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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про специфіку політичного 

прогнозування та моделювання сучасних економічних, політичних і соціокультурних 

проблем, передбачити небезпеку та ризики, що супроводжують цей процес, вільно 

орієнтуватися в особливостях моделювання сучасних політичних процесів та явищ.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні поняття та категорії 

політології; основні етапи та характеристики політичного прогнозування; основні фактори та 

чинники, що характеризують стан розвитку держави; характеристики основних методів 

політологічного аналізу. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо політичних процесів; 

застосовувати основні терміни, категорії аналізу соціально-політичних явищ та процесів; 

виявляти сучасні тенденції трансформації політичних процесів в умовах глобалізації, 

прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей регіонального розвитку;  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних 

подій та явищ; використання іншомовних фахових інформативних джерел. 

3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політичне моделювання» належить до 

переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у ІІІ семестрі магістратури. Навчальна 

дисципліна знайомить студентів із основами алгоритмами політичного моделювання та 

особливостями їхнього використання в сучасних політичних процесах. Визначається 

предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні напрями та проблематика 

політичного моделювання. Розглядається характеристика існуючих у вітчизняній та 

зарубіжній політичній науці концепцій політичного моделювання, висвітлюються основні 

напрями критики зазначених концепцій та визначаються основні теоретичні підходи до 

інтерпретації змісту політичного моделювання та його основних суб’єктів. З’ясовуються 

особливості аналітичного, математичного, імітаційного та статистичного моделювання. 

Послідовно розглядаються концептуальні засади математичного моделювання в політичній 

сфері. Пояснюється варіативність розвитку політичного процесу при застосуванні вибраної 

моделі інформаційних потоків. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 

алгоритми політичного моделювання, основну проблематику, дослідницькі підходи та 

методології вивчення різноманіття існуючих моделей розвитку політичного процесу. В 

результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, 

але й засвоїти та використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях політичної 

сфери, вміючи надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам та феноменам 

політичного життя країн сучасного світу. 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 
Результат навчання 

 Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1 Знати:    

1.1 предмет, завдання, теоретичні 

основи, методології, основні 

напрямки та проблематику 

політичного моделювання. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії. 

5 

1.2 характеристику існуючих у 

вітчизняній та зарубіжній 

Семінар, 

самостійна 

Усні доповіді,  

презентація 

4 
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політичній науці концепцій 

політичного моделювання 

робота самостійного 

дослідження, 

дискусії. 

1.3 теоретичні підходи до 

інтерпретації змісту 

політичного моделювання та 

його основних суб’єктів 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

дискусії. 

5 

1.4 особливості аналітичного, 

математичного, імітаційного 

та статистичного 

моделювання 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії. 

7 

1.5 концептуальні засади 

математичного моделювання 

в політичній сфері 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження. 

5 

1.6 варіативність розвитку 

політичного процесу при 

застосуванні вибраного 

алгоритму моделювання  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, 

дискусії. 

8 

1.7 характеристики моделювання 

інформаційно - електоральних 

процесів 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження. 

6 

2 Вміти:    

2.1 демонструвати знання 

спеціалізованої літератури із 

політичного моделювання 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій. 

3 

2.2 пояснювати варіативність 

сучасних політичних 

процесів, що випливає із 

специфіки взаємозв’язку 

соціальних, економічних, 

культурних та політичних 

чинників 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій. 

4 

2.3 здійснювати дослідження 

політичних процесів та явищ, 

спираючись на методики 

політичного прогнозування та 

моделювання 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій. 

5 

2.4 здійснювати експертну оцінку 

мотивів, норм, ціннісних 

орієнтацій суб’єктів політики 

в різних соціально-

економічних умовах 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

8 
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рекомендацій. 

2.4 виявляти конфлікти цінностей 

в конкретних ситуаціях, 

пояснювати їхні причини та 

пропонувати шляхи їхнього 

вирішення 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій. 

5 

2.6 готувати рекомендації та 

матеріали для консультацій 

представникам органів влади 

щодо можливих моделей 

розвитку політичних процесів 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій. 

7 

3 Комунікація:    

3.1 використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 

інформаційних інтернет-

ресурсів, читання новітньої 

літератури в підготовці до 

семінарських занять та 

написання самостійних робіт; 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій. 

5 

3.2 презентувати результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи 

у вигляді доповідей, 

повідомлень, есе, презентацій, 

конспектів; 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій. 

6 

3.3 вести полеміку стосовно 

питань політичного 

моделювання в умовах 

глобалізації та 

міжкультурного діалогу на 

основі володіння 

категоріально-поняттєвим 

апаратом. 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії. 

5 

4 Автономність та 

відповідальність: 

   

4.1 самостійно шукати та 

критично опрацьовувати 

літературу із політичного 

моделювання вільно володіти 

методами обробки, аналізу та 

синтезу наукової інформації 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій. 

3 

4.2 вирішувати самостійно 

комплексні завдання, 

пов’язанні із верифікацією 

результатів існуючих 

оприлюднених досліджень, та 

порівнювати їх із 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

4 



6 

 

результатами власне 

проведених досліджень  

рекомендацій. 

