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наук МДГУ (протокол № ..................... від ”....” 

.................2003 року) та Вченою радою МДГУ 
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Курілло В.Є. 

Політичне прогнозування. – Миколаїв: Видавництво МДГУ, 2003. -     с. 

 
Дані навчально-методичні рекомендації містять тематику лекцій, 

плани практичних занять та методичні вказівки до них, тематику 

самостійної роботи студентів, теми рефератів, словник-довідник з 

навчальної дисципліни та схеми, що уточнюють основний зміст 

базових тем, питання до заліку з курсу. Методичні матеріали 

відбивають специфіку вітчизняного суспільного середовища і 

розраховані на викладачів та студентів вищого навчального 

закладу, а також на всіх, хто цікавиться проблемами прогностики. 
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Концепція дисципліни 

 

Політика і передбачення нерозривно пов’язані між собою. Найбільш 

ефективною є та політика, яка може не лише правильно оцінювати сучасне, 

враховувати всю складність і багатогранність соціальних, політичних і 

економічних феноменів, а й передбачати можливі наслідки рішень, що 

приймаються. Така політика сприяє стабілізації суспільства, його поступовому 

рухові шляхом соціального прогресу. Тому сьогодні проблеми методології і 

методики політичного прогнозування представляють не лише академічний 

інтерес: адекватне передбачення політичних змін є однією із головних застав 

побудови правильної стратегії і тактики політичного управління, цільового 

впливу на політичні процеси. Міцність і нерозривність ланцюга “прогнозування 

–планування - управління” виступає для окремих політичних підсистем, 

інститутів, суб’єктів, для суспільства в цілому важливою передумовою 

реалізації поточних і довгострокових завдань і цілей. 

Метою курсу є формування теоретичних знань, опанування базовими 

прийомами та технологіями в галузі прогнозування соціально політичних 

ситуацій. Він призначений для студентів факультету політичних наук. 

Головна складність викладення курсу полягає у відсутності розвинутої 

джерельної бази, присвяченої політичній прогностиці. Учбові посібники з 

політології, що містять розділи з  політичного  прогнозування, такі як Кухта Б. 

Основи політичної науки  Част. ІV.- Львів, 1999; Панарин А.С. Политология: 

Учебник. – М.: Проспект, 1997 та ін., як правило, несуть лише теоретичне 

навантаження і те досить обмежене. Що стосується практичних надбань в даній 

сфері то вони майже відсутні.  

По суті, першою спробою закласти теоретичну і практичну базу 

вітчизняної науки прогнозування є праця В.Я. Матвієнка “Прогностика” 

(прогнозування соціальних і економічних процесів). Теорія. Методика. 

Практика” (К., 2000), в якій здійснено моделювання соціально-політичних 

процесів та прогнози соціальних змін.  


