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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що державна 
політика відіграє надзвичайно важливу роль у суспільному житті. Саме вона 
має на меті своєчасно виявляти назрілі проблеми розвитку суспільства, вста-
новлювати причини їх виникнення і знаходити шляхи розв’язання. У сфері 
державної політики приймаються державно-політичні рішення, розробляються 
відповідні програми та інструменти їх реалізації. Тому вирішальну роль у фор-
муванні ефективної державної політики відіграє всебічний аналіз політичної 
ситуації та  прогнозування можливих варіантів її розвитку. Тільки так сучасна 
держава може швидко реагувати на виклики, що спричинені загостренням 
внутрішніх і зовнішніх проблем. На сьогоднішній день науковий супровід дер-
жавної політики є вкрай необхідним, а вчасне, адекватне передбачення політич-
них змін стає однією з умов забезпечення ефективної стратегії і тактики дер-
жавного управління. 

Недостатній рівень науково-аналітичного забезпечення державної політи-
ки України обумовлює повільні темпи й труднощі реформування українського 
суспільства. Наслідком цього, зокрема, є те, що проблеми суспільства визна-
ються і стають предметом теоретичного дослідження й практичного розв’язан-
ня вже після того як вони загострилися. Науковий аналіз політичних подій по-
кликаний внести елемент визначеності щодо майбутнього як внутрішньодер-
жавних, так і світових політичних процесів. Саме тому використання політич-
ного прогнозування у процесі формування державної політики може стати ос-
новою для прийняття обґрунтованих політичних рішень та дозволить значно пі-
двищити результативність державного управління в Україні. 

Таким чином, зазначена проблематика представляє теоретичний і прак-
тичний рівні осмислення ролі політичного прогнозування у формуванні дер-
жавної політики, що і зумовило вибір теми дисертаційного дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційне дослідження є складовою частиною наукової програми Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка “Модернізація суспільного розвит-
ку України в умовах світових процесів глобалізації” та науково-дослідної теми 
філософського факультету 11 БФ 041-01 “Філософсько-світоглядні та політоло-
гічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства”. 

Метою дисертаційного дослідження є визначення ролі політичного про-
гнозування у формуванні державної політики.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних задач:  
- визначити теоретико-методологічні засади дослідження політичного про-
гнозування; 

- виокремити критерії систематизації методів політичного прогнозування та 
здійснити їх класифікацію; 

- дослідити взаємозв’язок політичного прогнозування та державної політи-
ки;  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- встановити алгоритм вироблення альтернативних варіантів державної 
політики; 

- з’ясувати специфіку використання політичного прогнозування у форму-
ванні державної політики  України та дослідити перспективи оптимізації 
цього процесу. 
Об’єктом дослідження є державна політика. 
Предметом дослідження роль політичного прогнозування у формуванні 

державної політики. 
Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження 

політичного прогнозування є низка як загальнонаукових, так і спеціальних ме-
тодів пізнання. Системний метод дав можливість з'ясувати сутність політичного 
прогнозування, описати його  як комплексний поетапний процес, проаналізува-
ти його основні функції у виробленні державної політики. Структурно-функ-
ціональний метод дав змогу розкрити складові предмету дослідження, визначи-
ти суб’єктів та інструментарій політичного прогнозування.  Порівняльний ме-
тод дозволив визначити специфіку діяльності державних аналітичних інститу-
цій, які займаються прогнозуванням. Метод контент-аналізу дозволив  виокре-
мити та класифікувати різноманітні методи політичного прогнозування, з’ясу-
вати доцільність їхнього використання за тих чи інших умов. Прогностичний 
метод дав змогу виявити перспективи оптимізації процесу прийняття державно-
політичних та управлінських рішень за допомогою використання  технологій 
політичного прогнозування. Аналіз нормативно-правових актів та докумен-
тальної інформації дозволив дослідити діяльність структурних підрозділів ор-
ганів влади, що визначально впливають на формування державної політики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є цілісною науко-
вою роботою, у якій систематизовано теоретико-прикладний матеріал, уперше у 
вітчизняній політичній науці здійснено комплексний аналіз ролі політичного 
прогнозування у формуванні державної політики. Це дало змогу обґрунтувати 
наступні теоретичні положення, що містять новизну й виносяться на захист: 

- систематизовано існуючі точки зору щодо розуміння  сутності поняття 
“політичне прогнозування” та розкрито його зміст як складової формування 
державної політики. На цій основі запропоновано авторське визначення до-
сліджуваного поняття як процесу вироблення науково-обгрунтованих суджень 
про альтернативні варіанти державної політики на основі поєднання соціально-
економічних, політичних та соціокультурних чинників з метою забезпечення 
стратегії розвитку держави, мінімізації політичних та економічних ризиків, пі-
двищення ефективності державно-політичних рішень; 

