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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою курсу “Соціальне прогнозування” є ознайомлення з тео�
ретичними та практичними підходами і методами прогнозування у
сфері досліджень та керування процесами соціального розвитку.
Навчальна дисципліна забезпечує знання:
• основних форм та методів передбачення та аналізу розвитку со�
ціальних процесів на перспективу;
• базових методів соціального прогнозування в широкому кон�
тексті процесів регіонального та глобального розвитку.
Навчальна дисципліна забезпечує вміння:
• самостійної організації роботи в сфері аналізу та прогнозування
соціальних процесів;
• визначення ефективності і достовірності прoгнозів та про�
гнозних програм на перспективу;
• пошуку, підготовки і систематизації прогностичної інформації;
• написання і аргументації прогностичних розробок, довідок,
програм і сценаріїв.
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Назви змістового модуля та тем
2
Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні та концептуальні
засади аналізу та прогнозування соціальних процесів
Загальнометодологічні засади аналізу і прогнозування соціальних
процесів. Системний підхід. Соціальні потреби, цінності, цілі, на�
ціональні інтереси
Становлення і еволюція класичних підходів до аналізу і передба�
чення динаміки суспільного розвитку. Основні школи і концепції
сучасного соціального прогнозування
Змістовий модуль II. Методи аналізу і прогнозування соціального розвитку. Сучасні методи аналізу і прогнозування
Основи теорії вимірів параметрів соціальних процесів. Сучасні ме�
тоди аналізу і прогнозування. Класифікація методів
Проблеми застосування методу аналогій в соціальному прогнозу�
ванні. Методи екстраполяції тенденцій. Помилки прогнозування в
трендових моделях
Опитування громадської думки. Генеральна вибіркова сукупність.
Репрезентативність і помилки вибірки
Змістовий модуль ІІІ. Сучасні методи аналізу і прогнозування.
Експертні процедури. “Мозкова атака”. Метод Дельфі, сценарій
та морфологічний аналіз. Методи моделювання
Експертні оцінки в політичних науках. Переваги і недоліки екс�
пертних оцінок. “Мозкова атака” або метод колективної генерації
ідей. Метод Дельфі. Методи “евристичного прогнозування”
Методи побудови сценаріїв. Аналітичні і трендові моделі. Багато�
факторні моделі. Методи імітаційного моделювання. Методика і
етапи розробки комплексних прогнозів динаміки соціальних про�
цесів
Змістовий модуль ІV. Сучасні методи аналізу і прогнозування.
Теорія ігор. Методи верифікації прогнозів і програм.
Теорія ігор, як апарат аналізу конфліктних ситуацій в умовах
невизначеності. Ігри з нульовою і ненульовою сумою. Стратегія
гравця. “Дилема в’язня”. Двосторонні ігри з нульовою і ненульо�
вою сумою. Погрози, сигнали, блеф
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Абсолютна і відносна верифікація. Класифікація методів верифі�
кації. Комплексна оцінка якості прогнозу. Методи оцінки ефектив�
ності рішень і програм та наслідків їх впровадження
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Змістовий модуль V. Інформаційний зворотній зв’язок в соціальному прогнозуванні
Ефект інформаційного зворотного зв’язку і прогнозування сус�
пільно-політичних процесів. Футурологія, волюнтаризм та ймовір�
ністний характер майбутнього. Концепція свідомого “планування
майбутнього”

