




ВСТУП

1. Мета дисципліни – формування у студентів компетентностей, які дозволять розуміти основні
аспекти проведення аналітичних досліджень, надання студентам теоретичних знань про технології
аналізу  цифрових  медіа  й  практичних  навичок  роботи  з  моделювання  кінцевого  результату
аналітичної розробки факту, події, процесу.

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До  початку  вивчення  цього  курсу  студенти  мають знати  основні  етапи  проведення
аналітичного  дослідження;  особливості  функціонування  сучасних  цифрових  медіа;  основні
принципи перевірки інформації на достовірність.
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо існуючих  суб єктів  ʼ публічної політики,
діяльності  місцевого  самоврядування;  володіти  елементарними  навичками  аналітичного
дослідження  та  управління  інформацією,  використання  іншомовних  фахових  політологічних
інформаційних джерел.
3. Володіти  елементарними  навичками  наукового  дослідження  та  управління
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних,
культурно-ідеологічних та безпекових подій та явищ; використання іншомовних фахових
політико- інформативних джерел.

3. Анотація навчальної дисципліни:  Дисципліна «Аналітика та медіааналітика в політиці»
знайомить студентів із особливостями  політичного аналізу і роботи з інформацією, спеціальною
літературою,  друкованими  та  електронними  ЗМІ.  Навчальний  курс  сприяє  формуванню
комплексного  розуміння  сутності  методів  і  форм  інформаційно-аналітичної  діяльності  в
публічному управлінні.

4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомити студентів з історією розвитку різних підходів
до аналізу політичних явищ, вітчизняним та зарубіжним досвідом застосування аналітики
та  медіааналітики  у  публічній  політиці,  державному  управлінні  та  адмініструванні;
опанувати основні методи політичної  аналітики та механізми інформаційно-аналітичної
діяльності як складової державного управління в системі публічної політики. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:
загальні:
ЗК 1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.
фахові:
ФК 1.  Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький
апарат сучасної політичної науки. 
ФК 4.  Здатність  застосовувати  інструментарій  нормативної  та  емпіричної  політичної
теорії, політичної методології,  порівняльної та прикладної політології,  міжнародних та
глобальних студій у фаховій діяльності. 
ФК  6.   Здатність  аналізувати  публічну  політику  на  місцевому,  національному,
європейському та глобальному рівні. 
ФК  8.   Здатність  конструювати  дизайн,  розробляти  програму  та  виконувати
політологічні  дослідження  з  використанням  сучасних  методів,  технологій  та
інструментарію політичного аналізу. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.

автономність та відповідальність)

Методи
викладання і

навчання

Методи
оцінювання

Відсоток у
підсумкові
й оцінці з



дисциплін
и

К
Код

Результат навчання

Знати:
1

1.1
Сучасні підходи, методи, технології, 
міжнародні стандарти проведення 
аналітичних досліджень на різних рівнях
публічної політики 

Лекція,
семінар

Усна
доповідь,

аналітична
записка,

підсумкова
контрольна

робота

20 

1
1.2

Міжнародний  досвід  та  правове
врегулювання  проведення  аналітичних
досліджень,  сучасні  моделі,  підходи  та
технології  для  ефективного  аналізу
цифрових медіаресурсів

Лекція,
семінар

Усна
доповідь, есе,

аналітична
записка,

підсумкова
контрольна

робота

20

Вміти:
2

2.1
Уміти  проводити  аналітичне
дослідження  політичних  процесів  та
явищ,  аналізувати публічну політику
на  місцевому,  національному,
європейському та глобальному рівні. 

Лекції,
семінари,

самостійна
робота

Усні доповіді,
есе,

аналітична
записка

10

2
2.2

Уміти  здійснювати  ефективний  аналіз
політичних проблем та  явищ на  різних
рівнях  публічного  управління  та
адміністрування

Семінари,
самостійна

робота

Усні доповіді,
есе,

аналітична
записка

10

1
2.3

Уміти застосовувати сучасні  техніки та
методики  проведення  аналітичних
досліджень  та  аналізу  засобів  масової
інформації,  комбінувати  їх  для
досягнення максимальної ефективності

Семінари,
самостійна

робота

Усні доповіді,
дискусії, есе

5

1
2.4

Уміти  перевіряти  отримані  дані  на
валідність,  а  відібрану  для  аналізу
інформацію на достовірність