- вперше у вітчизняній політичній науці узагальнено та уточнено критерії 
класифікації методів політичного прогнозування: за ступенем формалізації; за 
суб’єктним складом; за кількістю змінних; за цільовою ознакою; за характером 
розвитку подій; за кількістю учасників; за способом отримання прогнозної ін-
формації. Обґрунтовано, що такий спосіб систематизації методів політичного 
прогнозування покликаний забезпечити процес вивчення методів та полегшити 
вибір того чи іншого методу при здійсненні прогнозування державної політики; 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- уточнено, що використання процедури політичного прогнозування у 
формуванні державної політики є доцільним для вироблення стратегії розвитку 
держави. Доведено, що використання політичного прогнозування у формуванні 
державної політики створює наукове підгрунття для прийняття політичних рі-
шень органами влади, що включає в себе: науковий аналіз тенденцій зміни 
політичних та соціально-економічних процесів; передбачення розвитку 
політичних та  соціально-економічних процесів з огляду на наявні тенденції й 
окреслену мету; оцінку ймовірних наслідків ухвалених рішень; обґрунтування 
основних напрямів політичного, соціально-економічного розвитку; 

- на новому науковому рівні  досліджено процес формування державної 
політики. Обґрунтовано, що політичне прогнозування доцільно використовува-
ти у процесі вироблення альтернативних варіантів політики та формування пе-
реконливих, вичерпних аргументів на користь кожного з них шляхом наукової 
оцінки їхніх передбачуваних наслідків. Наголошено, що процес вироблення 
альтернативних варіантів політики носить комплексний характер, що зумовлює 
складність процесу виокремлення суб’єктів політичного прогнозування дер-
жавної політики. Доведено, що до процесу вироблення альтернативних сце-
наріїв політики доцільно залучати не лише представників виконавчих органів 
державної влади, а й інших суб’єктів, які беруть участь у формуванні політики. 
Зокрема, володіти методологією прогнозування та використовувати її на всіх 
етапах вироблення державної політики мають усі, хто займається формуванням 
державної стратегії; 

- доведено, що у формуванні стратегічної державної політики в Україні 
спостерігається цілий ряд проблем: загальна розпорошеність державних 
аналітичних інституцій, недостатність в більшості міністерств відділів та 
фахівців з політичного прогнозування; відсутність конкретних цілей і пріори-
тетів розвитку країни на середньострокову та довгострокову перспективу; від-
сутність постійної практики залучення громадян, недержавних аналітичних 
центрів, бізнес-середовища  до процесу формування державної політики. За-
пропоновано авторське бачення вдосконалення процесу формування державної 
політики в Україні щодо оптимізації процесу прийняття політичних рішень за 
допомогою використання політичного прогнозування, що передбачає розроб-
лення нормативної та методологічної основи здійснення політичного прогнозу-
вання; створення у державних установах підрозділів, відповідальних за аналіз і 
прогнозування окремих сфер; залучення до процесу вироблення державної 
політики вчених, незалежних експертів аналітичних вітчизняних та зарубіжних 
центрів, фахівців міжнародних організацій;створення умов для широкого пуб-
лічного обговорення прогнозно-програмних документів; розроблення навчаль-
ного модуля із політичного прогнозування в організації професійного навчання 
державних службовців та  посадових осіб. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 
можуть бути використані в діяльності органів державної влади, місцевого само-
врядування та неурядових організацій, спрямованій на підвищення ефективно-
сті прийняття політичних рішень.  
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Зміст дисертаційного дослідження, методологічні пропозиції, а також 
аналітичний матеріал про основні механізми та інструменти вироблення аль-
тернатив політики можуть знайти застосування при підготовці лекцій до нав-
чального курсу “Політичний аналіз і прогнозування” та розробки спеціальних 
курсів, навчально-методичних посібників і рекомендацій на допомогу виклада-
чам і студентам при вивченні відповідних проблем теоретичної та практичної 
політології. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати ди-
сертаційного дослідження було оприлюднено та обговорено на Міжнародній 
науковій конференції «Дні науки філософського факультету – 2011» (Київ, 20-21 
квітня 2011), ІІ Національному політологічному конвенті МАСПН (Київ, 15-16 
березня 2012), Міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського 
факультету – 2012» (Київ, 18-19 квітня 2012), Науковій конференції «Сучасні 
соціально-гуманітарні дискурси - 2012» (Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012), 
Міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського факультету – 
2013» (Київ, 16-17 квітня 2013). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано п'ять ста-
тей (з яких чотири – у фахових виданнях України й одна – у міжнародному ви-
данні) та четверо тез доповідей за матеріалами наукових конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, вис-
новків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить-
182 сторінки. Список використаних джерел включає 210 найменувань. 

ОСНОВНОЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У «Вступі» обгрунтовується актуальність теми, зазначається її зв’язок із 
науковими програмами, планами, темами, визначаються мета, завдання, об’єкт, 
предмет  та основні методи дослідження, формулюються положення його нау-
кової новизни, характеризуються наукове та практичне значення, апробація 
одержаних результатів і структура дисертації. 

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження 
політичного прогнозування» складається із двох підрозділів.  