Разом годин: 108

ЗМІСТ
дисципліни
“СОЦІАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ”
Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні та концептуальні
засади аналізу та прогнозування
соціальних процесів
Тема 1. Загальнометодологічні засади аналізу і прогнозування соціальних процесів. Системний підхід. Соціальні
потреби, цінності, цілі, національні інтереси
Роль аналізу і прогнозування в сучасному світі. Передбачення,
прогнозування та суспільний прогрес.
Загальна теорія систем і соціальні науки. Визначення, характерис�
тики і особливості складних систем. Класифікація систем. Соціальні
системи і навколишнє середовище. Міжнародні системи, їх особли�
вості, ієрархія, стійкість, динаміка, еволюція, фази розвитку. Поняття
гомеостазісу. Організація і анархія в соціальних системах. Проблеми
і етапи розробки та імплементації політики.  
Політика і стратегія. Класичні визначення стратегій та їх недостат�
ність. Комплексні визначення стратегій. Національна (велика) стра�
тегія, стратегія соціального розвитку, стратегія національної безпеки.
Предмет стратегічних досліджень, співвідношення з іншими дисци�
плінами. Категорії і дисципліна “стратегічні дослідження” (СД). СД
і конфліктологія, СД і дослідження миру. Основні напрямки, апарат
та проблеми СД.
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Соціальні потреби, цінності, цілі, національні інтереси. Перед�
бачення майбутнього та філософсько-релігійні системи. Соціальні
утопії, марксизм, націонал-соціалізм та ін. Прогнозування і футу�
рологія.
Література [1—8; 20; 58—62; 1—5; 17—23]
Тема 2. Становлення і еволюція класичних підходів до аналізу
і передбачення динаміки суспільного розвитку. Основні школи і концепції сучасного соціального
прогнозування
Становлення і еволюція класичних підходів до аналізу і передба�
чення динаміки соціально-політичних систем. Основні школи і кон�
цепції сучасних теорій соціального розвитку: політичного реалізму,
геополітики, політичного ідеалізму, біхейворізму, постіндустріалізму,
теорії поля, теорії комунікацій, цивілізаційних теорій тощо, їх роль
і практичне значення для цілей аналізу і управління розвитку сус�
пільства. Трансформаційні процеси сучасного світу і нові підходи
до фундаментальних концепцій монополярності, біполярності, ба�
гатополярності. Прогностика і футурологія як важливі компоненти
розробки концепцій і прогнозів розвитку суспільства на регіонально�
му та глобальному рівнях. Розвиток комп’ютерних технологій, сис�
темного аналізу і нові можливості інформаційно-аналітичного забез�
печення  механізму прийняття соціально-політичних рішень.
Основні форми і особливості реорганізації процесів організації
суспільного розвитку розвинених країн після Другої світової війни.
“Матінка РЕНД” і її діти. Чотири етапи еволюції соціального прогно�
зування (1945-2010).
Література [3—8; 39—53; 67–71]
Змістовий модуль II. Методи аналізу і прогнозування соціального розвитку. Сучасні методи аналізу і
прогнозування
Тема 3. Основи теорії вимірів параметрів соціальних
процесів
Сучасні методи аналізу і прогнозування. Класифікація методів.
Проблема вимірів в суспільних науках. Складність, невиз
наченість, багатомірність, контрінтуїтивність соціально-політичних
систем. Ефект соціальногоo зворотного зв’язку. Неможливість пов�
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ного кількісного опису об’єкту аналізу. Системи показників і індика�
торів, як інструмент вивчення і аналізу соціально-політичних систем.
Методи відбору і інтеграції показників. Вагові коефіцієнти. Генераль�
ні, узагальнені показники (індекси). Методи багатомірності статис�
тики. Факторний аналіз. Кластeрний аналіз, методи “розпізнавання