Семінари,
самостійна

робота

Есе 5

Комунікація:
3

3.1
Використовувати  знання  іноземних
мов  для  аналізу  інформаційних
інтернет-ресурсів,  читання  новітньої
соціально-політичної  літератури  в
процесі  підготовки до семінарських
занять  та  написання  самостійних
робіт

Семінари,
самостійна

робота

Усні доповіді,
есе

5

3
3.2

Презентувати результати проведених
досліджень та здійсненої самостійної
роботи

Семінари,
самостійна

робота

Усні доповіді,
есе

5



Автономність та відповідальність:

4
4.1

Самостійно  шукати  та  критично
опрацьовувати профільну літературу,
вільно  володіти  методами  обробки,
аналізу  та  синтезу  наукової
інформації

Самостійна
робота

Усні доповіді,
доповнення,

есе,

10

4
4.2

Нести  відповідальність  за
достовірність  інформації,  яка
повідомляється під час семінарських
занять  та  використовується  при
написанні самостійних робіт

Семінари,
самостійна

робота

Усні доповіді,
есе,

аналітична
записка,

підсумкова
контрольна

робота

10

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання

 Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання

1.
1

1.
2

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

3.
1

3.
2

4.
1

4.
2

ПРН 1.  Розуміти предметну область, етичні та
правові засади професійної діяльності. 

+ +

ПРН  8.   Вміти  використовувати  базовий
категорійно-понятійний  та  аналітично-
дослідницький  апарат  сучасної  політичної
науки. 

+ + + + +

ПРН  11.   Застосовувати  інструментарій
нормативної  та  емпіричної  політичної  теорії,
політичної  методології,  порівняльної  та
прикладної  політології,  міжнародних  та
глобальних студій у фаховій діяльності. 

+ + + + + +

ПРН 13.   Вміти аналізувати публічну політику
на  місцевому,  національному,  європейському
та глобальному рівні. 

+ + +

ПРН  15.  Конструювати  дизайн,  розробляти
програму  та  виконувати  політологічні
дослідження  з  використанням  сучасних

+ + + +



методів,  технологій  та  інструментарію
політичного аналізу.

7. Схема формування оцінки.

7.1. Форми оцінювання
Контроль  знань  здійснюється  за  системою  ECTS,  яка  передбачає  дворівневе

оцінювання  засвоєного  матеріалу,  зокрема  оцінювання  теоретичної  підготовки  –
результати  навчання  (знання  1.1  –  1.2),  що  складає  40  %  від  загальної  оцінки  та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація –
3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.

Оцінювання семестрової роботи:

1.  Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2,
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 21-35балів 
 2. Есе: Р.Н. 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2  – 15-25 балів

3. Аналітична записка: РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.2 – 12-20 балів

Семестрову  кількість  балів формують  бали,  отримані  студентом  у  процесі
засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із
балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на
семінарах) та за самостійну роботу (есе, аналітичну записку). Всі види робіт за семестр
мають у підсумку:

- в максимальному вимірі 80 балів
- в мінімальному вимірі 48 балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на
семінар в письмовій формі

       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2, 4..2  – 12-20 балів.

Підсумкове оцінювання у формі заліку:
Підсумкова  кількість  балів  з  дисципліни  (максимум  100  балів)  визначається  як

сума  балів  за  систематичну  роботу  впродовж  семестру  з  урахуванням  підсумкової
контрольної  роботи.  Залік  виставляється  за  результатами  роботи  студента  впродовж
усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум
– 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в
письмовій  формі  та  здати/надіслати  електронною  поштою  викладачу,  що  проводить
семінарські заняття.     

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів)
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів)
та підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів).