У підрозділі 1.1. «Зміст та основні характеристики політичного про-
гнозування» зазначається, що близькими до предмету дослідження є праці    
А.Бароніна, К.Ващенко, Ю.Кальниша, В.Ребкало, С.Телешуна, В.Тертички, 
О.Кілієвича, які займаються питаннями політичної аналітики та прогнозування 
у виробленні державної політики. 

Визначити теоретичні основи політичного прогнозування, розкрити його 
зміст та основні характеристики дало змогу дослідження праць В.Амеліна, 
А.Афанасьева, А.Ахременка, Г.Брувера, О.Валевського, С.Вишньова, А.Гендіна, 
В.Горбатенка, А.Дегтярьова, А.Коваленка, А.Кокошина, В.Косолапова, В.Лісіч-
кіна, В.Лукова, В.Матвієнка, О. Панаріна, І.Рейтеровича, В.Рубанова, Б.Красно-
ва, К.Симонова, В.Тихомирова, М.Хрустальова, І.Яковлєва та інших. 

Аналіз праць таких західних вчених як Е.Янч, М.Сертон, К.Ральф, 
Дж.Армстронг, Р.Ленц, У.Гордон, Т.Проктор, Дж.Мангейм, Р.Річ, Ч.Лейв, Дж.-
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Марч, Р.Гаррет, Б.Мартін, П.Бекер, а також російські та українські вчені І.Бес-
тужев-Лада, С.Торунок, М.Кондаков, Е.Каракозова, А.Єріна, О.Попова, дав 
можливість комплексно дослідити методологічну базу політичного прогонозу-
вання, виокремити основні методи, які використовуються у прогнозуванні дер-
жавної політики та виокремити способи систематизації методів політичного 
прогнозування.  

Систематизувати алгоритм процесу вироблення державної політики та 
визначити методологічі основи формування та реалізації політики дало змогу 
дослідження праць таких вітчизняних фахівців, як Г. Атаманчук, Л. Бурганова, 
Т. Брус, О. Валевський, О. Дем’янчук, Ю. Кальниш, В. Лобанова, І. Петренко, 
О. Ребкало, О. Рудік, Ю. Сурмін, О. Сушинський, С. Телешун, В. Теремко, В. 
Тертичка, Н. Туленков та зарубіжних науковців П. Брауна,  С. Брукса, А. Вай-
нінга, К. Вайс, В. Веймера, М. Говлета, Б. Гогвуда, Ч. Гуда, Л. Гана,  Т.Дая, В. 
Дана, В. Дженкінса, Д. Істона, М. Кена, Г. Лассвела, Л. Пала, В. парсонса, О.Пе-
терсона, Г. Саймона, Р. Сімеона, Д. Стоуна, Е. Янга та ін. 

Розкрито зміст поняття «політичного прогнозування», визначено його 
відмінність від планування, проектування та програмування. Політичне прогно-
зування визначається в дисертації як процес вироблення ймовірнісного, науко-
во-обгрунтованого судження про можливі стани політичних систем, процесів і 
суб'єктів у майбутньому, про тенденції їх розвитку (пошуковий прогноз) та про 
можливі шляхи і терміни досягнення заданого стану політичних систем, про-
цесів, суб'єктів (нормативний прогноз). 

Велику увагу в роботі приділено питанню типології політичних про-
гнозів, зокрема розкито сутніть акивних та пасивних прогонзів, самоздійснених 
та самоспростовуючих прогнозів, оперативних, которткострокових, середньо-
строкових та довгострокових прогнозіив та ін. Також у дисертації детально роз-
крито питання верифікації політичних прогнозів. Зазначено, що особливу роль 
верифікації політичних прогнозів відіграють експертні опитування та інші про-
цедури, зокрема: розроблення прогнозу іншим методом (відмінним від уже за-
стосованих); зіставлення прогнозу з іншим, одержаним з інших джерел інфор-
мації; перевірка адекватного прогнозу в ретроспективі; аналітичне або логічне 
дослідження прогнозів; додаткове опитування експертів; спростування критич-
них зауважень опонентів; виявлення й урахування джерел можливих помилок; 
порівняння з думкою найкомпетентнішого експерта. 

Узагальнюючих наукових праць щодо з’ясування ролі політичного про-
гнозування у формуванні державної політики покищо немає. Від усіх наукових 
праць із проблематики політичного прогнозування у формуванні державної 
політики дана дисертація відрізняється передусім комплексним її охопленням 
та систематичним аналізом. 

У підрозділі 1.2. «Науково-методологічний інструментарій політічного 
прогнозування» описуються основні методи, які використовуються у політч-
ному прогнозуванні, це переважно методи індивідуальної експертної оцінки 
(інтерв’ю, анкетування, аналітичні записки); методи колективної експертної 
оцінки ( метод “Делфі”, “мозкова атака”, метод комісій, синектика); метод екс-
траполяції; моделювання (імітаційне моделювання, статистичне моделювання, 
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математичне моделювання); комплексні методики (метод сценаріїв, Форсайт, 
ПАТТЕРН).  