образів”. Критерії відбору показників і  оцінки рівня їх репрезента�
тивності.
“Профіль” прогнозу і “прогностичний фон”. Принципи побудови
комплексних систем соціально-політичної статистики.
Сучасні методи аналізу і прогнозування. Пошукові і нормативні
методи. Опитування громадської думки, експертні методи, методи
моделювання , ігрові, сумарні морфологічні та інші методи. Пробле�
ми і системи класифікації методів аналізу та прогнозування.
Література [2; 5; 7; 17; 31;43; 65–71];
Тема 4. Проблеми застосування методу аналогій в соціальному прогнозуванні. Методи екстраполяції тенденцій.
Помилки прогнозування в трендових моделях
Історичні аналогії. Методологічні проблеми застосування мето�
ду аналогій в політичних науках. Проблеми подібності, історичної
унікальності, історично обумовленої свідомості, соціального зовніш�
нього зв’язку. Помилки при застосуванні методу аналогій і шляхи їх
усунення.
Методи екстраполяції тенденцій. Стабільність, безперервність і
прогноз. Лінійні моделі. Нелінійні моделі. Експоненціальні моделі.
Техніка оцінки параметрів. Довжина динамічного ряду і точки “зламу
тенденцій”. Помилки прогнозування в трендових моделях.
Література [1; 7; 8; 10; 18; 67; 68]
Тема 5.Опитування громадської думки. Генеральна вибіркова
сукупність. Репрезентативність і помилки вибірки
Опитування громадської думки. Генеральна вибіркова сукупність.
Основні етапи її формування. Репрезентативність і помилки вибірки.
Обсяг вибірки. Ймовірна   вибірка. Основні фази опитування. Типи
і види запитань. Функціонально-психологічні запитання. “Запитан�
ня-фільтри”. Контрольні запитання. “Відкриті” і “закриті” запитання.
Основні форми опитування: анкета і інтерв’ю. Техніка складання ан�
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кет і проведення інтерв’ю. Типові помилки при проведенні опиту�
вання.
Література [1; 7; 8; 10; 18; 67; 68]
Змістовий модуль ІІІ. Сучасні методи аналізу і прогнозування.
Експертні процедури. “Мозкова атака”.
Метод Дельфі, сценарій та морфологічний аналіз. Методи моделювання
Тема 6. Експертні оцінки в політичних науках. Переваги і
недоліки експертних оцінок. “Мозкова атака” або
метод колективної генерації ідей
Метод Дельфі. Історія розробки метода. Особливості і варіанти
методу Дельфі. “Міні-Дельфі”. Методи “евристичного прогнозуван�
ня”. Метод “ПАТТЕРН”. Багатосходникове  опитування.
Експертні оцінки в соціальних науках. Переваги і недоліки експер�
тних оцінок. Формування експертної групи. Методи відбору експер�
тів. “Мозкова атака”, або метод колективної генерації ідей. Особли�
вості проведення “мозкової атаки”. “Звичайна” дискусія і “звичайне”
опитування. Метод комісії.
Методи обробки результатів експертного опитування. Медіана
та квартилі. Методи “відсікання” крайніх оцінок. Середні величини
і коефіцієнти варіації. Лідери та аутсайдери експертизи. Структура
експертної групи
Література [1; 7; 8; 10; 18; 67; 68]
Тема 7. Методи побудови сценаріїв. Аналітичні і трендові
моделі. Багатофакторні моделі. Методи імітаційного моделювання. Методика і етапи розробки комплексних прогнозів динаміки соціальних процесів
Альтернативні сценарії, як форма аналізу політичного і соціаль�
ного розвитку. Сценарій і прогноз. Пошукові і нормативні сценарії.
Методи побудови сценаріїв. “Мозкова атака”. “Сассекська техніка”.
Метод Дельфі. Синтез і самоузгодженння часткових сценаріїв. Ме�
тод дискретних часових інтервалів.
Морфологічний аналіз і морфологічні таблиці. Основні етапи і
методи побудови морфологічних таблиць. Приклади морфологічних
таблиць. “Україна 2000 і далі”. Методи моделювання. Аналітичні і
трендові моделі. Багатофакторні моделі. Методи імітаційного моде�
