура, основні еле-

менти та засоби моделювання (кейс-метод). 
3. Загальний аналіз політичної ситуації України. 
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4. Ситуаційний аналіз як перша стадія прийняття політичного рі-
шення.

5. Методика “івент-аналізу” в ситуаційному моніторингу політич-
них процесів.

6. Діагностика функціонування політичних інститутів (на при-
кладі сучасної України).

7. Модель ситуації соціальної реальності. Конфліктогенний ас-
пект кейсу. Система соціальних ролей.

8. Основні принципи, типи та інструменти політичного прогнозу-
вання.

9. Підготовка сценарію розвитку політичного процесу/ситуації 
(вибір політичної ситуації — вільний).

Форма контролю: обговорення реферату на аудиторних заняттях.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке “політична ситуація” та її суб’єкти?
2. Якою мірою праці Аристотеля можна вважати прототипом си-

туаційного аналізу?
3. Внесок Н. Маккіавеллі, Т. Мора, Ш. Монтеск’є та Д. С. Мілля в 

теорію політичного аналізу.
4. Розкрийте роль ЗМІ у становленні ситуаційного аналізу в полі-

тиці. 
5. Розкрийте суть системи оцінок ситуації. Види ситуацій.
6. Різновиди аналітичної діяльності та їх характеристика.
7. Охарактеризуйте основні виміри політичного аналізу.
8. Розкрийте суть вертикального типу загального аналізу політич-

ної ситуації.
9. У чому полягає складність горизонтального типу загального 

аналізу політичної ситуації?
10. Покажіть роль конкретної особи, політичного лідера у полі-

тичному ситуаційному аналізі. Наведіть приклад з української 
практики.

11. Дослідження інституалізованих та неінституалізованих 
об’єднань. У чому суть угруповань-“невидимок”? Їх роль у 
політичному процесі.

12. Залежність типу ситуаційного аналізу від виду замовника.
13. Розкрийте роль ЗМІ в структурі ситуаційного аналізу.
14. Типи фрагментарного аналізу політичної ситуації.
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15. Методом якого ситуаційного аналізу може відбуватись лобію-
вання інтересів. Наведіть приклади.

16. В яких випадках відбувається жорстка прив’язка ситуаційного 
аналізу в політиці до проблеми.

17. Особливості сучасного становища західної школи ситуаційного 
аналізу. 

18. Розкрийте суть проблемного типу ситуаційного аналізу.
19. У чому полягає унікальність діагностичного типу ситуаційного 

аналізу?
20. Чи може бути ситуаційний аналіз самостійною процедурою?
21. Охарактеризуйте основні явища, які можуть обумовлювати 

політичну ситуацію.
22. Розкрийте основи кейс-методу та його складові.
23. У чому суть конфліктологічного аспекту кейс-методу?
24. Роль та функції імітаційних ігор в аналізі політичної ситуації.
25. Продуктивність імітаційної гри для аналізу політичної ситуа-

ції.
26. Спроектуйте модель соціальних ролей на прикладі передвибор-

чої ситуації.
27. У чому полягає важливість пошуку проблеми?
28. Правильне визначення проблеми аналізу як важлива передумо-

ва її розв’язання.
29. Наведіть приклади формального та неформального пошуку 

проблеми.
30. Розкрийте суть демографічного аналізу для планування дер-

жавної політики.
31. Роль непрямого та обумовленого спостереження для пошуку та 

постановки  проблеми.
32. У чому полягає підхід до прогнозування з позицій аналізу полі-

тики.
33. Поясніть різницю між науковим передбаченням та прогнозу-

ванням політичних експертів.
34. Одноразовий та повторюваний види прогнозування.
35. Поясніть різницю між моделями прогнозування Саймона та 

Ліндблома.
36. Період прогнозування для аналізу політичної ситуації.
37. Суть та види екстраполяції. Її роль в проектуванні майбутніх 

подій.
38. Роль інтуїтивних суджень в політичному прогнозуванні.
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39. Поясніть суть “методу Делфі” та застосування в ньому “мат-
риць перехресного впливу”.

40. Необхідні умови для “мозкової атаки”. Її переваги у можливості 
вияву “кричущих подій”.

41. Напишіть сценарій можливого розвитку політичної ситуації (на 
вибір студента), відповідаючи на два питання: 1) як саме може 
відбуватися певна гіпотетична ситуація — поетапно; 2) які для 
кожного актора, на кожному етапі існують альтернативи запобі-
ганню, відверненню чи полегшенню процесів?

42. Розкрийте суть гносеологічного, логічного та функціонального 
методів моделювання. 

43. Сформулюйте спектр основних гіпотез та можливих сценаріїв 
розвитку України.