Особливу увагу в дисертації приділено дослідженню методам моделю-
вання, зокрема математичному. Доведено, що моделювати політичні та соціаль-
ні явища набагато складніше ніж природні процеси, адже індивіди є не завжди 
передбачуваними. Моделювання починається з більш простих типів поведінки, 
що регулярно спостерігаються і лише потім переходить до більш складних. Та-
кож математичні засоби, що необхідні для аналізу політичних проблем, повинні 
бути більш різнобічними та складними, оскільки моделі соціальних процесів у 
порівнянні з моделями природних систем, в більшій  мірі будуть пов’язані сту-
пенем випадковості, обробкою великої кількості інформації і більшої кількості 
змінних. На цій основі автором зазначено, що моделювання стає все більш зна-
чущим та ефективним для прогнозування політичних процесів. 

Також у дисертації достатньо детально розглянуто методологію  Форсай-
ту. Визначено, що ця практика визначення пріоритетів наукового і технологіч-
ного розвитку займає особливе місце в розробці науково-технічної та іннова-
ційної стратегії держави. Метод Форсайту визначено як комплексний механізм, 
який досягає результатів за рахунок поєднання цілої системи методів.Зазначено, 
що методологія Форсайту відрізняється від традиційного прогнозування, футу-
рології та стратегічного планування. Ця методологія пов'язана не з передбачен-
ням майбутнього, а з його формуванням, що дозволяє вважати Форсайт специ-
фічним інструментом управління технологічним розвитком, що спирається на 
створювану в його рамках інфраструктуру. 

Досліджуються різні способи систематизації методів політичного прогно-
зування, що запропоновані вітчизняними та зарубіжними вченими. На цій осно-
ві визначені критерії систематизації методів політичного прогонозування, а 
саме: за ступенем формалізації, за суб’єктним складом, за кількістю змінних, за 
цільовою ознакою, за характером розвитку подій, за кількістю учасників, за 
способом отримання прогнозної інформації.  

Автором запропонована власна класифікаційна схема методів політичного 
прогнозування за ступенем формалізації. При цьому доведено, що жоден із ме-
тодів політичного прогнозування, взятий сам по собі, не може забезпечити не-
обхідний ступінь надійності, точності, дальновидності прогнозу. Однак, в пев-
ному сполученні, ці методи є дуже ефективними у дослідженні політичних про-
цесів та оптимізації процесу вироблення державної політики. Тому, автором де-
тально обгрунтована теза, що будь-яка класифікаційна схема методів політично-
го прогнозування повинна бути відкритою для доповнення новими методами. 
Саме це допоможе подолати однобічність, фрагментарність здійснюваного до-
слідження та забезпечить досягнення ефективності та підвищить вирогідність  
політичного прогнозу. 

У другому розділі «Взаємозвок політичного прогнозування та держав-
ної політики» виокремлено три підрозділи.  

У підрозділі 2.1. «Державна політика як об’єкт політичного прогнозу-
вання» досліджується поняття «державна політика»,  виокремлюються етапи її 
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вироблення та визначається, що саме на етапі формування державної політики 
доцільно використовувати політичне прогнозування.  

У дисератції визначено мету політичного прогнозування у формуванні 
державної політики, а саме  - створення наукових передумов для прийняття 
управлінських рішень органами законодавчої та виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування. Зазначено, що ці передумови передбачають: науко-
вий аналіз тенденцій зміни соціально-економічних процесів; варіантне передба-
чення розвитку соціально-економічних процесів з огляду на наявні тенденції й 
окреслену мету; оцінювання ймовірних наслідків ухвалених рішень; обґрунту-
вання напрямів соціально-економічного та науково-технічного розвитку. Зав-
данням політичного прогнозування визначено, з одного боку, з'ясування пер-
спективи найближчого або віддаленого майбутнього, вважаючи на реальні про-
цеси сьогодення, а з іншого - сприяння розробленню оптимальних програм і 
планів політичного та соціально-економічного розвитку держави, що має ґрун-
туватися на пропонованому прогнозі й враховувати оцінку прийнятого рішення 
з позицій його наслідків у прогнозованому періоді.  

Доведено, що прогнозування може вивчати вирогідні, потенційні й нор-
мативно значимі перспективи, оцінювати наслідки існуючих і запропонованих 
політичних програм, визначити майбутні вирогідні обмеження на шляху досяг-
нення поставлених цілей і оцінювати політичну здійсненність різних варіантів 
державної стратегії. Зазначено, що прогноз виконує не тільки пізнавальну 
функцію - отримання інформації про можливі альтернативні варіанти розвитку 
досліджуваного об’єкта,  але й управлінську - проектування бажаного майбут-
нього і впровадження цього проекту в масову свідомість і свідомість політичних 
еліт.   