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лювання. Системний аналіз і етапи побудови імітаційної моделі. Пер�
ші глобальні моделі Форрестера-Медоуза. Модель Месаровича-Пес�
теля та її модифікації. Модельний комплекс “ФОРКАСТ” (Комітет
начальників штабів, США). Сучасні моделі економічних та воєннополітичних процесів провідних країн світу.
Комплексні методи прогнозування. Методика і етапи розробки
комплексних прогнозів динаміки політичних систем.
Література [1; 7; 8; 10; 18; 38; 58; 65–71];
Змістовий модуль ІV. Сучасні методи аналізу і прогнозування.
Теорія ігор. Методи верифікації прогнозів
і програм
Тема 8. Теорія ігор, як апарат аналізу конфліктних ситуацій
в умовах невизначеності. Ігри з нульовою і ненульовою сумою. Стратегія гравця. “Дилема в‘язня”. Двосторонні ігри з нульовою і ненульовою сумою. Погрози,
сигнали, блеф
Проблема прийняття соціально-політичних рішень в умовах не�
визначеності. Теорія ігор, як апарат аналізу конфліктних ситуацій в
умовах невизначеності. Дж. Фон-Нейман і аналіз конфліктів. Осно�
вні визначення теорії ігор. Категорійний апарат. Ігри з нульовою і не�
нульовою сумою. Ігри з повною і неповною інформацією. Стратегія
гравця. “Дилема в‘язня”. Двосторонні ігри з нульовою сумою. Погро�
зи, сигнали, блеф.
Приклади:
а) початок і перебіг Першої світової війни з точки зору теорії  
ігор;
б) Фоклендська криза 1982 р. і теорія ігор.
Використання теорії ігор для аналізу соціально-політичних прце�
сів. Соціальні конфлікти в сучасного світу, гонка озброєнь, конфлікт
і кооперація в теорії ігор. “Дилема безпеки” учасників конфліктів.
“Стримування”, “кризова стабільність” і теорія ігор. Кубинська криза
1962 р., як приклад успішного “стримування”.
Сучасні приклади використання теорії ігор для аналізу соціальнополітичних процесів.
Література [1; 7; 8; 10; 18; 38; 56—60; 65–71]
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Тема 9. Абсолютна і відносна верифікація. Класифікація
методів верифікації. Комплексна оцінка якості
прогнозу. Методи оцінки ефективності рішень і
програм та наслідків їх впровадження
Абсолютна і відносна верифікація. Класифікація методів верифі�
кації. Пряма і посередня верифікація. Експертні методи. Консеквент�
на і ретроспективна верифікація. Аналіз помилок прогнозування.
Комплексна оцінка якості прогнозу. Методи оцінки ефективності
рішень і програм та наслідків їх впровадження. Тенденції і перспек�
тиви застосування інформаційно-аналітичних методів в процесі
формування та імплементації політики. Нові підходи до організації
і функціонування аналітичних і прогностичних служб. Системи без�
перервного прогнозування.
Еволюція і проблеми розбудови системи інформаційно-аналітич�
ного забезпечення соціального розвитку України.
Література [7; 10; 13; 38]
Змістовий модуль V. Інформаційний зворотній зв’язок
в соціальному прогнозуванні.
Тема 10. Ефект інформаційного зворотного зв’язку і прогнозування суспільно-політичних процесів.
Футурологія, волюнтаризм та ймовірністний
характер майбутнього. Концепція свідомого “планування майбутнього”
Ефект інформаційного зворотного зв’язку і прогнозування сус�
пільно-політичних процесів. Футурологія, волюнтаризм та імовір�
нісний характер майбутнього. Неопозитивізм Р. Мертона і ефекти
“самоздійснення” та “саморуйнування” прогнозів. Критика марксист�
ського детермінізму і неопозитивістського волюнтаризму. Образи
майбутнього і “свідома побудова історії”.
Концепція “планування майбутнього”. Теорія і методологія “свідо�
мої побудови бажаного типу майбутнього”, їх зв’язок з нормативним
прогнозуванням і плануванням. Системні і часові обмеження теорії.
Їх практичне використання в зовнішній політиці і міжнародних від�
носинах.
Література [1; 7; 8; 10; 18; 31; 38; 58]

