
 7

Тематика лекційних занять 
 

Тема 1. Вступ. Поняття прогностики та її методологічні засади (3 год.) 

Мета, завдання, предмет та структура курсу. Джерела та бібліографія. 

Поняття прогностики. Прогноз у повсякденному житті суспільства. 

Предмет, структура і метод прогностики. Політичне прогнозування як 

пов’язане з перспективою розвитку політичного життя та його роль. Об’єкти та 

суб’єкти політичної прогностики, її функції та завдання. Специфіка політичної 

прогностики у перехідних суспільствах. 

Об’єктивні можливості наукового передбачення та його обмеженість. 

Методологічні проблеми політичної прогностики. 

Тема 2. Історичний огляд розвитку прогностики. (3 год.) 

Проблема презентизму первісного мислення. Релігійні та утопічні 

концепції майбутнього у Стародавньому світі та Середньовіччі. Проблема 

передбачення у ХІХ столітті (позитивізм, марксизм, анархізм тощо). Рання 

футурологія Заходу ХХ ст. Посилення розвитку концепцій майбутнього після 

другої світової війни та інтенсифікація розробок нових технологій 

прогнозування. „Бум прогнозів” та футурологія 60-70 років. Діяльність 

Римського клубу. Сучасний етап західної прогностики. 

Тема 3. Основні поняття прогнозу (2 год.) 

Передбачення (наукове, ненаукове, емпіричне) як прояв антиципаторної 

функції свідомості. Соціальне та політичне прогнозування. Передрікання, 

перевказання, цілевбачення, планування, програмування та проектування у 

співвідношенні із прогнозуванням. Прийом прогнозування. Метод та методика 

прогнозування. Прогнозуюча система. Об’єкт та суб’єкт прогнозу. Цільове 

угрупування прогнозів. Профіль та фон прогнозу (прогностичний фон). 

Екстраполяційний та цільовий прогноз. 

Тема 4. Прогностичні принципи та параметри прогнозу (2 год.) 

Методологічні прогностичні принципи: причинно-наслідкової 

детермінованості, оптимізму, майбутнього та актуалізму. Методичні принципи 



 8

розробки прогнозів: системності, узгодженості, варіантності, обґрунтованості, 

безперервності, верифікаційності та рентабельності, наявність зворотнього 

зв’язку. Методологічні та методичні принципи псевдопрогнозів. 

Параметри прогнозів: період випередження, період основи, прогнозний 

горизонт, точність прогнозу, достовірність прогнозу, джерело помилки 

прогнозу. 

Тема 5. Типологія прогнозів. Прогнозні ефекти (2 год.). 

Критерії типології прогнозів. Природознавче та суспільствознавче 

прогнозування. Прогнозування за часом випередження: поточне, 

короткотермінове, середньотермінове, довготермінове і наддовготермінове. 

Пошукові та нормативні прогнози та їх підтипи (планові, програмні, проектні, 

організаційні та цільові). Сфери застосування політичних прогнозів: 

внутрішньополітична, зовнішньополітична, воєнно-політична, ідеологічна, 

соціальна, економічна, екологічна. 

Прогностичні ефекти: прямі та зворотні. Прямі ефекти: самоорганізації, 

самоліквідації, самотранспортації, прискорення або уповільнення, посилення 

або послаблення, випередження або наслідку. Зворотні ефекти: „бумерангу”, 

активізації, нейтралізації, „прогностичної моди”, „прогностичної паніки”, 

„прогностичної сліпоти”. 

Тема 6. Інструментарій та етапи прогнозного дослідження (2 год.) 

Джерела інформації щодо майбутнього. Способи розробки прогнозів: 

анкетування, екстраполяція, інтерполювання, моделювання. Основні етапи 

прогнозування: передпрогнозна орієнтація; побудова висхідної (початкової) 

моделі прогнозуємого об’єкту; збір даних прогнозного фону; побудова 

динамічних рядів; розробка серії гіпотетичних пошукових або нормативних 

моделей і складання можливих варіантів розвитку подій; оцінка достовірності і 

точності, попередня верифікація прогнозу; вироблення рекомендацій для 

прийняття політичних рішень; експертне обговорення (експертиза) прогнозу; 

нова передпрогнозна орієнтація. 
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Тема 7. Методи прогнозування (4 год.) 