На цій основі автор дає визначення поняття політичного прогнозування 
державної політики як процесу вироблення науково-обгрунтованих суджень про 
альтернативні варіанти державної політики на основі поєднання соціально-еко-
номічних, політичних та соціокультурних чинників з метою забезпечення стра-
тегії розвитку держави, мінімізації політичних та економічних ризиків, підви-
щення ефективності державно-політичних рішень. 
 У підрозділі 2.2. «Вироблення, оцінка та відбір альтернативних 
варіантів державної політики» досліджується алгоритм формування держав-
ної політики, а саме вироблення альтернативних варіантів державної політики, 
їх оцінка та відбір. Доведено, що застосування методів політичного прогнозу-
вання у формуванні державної політики використовується при: 1) Визначенні 
цілей. При прийнятті важливих політичних рішень, наслідки реалізації яких 
можуть зіграти значну роль, необхідно чітко визначити цілі яких треба досягти. 
Тут доцільне використання такого методу як побудова дерева цілей. 2) Генерації 
альтернативних варіантів. Процедури генерації альтернативних варіантів мо-
жуть передбачати використання методів мозкової атаки, Делфі, синектики, ме-
тоду комісій. 3) Прогнозуванні впливів альтернатив політики. Доцільним є ви-
користання методу екстраполяції та комплексних методик, зокрема побудова 
сценарію. 

7



 Зазначається, що політичне прогнозування дає можливість виробити най-
більшу кількість альтернативних варіантів розвитку політичних процесівчи 
явищ та оцінити ймовірні впливи у майбутньому.  Розглянуто етапи вироблення 
альтернатв політики, які пропонують вітчизняні та зарубіжні достлідники. На 
цій основі автором виокремлено основні етапв відбору альтернатив політики, 
зокрема 1) визначення мети політичного рішення; 2) визнаяення завдань, які це 
політичне рішення має розв’язати; 3) формування можливих альтернатив вирі-
шення проблеми; 4) формування критеріїв відбору альтернатив; 5) відбір аль-
тернатив за кращими критеріями. Оцінка кожної альтернативи можлива за 
певними критеріями, такі як результативність, ефективність, економічність, 
політична здійсненність, адміністративна здійсненність. В практиці політичного 
пронозування різні альтернативи мають найкращий результат за різними кри-
теріями. Тому завдання полягає в тому, щоб показати переваги і вади різних 
критеріїв, пов’язаних з різними варіантами видбору за допомогою використання 
методів політичного прогнозування. 

Визначено, що рішення про вибір певних альтернатив залежить від кри-
теріїв, на основі яких формується курс державної політики. На основі синтезу 
поглядів багатьох вчених, виокремлено такі універсальні критерії оцінки аль-
тернативних варіантів політики: 1) Результативність як міра досягнення прого-
лошених цілей політики. Якщо всі завдання виконані з високою імовірністю, то 
результативність вважається високою. Якщо всі завдання будуть виконані з 
низькою імовірністю, то результативність буде низькою. 2) Ефективність як 
співвідношення між витратами на проведення політики та отриманими резуль-
татами. Для визначення ефективності необхідно підрахувати потенційні витрати 
і вигоди, що пов’язані з реалізацією певної альтернативної політики. Вигода – 
це очікувані позитивні результати реалізації того чи іншого варіанту. Витрати – 
це час, грошові та інші ресурси, витрачені на реалізацію певного варіанту, або 
можливі негативні наслідки його реалізації. Як вигоди, так і витрати можуть 
включати економічні, соціальні, політичні та екологічні чинники. 3) Економіч-
ність політики – намагання отримати певні фіксовані результати з найменшими 
затратами ресурсів. 4) Справедливість як критерій оцінки варіантів політики. 
Цей критерій означає непропорційний вплив на різні регіони та групи населен-
ня. Основні його ознаки: громадянство, місце проживання, рівень доходів, кла-
сова, расова та національна належність, вік, стать. Типи справедливості: гори-
зонтальна – однакове ставлення до членів суспільства з однаковим статусом, 
вертикальна – розподіл товарів та послуг між групами з нерівним статусом,  
міжвікова – вплив на долю майбутніх поколінь. 5) Політична здійсненність – 
відповідність пріоритетним завданням уряду; ставлення громадськості, став-
лення впливових груп спеціальних інтересів. 6) Адміністративна здійсненність 
– чи може бути реалізований цей варіант політики за наявних політичних, со-
ціальних та адміністративних умов; чи достатня чисельність персоналу для 
його реалізації; чи достатні для цього фінансові ресурси; чи можна все зробити 
вчасно; законодавчі обмеження. 7) Результативність як критерій оцінки варіан-
тів політики – це міра досягнення проголошених цілей політики. Для визначен-
ня результативності слід попередньо чітко визначити цілі політики, за кожною 
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ціллю сформувати критерій – формальну ознаку досягнення цілі. З урахуванням 
цих критеріїв слід визначити, яка імовірність досягнення всього комплексу 
цілей. Наприклад, якщо всі завдання будуть виконані з високою імовірністю, то    
результативність – висока. Якщо імоврність виконання всіх завдань низька, тоді 
низька  і  результативність. 