При простому розрахунку отримуємо:

Семестрова кількість
балів

ПКР (підсумкова контрольна
робота) / залік

Підсумкова
оцінка

Мінімум 48 12 60



Максимум 80 20 100

7.2. Організація оцінювання: 

Семестрова робота
Семестрова кількість балів

Min – 48 бали Max – 80 балів
Аудиторна  робота:
усна  доповідь  на
семінарі,
доповнення,  участь
в дискусіях

До  тем:  6,  11  протягом  семестру,
згідно  з  графіком  навчальних
занять.  У разі  відсутності  студента
на  занятті  теми  необхідно
відпрацювати в письмовому вигляді

Min – 4 Max – 10

Самостійна робота До  теми  1-14:  Підготовка  есе  на
тему  дисципліни  (за  вибором
студента) 

Min – 18 Max – 30

Самостійна робота
(аналітична
записка)

Тема:  «Функціонування
аналітичних центрів в Україні» Min – 26 Max – 40

Підсумкова
контрольна робота

До тем: 1-14
Min – 12 Max – 20

Підсумкова  оцінка
з дисципліни

60 100

Критерії оцінювання:
1. Аудиторна робота:
Усна доповідь: 

10-8 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;

7-5 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.  Допускаються
несуттєві неточності;

4-3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань,  не  спирається  на  необхідну  навчальну  літературу,  Має  у  відповіді  суттєві
неточності;

2-1 бали – не в повному обсязі  володіє  матеріалом,  фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у
відповіді.

Доповнення / участь в дискусіях:
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення

теми;
2 бали – доповнення змістовне;
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

2. Самостійна робота: 



Есе:
30-24  балів  –  студент  у  повному  обсязі  володіє  матеріалом,  вільно  та

аргументовано  його  презентує,  глибоко  та  всебічно  розкриває  зміст  поставленого
завдання,  правильно  інтерпретує  отримані  результати,  використовує  обов’язкову  та
додаткову  літературу,  демонструє  самостійність,  достовірність,  незаангажованість
проведеного дослідження;

23-16  балів  –  студент  у  достатньому  обсязі  володіє  матеріалом,  вільно  його
презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та
достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності;

15-9  балів  –  в  цілому  володіє  матеріалом,  але  не  демонструє  глибини  знань,
самостійності  у  вирішені  поставлених  завдань,  не  спирається  на  необхідну  літературу,
робота містить суттєві неточності;

8-0 балів – не в повному обсязі  володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

Аналітична записка:
40-28 балів  –  студенти  опрацювали достатню кількість  достовірних  джерел  для

надання компетентної  оцінки ситуації,  ймовірних сценаріїв  розгортання та сформували
рекомендації  на  підставі  аналізу  альтернативних  варіантів  розвитку  подій.  Висловлені
міркування аргументовані, логічно несуперечливі та підтверджені прикладами із сучасної
історії.

27-16 балів – опрацьована джерельна база є неповною, що відображається на якості
обґрунтування висновків та формулюванні компетентних рекомендацій; або ж неповним є
аналіз інформації.

15-1 балів  – студенти виводять судження на мінімальній джерельній базі  та без
моделювання альтернативних сценаріїв розгортання ситуації.

3. Підсумкова контрольна робота (залік):
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  здійсненного
дослідження / підсумкової контрольної роботи;

15-11 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  /  підсумкової  контрольної
роботи.  Допускаються несуттєві неточності;

10-6 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;

5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

7.3. Шкала відповідності оцінок:

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№
п/п

Назва  теми

Кількість годин

Лекції
Семінар

и

Самостій
на

робота
1 Тема 1. Визначення та сутність політичної аналітики 5
2 Тема 2. Функції та принципи політичної аналітики 5

3
Тема  3.  Основні  етапи  становлення  політичної
аналітики

1 5

4
Тема 4. Сучасні методологічні підходи в політичному 
аналізі

5

5 Тема 5. Вплив середовища на політичний аналіз 5
6 Тема 6. Базові напрямки аналізу політичної системи. 1 5

7
Тема 7. Роль політичного аналізу у формуванні 
політичної стратегії та практики 5

Самостійна робота (аналітична записка) 22

8
Тема 8. Політичне прогнозування та політична 
аналітика.

5

9 Тема 9. Методологія інформаційно-аналітичного 
дослідження 1 5

10 Тема 10. Технології аналітичної роботи щодо збирання
та обробки інформації 5

11 Тема 11. Особливості аналізу цифрових медіа 1 5

12 Тема 12. Інформаційно-аналітична робота в органах 
державної влади та місцевого самоврядування 1 5

13 Тема 13. Особливості надання аналітично-
консультативних послуг

5

14 Тема 14. Моніторинг як інструмент управління 
державною політикою 5

Самостійна робота (есе) 22

Підсумкова контрольна робота 1

ВСЬОГО 4 2 114

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій             – 4год.
Семінари – 2 год.
Самостійна робота - 114 год.
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