44. Що таке “морфологічний аналіз”? Назвіть його етапи.
45. Мета як ключовий елемент у плануванні. 
46. Що означає аналіз варіантів?
47. Виявлення та генерування варіантів.
48. Економетричний підхід як метод моделювання в аналізі полі-

тичної ситуації.
49. Що таке лінійне програмування; динамічне програмування; 

“дерева рішень”; теорія утворення черг; моделі запасів?
50. Для чого необхідний аналіз ризиків?
51. Основні етапи розвитку теорії прийняття політичних рішень.
52. “Модель обмеженої раціональності” Г. Саймона в процесі прий-

няття політичних рішень.
53. “Інкременталістська модель” прийняття політичних рішень 

Ч. Ліндблома.
54. У чому суть сучасного поняття прийняття політичних рішень?
55. Моделі репрезентації інтересів у процесі прийняття політич-

них рішень.
56. Ситуаційний аналіз та модель політико-управлінських мереж.

Форма контролю: активна участь у семінарських та практичних 
заняттях. Участь у ділових іграх, ситуаційних вправах. Доповіді на 
наукових студентських конференціях та семінарах.
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ПРИКЛАД  ОФОРМЛЕННЯ  
САМОСТіЙНОЇ  ПИСЬМОВОЇ  РОБОТИ

Тема: сутність та зміст політичної ситуації. Особливості політич-
ної ситуації сучасної України.

Форма самостійної роботи: опрацювання прослуханого лекційно-
го матеріалу, обов’язкових та додаткових літературних джерел. Аналіз 
конкретної виробничої ситуації у вигляді поданої анкети.

Сучасний світ характеризується підвищеною динамікою зміни 
характера політичної систуації. Тому вивчення самої політичної си-
туації, можливостей управління та регулювання її характера набуває 
особливу актуальність та значущість як для політиків, так і для полі-
тологів.

Політичну ситуацію можна представити як конкретне співвідно-
шення різноманітних політичних сил, сукупність подій, результат 
політичної діяльності, один з елементів політичного процесу. Полі-
тична ситуація розвивається, насамперед, як система політичних по-
треб, інтересів, цілей та безпосередньої діяльності, спрямованої на 
досягнення власних цілей та інтересів. У процесі розвитку цієї систе-
ми використовуються політичні, економічні, соціальні, науково-тех-
нічні, культурні, психологічні, військові, ідеологічні та інші засоби, 
які реалізуються, головним чином, через державу та її механізми.

Іноді, розглядаючи політичну ситуацію, беруться до уваги лише 
відносини між інституціональними та персональними суб’єктами 
політики та співвідношення сил між ними. Але якщо аналізувати си-
туацію, розглядаючи лише такі загальні суб’єкти політики, то є загроза 
отримати лише мегамодель ситуації, яка характеризується виключно 
двома параметрами — існуючим в даній країні політичним режимом 
та рівнем внутрішньополітичної напруги. Сучасному аналітику необ-
хідно представляти політичну ситуацію в більш деталізованому виг-
ляді, а при такому визначенні випадають такі суб’єкти політики, як 
крупні промислові та фінансові компанії, ЗМІ, незалежні аналітичні 
центри тощо. Є очевидним, що, наприклад, великі компанії активно 
беруть участь у політичному житті, а значить і у формуванні політич-
ної ситуації. Вони можуть співробітничати як з політичною елітою, 
лобіюючи свої інтереси на рівні виконавчої влади, так і з опозицією, 
працюючи над більш швидким проходженням законодавчих актів че-
рез парламент.

Під політичною ситуацією ми будемо розуміти стан політичної 
системи та комплекс взаємодій між її суб’єктами у певний період часу. 
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Таким чином, повний аналіз політичної ситуації повинен охоплювати 
взаємодію всіх політичних акторів, які в сукупності і складають полі-
тичну систему суспільства, причому в поточний момент часу. Остан-
нє зауваження є особливо важливим, оскільки аналіз минулих станів 
політичної системи для прикладних досліджень є малозначущим. Го-
стра актуальність ситуаційного аналізу є його основною рисою.

приклад анкети:
а) структура владних інститутів (розглянути окремі інститути 

політичної системи);
б) дії влади, які спрямовані на:

– конструктивну діяльність,
– деструктивну діяльність;

в) склад опозиції;
г) ситуативні союзники;
д) важелі впливу на владу;
є) нестандартні ситуації, фактори ризику;
ж)  поетапний прогноз ситуації;
з) запобігання ризикам.

Форма контролю: розгляд підготовлених матеріалів на аудитор-
них заняттях.

кількість балів за виконання самостійної роботи студентами ви-
значається викладачем за ступенем володіння студентом навчальної 
програми та додаткового матеріалу. 

80–100 балів може отримати студент, який володіє викладеним 
матеріалом у повному обсязі, має якісні навички для самостійного 
аналізу політичної ситуації та самостійно ініціює та пропонує науко-
вий матеріал для діловх ігор, ситуаційних вправ тощо. 

60–80 балів отримує студент, який володіє викладеним матеріа-
лом у повному обсязі та має навички для самостійного аналізу полі-
тичної ситуації.

Для отримання 60 балів необхідно володіти викладеним матеріа-
лом у повному обсязі. 
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