Визначено, що процес вироблення альтернатив політики та іх відбору за 
допомогою використання політичного прогнозування у переважній більшості 
випадків супроводжується невизначеністю.На основі аналізу праць вітчизняних 
дослідників автором зазначені основні способи подолання цієї невизначенності: 
1) розробка резервних сценаріїв (цей спосіб застосовується у разі існування не-
визначеності щодо умов, які матимуть значення в майбутньому); 2) оцінювання 
альтернатив (до цього способу вдаються тоді, коли впевненість аналітика у про-
гнозах коливатиметься залежно від різних альтернатив); 3) створення нового 
критерію (цей спосіб полягає у виробленні нового критерію оцінювання, який 
би вимірював ймовірність отримання суттєвої відмінності між реальними ре-
зультатами та найточнішими прогнозами аналітика). 
 У роботі зазначено, що особливу увагу у процесі формування державної 
політики слід звернути на інститути, які беруть участь у виробленні та прогно-
зуванні варіантів політики. На основі аналізу поглядів з цього питання різних 
вітчизняних науковців, автором зроблено висновок, що формування політики 
відбувається в законодавчих та виконавчих структурах, групах інтересів, спе-
ціальних комісіях, «мозкових центрах». Цей процес носить комплексних харак-
тер, а тому досить складно виокремити окремих субєктів політичного прогнозу-
вання державної політики. На думку автора вироблення політики має супро-
воджуватись процедурою прогнозування на кожному рівні, тому усі суб’єкти 
політичної аналітики мають володіти методологією прогнозування. 
 Також у підрозділі розглянуто принципи стратегічного планування та пе-
ренесено їх зміст на процес відбору альтернатив політики, виокремлено проце-
дури, які необхідно здійснити, маючи в арсеналі певну кількість відібраних аль-
тернатив, зокрема: 1) спрогнозувати впливи альтернатив; 2) оцінити ці впливи з 
позицій обраних критеріїв та принципів; 3) порівняти альтернативи за несуміс-
ними критеріями. 
 У підрозділі 2.3. «Основні напрями застосування політичного прогно-
зування у державній політиці» зазначається, що виокремити основні напрям-
ки здійснення політичного прогнозування можна в залежності від об’єкта про-
гнозування. Основними напрямками є внутрішньополітичний та зовнішньо-
політичний.  

Визначено, що найголовнішими об’єктами внутрішньополітичного про-
гнозування є формування, розвиток і структура політичної системи, взаємозв’я-
зок та активність її компонентів; розвиток держави, динаміка її функцій, зміна 
форм та напрямків діяльності; утвердження правових відносин і громадянсько-
го суспільства, розвиток прямої та представницької демократії; зміни в струк-
турі та змісті діяльності основних суб’єктів політики; динаміка розвитку пар-
тійної системи, форми і методи діяльності політичних партій; процес політич-
ної соціалізації особи; функціонування і тенденції розвитку громадської думки 
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та її вплив на політичний процес; державна політика щодо різних сфер суспіль-
ного життя (економічна, соціальна, демографічна, етнічна, молодіжна політика 
тощо). 

З’совано, що у порівнянні з іншими об´єктами соціального прогнозуван-
ня, в прогнозуванні міжнародних відносин і зовнішньополітичних явищ необ-
хідна підвищена увага до чинників, які зумовлюють зовнішньополітичну стра-
тегію. А саме, умови матеріального життя суспільства, природне середовище ,  
демографічний чинник, спосіб виробництва та особливо виробничі відносини, 
розстановка політичних сил у країні тощо. На на базі дослідження цих чинників 
доведено, що політичне прогнозування повинне виявити загальні тенденції роз-
витку з побудовою шкали ймовірності найбільш можливих чи бажаних відхи-
лень від них. У дисертації визначено, що залежно від специфіки завдань, про-
гнози міжнародних відносин можуть включати в себе: знаходження довготермі-
нових загальних тенденцій зовнішньополітичної діяльності окремих держав і 
груп держав; створення довготермінових прогнозів (побудови загальної, неде-
талізованої картини можливого розвитку міжнародних відносин приблизно на 
десятиріччя вперед); створення середньотермінових прогнозів (побудова більш 
деталізованої ймовірної картини розвитку міжнародних подій з визначенням 
різних варіантів і орієнтовних підрахунків за низкою шкал на рік чи на кілька 
років наперед); розроблення короткотермінових прогнозів (докладніший роз-
гляд порівняно багатьох варіантів розвитку подій, визначення максимально 
ймовірних і оптимальних зовнішньополітичних рішень на найближчі дні, тижні 
й місяці в межах поточного року). 
 Також у дисертації розкрито зміст та особливості таких напрямків 
політичного прогнозування у державній політиці як економічний, соціальний, 
екологічний та воєнно-політичний. Зокрема, зазначено, що економічний напря-
мок має за основу принцип єдності політики і економіки стосовно економічного 
прогнозування. Цей принцип означає, що при розгляді питань розвитку націо-
нальної економіки, складанні прогнозів та розробці планів слід виходити із за-
гальнодержавних інтересів.  
 Соціальний напямок передбачає тісний зв’язок з політичним прогнозу-
ванням, оскільки соціальна система взаємопов’язана з політичною системою, 
більше того, її розвиток та структура залежать від процесів трансформації або 
модернізації політичної системи. Таким чином, розробка ефективних та адек-
ватних соціальних прогнозів неможлива без аналогічної роботи в політичній 
сфері і навпаки. Зазначено, що перманентну політичну та соціально-економічну 
кризу, залежність від ситуації на зовнішніх ринках, національні та ментально-
культурні суперечності можна подолати виключно за рахунок раціонального 
планування та розробки програм довгострокового розвитку, що, у свою чергу, 
вимагає максимального залучення методів політичного прогнозування в управ-
лінську практику. 
 На основі дослідження праць таких вчених як Г.Розенберг, В.Шитиков, 
П.Брусиловский, з’ясовано суть екологічного напрямку політичного прогнозу-
вання. Вона полягає в тому, що аналіз майбутніх змін у навколишньому середо-
вищі та їх зворотних впливів на антропогенну діяльність і здоров‘я людей обу-
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мовлює необхідність використання політичного прогнозування в екологічній 
сфері. Це є необхідним для вироблення екологічних програм і екологічного 
планування державної політики. Таке прогнозування проводиться спеціально 
уповноваженими державними органами разом з відповідними науковими уста-
новами, що забезпечують організацію короткострокового і довгострокового 
прогнозування змін навколишнього природного середовища, які повинні врахо-
вуватися при розробці і виконанні програм економічного та соціального-
політичного розвитку.  