Класифікація методів прогнозування за І.В. Бестужевим-Ладою („Рабочая 

книга по прогнозированию”, М., 1982): експертні (інтуїтивні) та фактографічні 

(формалізовані) методи. Інтуїтивні методи (індивідуальні і колективні): метод 

інтерв’ю; метод Дельфі; метод колективної генерації ідей; метод деструктивної 

віднесеної оцінки; аналітичний метод; метод розробки сценарію тощо. 

Фактографічні методи: статистичний; прогнозна екстраполяція та інтерполяція; 

метод історичних аналогій тощо. 

Класифікація методів прогнозування за В.Я. Матвієнком („Прогностика”, 

К., 2000): екстраполяційне та цільове прогнозування. Методи якісного 

екстраполяційного прогнозування (прогностичної добудови): метод ізольованої 

добудовчої екстраполяції; провідної еволюційної форми; багатокомпонентної 

добудови. Метод кількісного екстраполяційного прогнозування (динамічні 

екстраполяційні методи): ізольована екстраполяція; метод часового лага (метод 

кривої випередження); метод екстрапольованої кривої випередження; метод 

опорного показника; метод багатокомпонентної екстраполяції. Методи 

цільового прогнозування: метод ізольованої генерації ідей; метод системної 

генерації ідей. „Древо цілей”. Методи планування у руслі цільового 

прогнозування. Методи моделювання. 

Тема 8. Прогностичне моделювання та його методи (2 год.) 

Трендові моделі: лінійна екстраполяція (в тому числі екстраполяційна 

модель); параболічний процес; гіперболічний процес; адаптивні моделі. 

Факторні моделі. Евристичні моделі – імітаційні та ігрові. Порівняльний аналіз 

інтенсивності використання методів. 

Оптимальний підхід та оптимальні моделі у вивченні соціально-

політичних процесів. 

Штучний інтелект у вивченні політичного мислення. Використання 

„івент-аналізу” для вивчення політичних процесів. Моделювання міжнародних 

відносин. 
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Тема 9. Верифікація прогнозів. Оцінювання альтернатив (2 год.) 

Поняття та зміст верифікації прогнозів. Види верифікації прогнозів: 

пряма, непряма, інверсійна, консеквентна верифікація, верифікація повторним 

опитом, верифікація опонентом, верифікація врахуванням помилок, 

верифікація компетентним експертом. 

Прогнозування та оцінювання: зведення цілей та альтернатив докупи. 

Прогнозування впливів. Оцінка впливів. Порівняння альтернатив з 

несумірними критеріями. 

Тема 10.  Експертна група. Системи прогнозування (2 год.) 

Формування експертної групи. Практика відбору експертів. Вимоги до 

експертів. Склад експертних груп. Метод добору експертів. 

Очні та заочні, одноразові та багаторазові процедури опитування 

експертів. Метод колективної генерації ідей. Дискусія та опитування. 

Дельфійська техніка. Система опрацьовування результатів опитування. 

Проектування прогнозуючої системи та її принципи. Оптималізація 

прогнозуємого об’єкту. Комплексні системи прогнозування. Організація 

розробки прогнозів по крупних проблемах. Завдання на прогноз та 

координаційний план. Етапи ретроспекції, діагнозу, проспекції. Формування 

комісій. 

Тема 11. Сучасні тенденції політичного прогнозування (2 год.) 

Поняття футурології. Оптимістичний та песимістичний напрями 

футурології. Дослідження А.Бресса та К.Дістлера. панорама розвитку 

суспільства згідно Тоффлера. Розробка Дж.Нейсбі. Мегатенденції розвитку 

світу. Підстави для песимістичних концепцій прогнозування розвитку країн 

СНД. 