10

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Контроль знань студентів з дисципліни “Соціальне прогнозуван�
ня” складається з двох етапів:
1) поточний контроль;
2) підсумковий контроль.
Порядок оцінювання знань студентів за результатами
вивчення дисципліни
Етапи

Форма оцінювання знань

Кількість балів

1

Участь в семінарах

від 0 до 40 балів;

2

Виконання обов’язкових завдань: Від 1-го до 10-ти балів за мо�
систематичність та активність ро� дуль
боти протягом семестру

3

Оцінювання контрольної роботи

20 балів

Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається із суми балів
за результати поточного контролю знань та за написання письмових
відповідей на винесені до іспиту питання. Для отримання відповідної
оцінки, необхідно успішно написати контрольні роботи і набрати:
60-74 бали – “задовільно”;
75-89 балів – “добре”;
90-100 балів – “відмінно”.
Студенти, які набрали 91 бал і більше звільняються від іспиту, як
відмінники.
Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з
урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та
результатів іспиту за 100-бальною системою, з подальшим переве�
денням у традиційну — за 4-бальною шкалою та шкалою ЕСТS для
фіксації оцінки у нормативних документах.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Роль аналізу і прогнозування в сучасному світі. Передбачення,
прогнозування та суспільний прогрес.
2. Загальна теорія систем і соціальні науки. Визначення, характе�
ристики  і особливості складних систем.  Класифікація систем.
3. Соціальні системи і навколишнє середовище. Міжнародні систе�
ми, їх особливості, ієрархія, стійкість, динаміка, еволюція, фази
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розвитку. Поняття гомеостазису. Організація і анархія в соціаль�
них системах.
4. Проблеми і етапи розробки та імплементації політики.  
5. Політика і стратегія. Класичні визначення стратегій і їх недостат�
ність. Комплексні визначення стратегій. Національна (велика)
стратегія, стратегія соціального розвитку, стратегія національної
безпеки.
6. Предмет стратегічних досліджень, співвідношення з іншими
дисциплінами. Категорії і дисципліна “стратегічні дослідження”
(СД). СД і конфліктологія, СД і дослідження миру. Основні на�
прямки, апарат та проблеми СД.
7. Соціальні потреби, цінності, цілі, національні інтереси.  Передба�
чення майбутнього та філософсько-релігійні системи.
8.	Соціальні утопії, марксизм, націонал-соціалізм та ін. Прогнозу�
вання і футурологія.
9. Становлення і еволюція класичних підходів до аналізу і передба�
чення динаміки соціально-політичних систем.
10. Основні школи і концепції сучасних теорій соціального розвит�
ку: політичного реалізму, геополітики, політичного ідеалізму, бі�
хейворізму, постіндустріалізму, теорії поля, теорії комунікацій,
цивілізаційних теорій тощо, їх роль і практичне значення для
цілей аналізу і управління розвитку суспільства.
11. Трансформаційні процеси сучасного світу і нові підходи до фун�
даментальних концепцій монополярності, біполярності, багато�
полярності.
12. Прогностика і футурологія, як важливі компоненти розробки
концепцій і прогнозів розвитку суспільства на регіональному та
глобальному рівнях.
13. Розвиток комп’ютерних технологій, системного аналізу і нові
можливості інформаційно-аналітичного забезпечення   механіз�
му прийняття соціально-політичних рішень.
14. Основні форми і особливості реорганізації процесів організації
суспільного розвитку розвинених країн після Другої світової
війни. “Матінка РЕНД” і її діти.
15. Чотири етапи еволюції соціального прогнозування (1945-2010).
16. Проблема вимірів в суспільних науках. Складність та невизна�
ченість соціальних систем.
17. Багатовимірність, контрінтуїтивність соціальних систем.
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18. Ефект соціальногo   зворотного зв’язку. Неможливість повного
кількісного опису об’єкта аналізу.
19.	Системи показників і індикаторів, як інструмент вивчення і
аналізу соціально-політичних систем.
20. Методи відбору і інтеграції показників. Вагові коефіцієнти.
21. Генеральні, узагальнені показники (індекси).
22. Методи багатомірності статистики. Факторний аналіз. Кластeрний аналіз, методи “розпізнавання образів”.
23. Критерії відбору показників і   оцінки рівня їх репрезентатив�
ності.
24. Профіль “прогнозу” і “прогностичний фон”. Принципи побудови
комплексних систем соціально-політичної статистики.
25. Сучасні методи аналізу і прогнозування. Пошукові і нормативні
методи.
26.	Сучасні методи аналізу і прогнозування. Опитування громадсь�
кої думки
27.	Сучасні методи аналізу і прогнозування. Експертні методи, мето�
ди моделювання
28.	Сучасні методи аналізу і прогнозування. Ігрові, морфологічні та
інші методи.
29. Проблеми і системи класифікації методів аналізу і прогнозуван�
ня.
30. Історичні аналогії. Методологічні проблеми застосування мето�
ду аналогій в політичних науках.
31. Проблеми подібності, історичної унікальності, історично обумо�
вленої свідомості, соціального зовнішнього зв’язку.
32. Помилки при застосуванні методу аналогій і шляхи їх усунення.