Особливість воєнно-політичного прогнозування розкривають праці таких 
вчених як Є.Горбунова, С.Возняка, О.Полякової. З’ясовано, що воєнно-політич-
не прогнозування є багатомірним, оскільки прогнозування ходу і результату 
збройної боротьби не може обмежуватися тільки просторовими або тільки 
тимчасовими характеристиками. Поряд з багатомірністю воєнно-політичне про-
гнозування є також багатоплановим, тобто охоплює крім збройної боротьби й 
інші сфери життя суспільства: економіку, політику, дипломатію й ін.  

Доведено, що особливістю політичного прогнозування є те, що основний 
напрямок політичного прогнозу становить профіль прогнозу, який є предметом 
дослідження, а допоміжні напрямки утворюють прогнозний фон як сукупність 
зовнішніх умов стосовно об’єкта прогнозування, що мають суттєве значення 
для вирішення завдань політичного прогнозу.  Автором зазначено, що політичне 
прогнозування може застосовуватись у будь-яких напрямках державної політи-
ки, адже при виробленні судження про майбутній стан досліджуваного об'єкта, 
воно враховує не лише галузеві фактори, які впливають на вихідний результат, а 
й зовнішні умови, що впливають на об'єкт прогнозування, інтерси, уподобання 
та очікування різних суб'єктів політичного процессу. 
 Третій розділ «Політичне прогнозування як необхідна складова про-
цесу формування державної політики України» складається із двох під-
розділів. 
 У підрозділі 3.1. «Специфіка використання політичного прогнозуван-
ня у формуваннi державної політики України» аналізується діяльність під-
розділів вищих органів державної влади в Україні, які займаються формуванням 
державної політики, а також наукові інституції, які здійснюють науковий супро-
від діяльності цих оргнів. Серед них розглянуто суб’єкти, які здійснюють 
політичне прогнозування та досліджена практика розробки документів про-
грамно-прогнозного характеру, нормативно-правових актів, що спрямовані на 
формування стратегії розвитку України. 

Визначено, що особливістю вироблення державної політики в Україні є її 
спрямування на вирішення проблем, які вже загострилися та потребують невід-
кладного вирішення. Все це призповодить до вироблення політичної тактики, а 
не політичної стратегії розвитку держави. Політичні рішення спрямовані часті-
ше за все на вирішення загострених проблем, а не на їх попередження. Тому до-
ведено, що використання політичного прогонозування є необхідним у процесі 
формування державної політики, оскільки взмозі забезпечити далекоглядність 
та виваженість політики. Вироблення альтернатив політики передбачають грун-
товний, всесторонній аналіз усіх можливих варіантів вирішення проблеми та 
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обрання найефективнішого з них. А це в свою чергу, говорить про можливість 
попередження не тільки загострення проблем, а й їх уникнення.  