Тема 12. Глобальне політичне прогнозування (2 год.) 

Щодо предмету та методу глобального політичного прогнозування. 

Синтетична парадигма в глобальному політичному прогнозуванні. Розробка 

сценаріїв у парадигмі синтетичного прогнозування. Домінантний 

прогностичний сценарій: проблема вибору. 
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Чотири основних сценаріїв майбутнього. Структура однополюсного 

світу. Біполярний світ. Різні варіанти піднесення автономних центрів (країн). 

Прогнози Дж.Модельського, Дж.Арригі, І.Уоллерстайна, Дж.Голдстайна, 

С.Хантінгтона, К.Уолтса, Х.Макрея. 

Тема 13. Характер регіонального політичного прогнозування (1 год.) 

Визначення регіону. Методологія прогнозування в нестабільному 

політичному процесі. Прогнозування рейтингів довіри політичним лідерам. 

Пріоритетні методи для України: метод Дельфі, „брейнстормінг” та 

сценаріотехніка. Вимоги до вітчизняних дослідників-прогнозистів. 

Тема 14. Напрями та методика політичного прогнозування на рівні 

міської громади (1 год.) 

Поняття „місцеве самоврядування”. Дослідження функції місцевого 

самоврядування. Прогнозування публічної діяльності. Прогнозування 

розв’язання транспортної проблеми в місті. 

Тема 15. Моделювання механізму прийняття державних рішень (2 

год.) 

Державні рішення як об’єкт системного аналізу у прогностиці. Загальні 

риси принципових особливостей механізму прийняття державних рішень. 

Інформаційна модель процесу прийняття державних рішень. Системно-

структурна модель/рівень. Призначення та функції входів: блоку даних, блоку 

ситуації, блоку цілі та блоку вибору. Функції та операції означених блоків. 

Модель механізму прийняття державних рішень. Системне уявлення про 

механізм прийняття державних рішень в інформаційному аспекті.  

Організація зовнішніх інформаційних потоків. Мажорувальні елементи 

системно-структурної моделі. Індексування. Організація аналізу ситуацій.  

Тема 16. Стратегічне державне прогнозування (2 год.) 

Прогнозування глобальних соціальних змін. Базова методологія 

програмного планування. Взаємозв’язок процедурних кроків. Ланцюжок подій 

(„караван подій”) інформаційного розкриття. Визначення цілей і показників. 

Можливі кризи та їх критерії. Уразливість цілей перед потенційними кризами. 

Критерії відбору подій для аналізу. Схема прогнозування стратегічних змін у 
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державній політиці. Загальні риси стратегічного кількісного аналізу процесів 

соціально-економічного розвитку держави. Ієрархія аналізу проблеми 

„Національні інтереси України” (об’єктивні проблеми). 

Оцінка життєвих інтересів забезпечення національних інтересів України. 

Відповідальність інтересів носіїв пріоритетів життєвим інтересам та значущість 

інтересів носіїв пріоритетів для забезпечення життєвих інтересів. Ієрархія 

аналізу проблеми „Національні інтереси України” (пріоритети з позиції сил, що 

діють). Оцінка впливовості сил, що діють на потенціал. Пріоритетність мотивів 

сил, що діють. 

Тема 17. Особливості прогнозування у внутрішньополітичній, 

зовнішньополітичній та воєнно-політичній сферах (2 год.) 

Зміст внутрішньополітичного прогнозування та два основні його аспекти. 

Об’єкти внутрішньополітичного прогнозування. Використання 

закономірностей функціонування та розвитку. Прогнози в області міжнародних 

відносин та зовнішньої політики. Особливе значення прогнозного фону. 

Завдання прогнозів міжнародних відносин. Основні класи воєнних прогнозів. 

Зразкова матриця структури об’єктів воєнного прогнозування. Цільові функції 

деяких видів воєнних прогнозів. Характеристика крупних зарубіжних воєнних 

прогнозних розробок. Основні особливості воєнного прогнозування. 

 