4.3 нести відповідальність за 

достовірність та політико-

ідеологічну 

незаангажованість 

проведених досліджень і 

пояснень особливостей 

моделювання політичних 

процесів 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій. 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 

1.

1 

1.

2 

2.

1 

4.

1 

4.

2 

  +    

   +   

   +   

 

7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у 

вигляді лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання. Завершується 

дисципліна заліком.  

Перша частина курсу присвячена методології політичного моделювання (предмет, 

завдання, основні напрямки та алгоритми політичного моделювання), особливостям 

моделювання суспільно-політичних процесів. 

Друга частина курсу присвячена характеристикам аналітичного, математичного та 

статистичного моделювання політичних процесів, використанню інформаційних потоків при 

моделюванні політичних процесів, особливостям моделювання електоральних процесів. 

 

8. Схема формування оцінки: 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.7), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності 

2. Доповнення / дискусія: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

3. Самостійна робота: 

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 
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літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження / письмової роботи 

8 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві 

неточності  

4. Модульна та підсумкова контрольна робота (2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження / письмової роботи 

15-13 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві 

неточності  

12 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт. 

Оцінювання за формами контролю: 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 48 

бали 

Max –  80 

балів 

Усна відповідь
1
  Протягом семестру «4» х 4 = 16 «5» х 5 = 25 

Доповнення, 

участь в 

дискусіях 

Протягом семестру «1» х 4 = 4 «3» х 5 = 15 

Самостійна 

індивідуальна 

робота 

Дослідження особливостей 

використання  

неперервного 

моделювання, 

комбінованого неперервно-

дискретне моделювання та 

моделювання по методу 

Монте – Карло в політичній 

сфері (до грудня) 

«8» х 1 = 8 «10» х 1 = 10 

Проведення дослідження по 

моделюванню варіантів 

розвитку політичної 

ситуації (до грудня) 

«8» х 1 = 8 «10» х 1 = 10 

Контрольна 

робота 1 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

1
 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 
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відпрацьовуються в усній формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 

48.  
Підсумкове оцінювання у формі заліку: оцінювання під час заліку відбувається  на основі 

модульної та підсумкової контрольної роботи. В контрольній роботі міститься 2 питань, кожне з яких 
оцінюється за шкалою  10 балів. Що в загальному підсумку дає 20 балів. 

 

ППррии  ппррооссттооммуу  ррооззррааххууннккуу  ооттррииммууєєммоо::  

 Семестрова 

кількість балів 

залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20  100 

    

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 48 балів. Для допуску 

до заліку студент має здати всі самостійні роботи та відпрацювання в усній формі.  

 

Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 35-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

Змістовий модуль 1.  Моделі та їх класифікація  

1 
Тема 1 Політична сфера як об’єкт моделювання та 
теоретико-методологічні основи політичного моделювання 2 

2 

9 

2 
Тема 2 Особливості моделювання суспільно-політичних 
процесів 

2 9 

3 Тема 3 Алгоритми  політичного моделювання  2 2 10 

4 Модульна  контрольна  робота  2  

Змістовий модуль 2. Моделі соціально-політичного прогнозування 

5 Тема 4 Аналітичне, статистичне та імітаційне моделювання 2 

2 

8 

6 
Тема 5 Концептуальні засади математичного моделювання в 
політичній сфері 

2 8 

7 
Тема 6 Кластерний аналіз в моделюванні інформаційних 

потоків   2 

 

2 
10 

8 Тема 7 Моделювання електоральної поведінки виборців 2 

9 Підсумкова  контрольна  робота 2  10 

10 ВСЬОГО 14 12 64 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 14 год. 

Семінари – 12 год. 

Самостійна робота - 64 год. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

1. Особливості моделювання в політичні сфері. 

2. Ґенеза процесу моделювання.  

3. Класифікація соціально-політичних моделей.  

4. Базові алгоритми політичного моделювання.  

5. Соціально-політичні цикли як основа прогнозування соціальної напруженості в 

суспільстві. 

6. Аналіз особливостей статистичного моделювання. 

7. Особливості обробки результатів імітаційного моделювання.  

8. Аналітичне моделювання ланцюгів Маркова.  

9. Використання методів аналітичного моделювання в політичній сфері. 

10. Система, моделі та імітаційне моделювання.  

11. Поняття “ендогенна змінна”, “екзогенна змінна”, ізоморфізм та гомоморфізм. 

12. Зв'язок між системою та моделлю.  

13. Метод «чорної скрині» в моделюванні.  

14. Системні особливості моделей інформаційних систем та систем прийняття рішень. 

15. Вимоги до моделювання в процесі дослідження політики.  

16. Авторські моделі і способи їх застосування при вивченні політичних явищ.  

17. Особливості дослідницьких завдань, що можуть бути вирішені за допомогою 

моделювання політичних процесів.  

18. Оціночний вимір моделювання у політичних дослідженнях.  

19. Базові характеристики моделювання інформаційно - електоральних процесів.  

20. Моделювання динаміки інформаційних потоків. 

21. Проблеми моделювання інформаційно-електоральних потоків. 

22. Міра розпорошеності результатів експерименту. 

23. Особливості політики як об’єкта моделювання. 

24. Основні елементи і послідовність створення математичних імітаційних моделей. 

25. Моделювання організації рекламної кампанії. 

 

 