33. Методи екстраполяції тенденцій. Стабільність, безперервність і
прогноз.
34. Лінійні моделі. Нелінійні моделі. Експоненціальні моделі.
35. Техніка оцінки параметрів. Довжина динамічного ряду і точки
“зламу тенденцій”.
36. Помилки прогнозування в трендових моделях.
37. Опитування громадської думки. Генеральна вибіркова сукуп�
ність. Основні етапи її формування.
38. Репрезентативність і помилки вибірки. Обсяг вибірки. Ймовірна  
вибірка.
39. Основні фази опитування. Типи і види запитань.
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40. Функціонально-психологічні запитання. “Запитання-фільтри”.
Контрольні запитання. “Відкриті” і “закриті” запитання.
41. Основні форми опитування: анкета і інтерв’ю. Техніка складання
анкет і проведення інтерв’ю.
42. Типові помилки при проведенні опитування.
43. Експертні оцінки в політичних науках. Переваги і недоліки екс�
пертних оцінок.
44. Формування експертної групи. Методи відбору експертів.
45. “Мозкова атака” або метод колективної генерації ідей. Особли�
вості проведення “мозкової атаки”.
46. “Звичайна” дискусія і “звичайне” опитування. Метод комісії.
47. Метод Дельфі.  Історія розробки методу.
48. Особливості і варіанти методу Дельфі. “Міні-Дельфі”
49. Методи “евристичного прогнозування”. Метод  “ПАТТЕРН”. Ба�
гатосходинкове опитування.
50. Методи обробки результатів експертного опитування. Медіана
та квартилі. Методи “відсікання” крайніх оцінок.
51.	Середні величини і коефіцієнти варіації. Лідери та аутсайдери
експертизи. Структура експертної групи
52. Альтернативні сценарії, як форма аналізу політичного і соціаль�
ного розвитку. Сценарій і прогноз. Пошукові і нормативні сце�
нарії.
53. Методи побудови сценаріїв. Мозкова атака. “Сассекська техні�
ка”.
54.	Синтез і самоузгодження часткових сценаріїв. Метод дискрет�
них часових інтервалів.
55. Морфологічний аналіз і морфологічні таблиці. Основні етапи і
методи побудови морфологічних таблиць.
56. Приклади морфологічних таблиць. „Україна 2000 і далі”.
57. Методи моделювання. Аналітичні і трендові моделі. Багатофак�
торні моделі.
58. Методи імітаційного моделювання.
59. Системний аналіз і етапи побудови імітаційної моделі.
60. Перші глобальні моделі Форрестера-Медоуза.
61. Модель Месаровича-Пестеля та її модифікації. Модельний ком�
плекс “ФОРКАСТ” ( Комітет начальників штабів, США).
62.	Сучасні моделі економічних та воєнно-політичних процесів про�
відних країн світу.
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63. Комплексні методи прогнозування. Методика і етапи розробки
комплексних прогнозів динаміки політичних систем.
64. Проблема прийняття політичних рішень в умовах невизначенос�
ті.
65. Теорія ігор, як апарат аналізу конфліктних ситуацій в умовах не�
визначеності.
66. Дж. Фон-Нейман і аналіз конфліктів. Основні визначення теорії
ігор.
67. Категорійний апарат. Ігри з нульовою і ненульовою сумою. Ігри
з повною і неповною інформацією. Стратегія гравця.
68. “Дилема в‘язня”. Двосторонні ігри з нульовою сумою. Погрози,
сигнали, блеф.
69. Початок і перебіг Першої світової війни з точки зору   теорії  
ігор.
70. Фоклендська криза 1982 р. і теорія ігор.
71. Використання теорії ігор для аналізу конфліктів.
72. Гонка озброєнь, конфлікт і кооперація в теорії ігор.
73. “Дилема безпеки” учасників гонки озброєнь. “Стримування”,
“кризова стабільність” і теорія ігор.
74. Кубинська криза 1962 р., як приклад успішного “стримування”.
75.	Сучасні приклади використання теорії ігор для аналізу соці-аль�
но-політичних процесів.
76. Ефект інформаційного зворотного зв’язку і прогнозування со�
ціально-політичних процесів.
77. Футурологія, волюнтаризм та ймовірнісний характер майбут�
нього.
78. Неопозитивізм Р. Мертона і ефекти “самоздійснення” та “само�
руйнування” прогнозів.
79. Критика марксистського детермінізму і неопозитивістського во�
люнтаризму. Образи майбутнього і “свідома побудова історії”.
80. Концепція “планування майбутнього”. Теорія і методологія “сві�
домої побудови бажаного типу майбутнього”, їх зв’язок з норма�
тивним прогнозуванням і плануванням.
81. Системні і часові обмеження теорії. Їх практичне використання у
внутрішній і зовнішній політиці та міжнародних відносинах.
82. Абсолютна і відносна верифікація. Класифікація методів верифі�
кації.
83. Пряма і посередня верифікація. Експертні методи.
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84. Консеквентна і ретроспективна верифікація. Аналіз помилок
прогнозування.
85. Комплексна оцінка якості прогнозу. Методи оцінки ефективності
рішень і програм та наслідків їх впровадження.
86. Тенденції і перспективи застосування інформаційно-аналітич�
них методів в процесі формування та імплементації зовнішньої
політики.
87. Нові підходи до організації і функціонування аналітичних і про�
гностичних служб. Системи безперервного прогнозування.
88. Еволюція і проблеми розбудови системи інформаційно-аналі�
тичного забезпечення соціально-політичного розвитку  України.
89. “Україна 2000 і далі”: критичний аналіз.
90. “Україна 2010”: критичний аналіз.
91. “Україна 2015”: критичний аналіз.
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