Дослідження діяльності інституціональних суб’єктів, які здійснюють 
політичне прогозування в Україні дало змогу зробити висновки, що сучасна си-
стема формування державної політики в Україні характеризується значною роз-
порошеністю інституцій, що здійснюють політичне прогнозування. З одного 
боку, більшість міністерств, управлінь та державних служб, які мають своїм за-
вданням формування державної політики у певній галузі, не займаються 
політичним прогнозуванням. В багатьох таких інституціях відсутні відповідні 
відділи та спеціалісти. З іншого боку, можна спостерігати створення великої 
кількості спеціальних консультативно-дорадчих служб, які займаються форму-
ванням державної політики і по суті дублікують функції профільних 
міністерств. Так, при Президентові України створено багато консультативних 
Рад, деякі міністерства мають цілі науково-дослідні інститути, які займаються 
аналітичним супроводом їх діяльності, при цьому усі зазначені інститції мають 
право додатково залучати експерів, консульнтантів та науковців для розробки 
аналітичних матеріалів, прогнозів та рекомендацій.  

Також дослідження практика розробки програмно-прогнозних докумен-
тів дало змогу зробити висновки щодо відсутності стратегічного документа, 
який визначав би напрями та стратегію розвитку держави на середньострокову 
та довгострокову перспективу. Це в свою чергу унеможливлює забезпечення 
політичної стабільності і стійкого економічного зростання на основі виважених, 
системних і послідовних кроків. 
 У підрозділі 3.2. «Політичне прогнозування та перспективи вдоскона-
лення процесу формування державної політики України» зазначається, що 
нагальною протребою є професійне знання, яке може стати надійним фунда-
ментом для оптимізації процесу прийнятя державно-політичних рішень. Фор-
мування державної політики передбачае узгодження інтересів усіх суб'єктів 
політичного процесу, а тому ми маємо приділяти увагу саме політичним яви-
щам. Таким чином, роль політичного прогнозування  у формуванні державної 
політики в сучасних умовах все більше зростає, оскільки  виникає потреба ви-
роблення якомога більшої кількості альтернатив вирішення нагальних проблем 
та вибору найкращої з них. Застосування прогнозного інструментарію у форму-
ванні державної політики є підгруннтям комплексного, всебічного аналізу та 
наукового обгрунтування державно-політичних рішень.  

Зазначено, що основним чинником підвищення якості прогнозно-плано-
вої роботи є чіткий розподіл повноважень та компетенції між всіма органами 
державної влади як по вертикалі, так і по горизонталі, а також між органами 
державної влади та місцевого самоврядування. Істотною проблемою нині є за-
конодавчо закладене дублювання функцій і повноважень різних гілок влади, що 
призводить до суперечливості та неузгодженості їх роботи. Для покращення ім-
плементації соціально-політичних прогностичних розвідок в управлінську 
практику, органам державної влади спільно з науково-дослідними інститутами, 
вищими навчальними закладами передусім необхідно підготувати технічні зав-
дання зі створення інформаційно-аналітичних систем та їх прогностичних еле-
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ментів за напрямами функціонування органів державної влади. Крім того, до-
цільним є запровадження дієвих механізмів співпраці між державними та не-
державними інформаційно-аналітичними структурами в контексті розробки ко-
роткотермінових, середньотермінових та довготермінових прогнозів (зокрема 
шляхом проведення спільних досліджень з актуальних питань внутрішньої та 
зовнішньої політики). Не менш важливою є активізація співпраці прогностич-
них структур органів державної влади та місцевого самоврядування з вітчизня-
ним академічним середовищем (це дасть змогу суттєво оптимізувати та зробити 
більш ефективним обмін науково-методологічними напрацюваннями, посилити 
підготовку та перепідготовку фахівців з прогностичної роботи шляхом стажу-
вання, тренінгів для студентів вищих начальних закладів, які виявляють бажан-
ня і схильність до прогностичної діяльності тощо). Нарешті, необхідно обмежи-
ти практику підготовки проектів та програм прогностичними органами держав-
ної влади та місцевого самоврядування “під себе” (виходячи лише з політичної 
доцільності та власного місця у владній ієрархії). 
 У дисертації зазначено, що особливу роль у здійсненні політичного про-
гнозування державної політики мають займати громадські організації. Зокрема, 
виокремлено чотири основні шляхи впливу громадських організацій на держав-
ну політику: безпосередній (без участі держави), консультативний (узгодження 
та корегування державної політики), інноваційний (висунення  пропозицій 
щодо нових підходів до вирішення проблем) та  наглядовий (контроль за вико-
нанням державою соціальних програм). 
 Для вдосконалення процесу формування державної політики України, зо-
крема процесу політичного прогнозування, необхідно поєднувати прогнозуван-
ня з іншими методами економічного діагностування. Доцільним є поєднання 
різних методів та методик у дослідженні перспектив розвитку держаної політи-
ки, у виробленні різних варіантів її розвитку. Необхідно щоразу шукати новий 
шлях дослідження політичних явищ та процесів, оскільки методи дослідження 
повинні враховувати специфіку та особливості досліджуваного об'єкта та вра-
ховувати якомога більше факторів, що впливають на досліджуваний об’єкт. До-
ведено, що саме це допоможе подолати однобічність та фрагментарність здійс-
нюваного дослідження та забезпечить досягнення ефективності та підвищить 
вирогідність  політичного прогнозу.  

ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота є цілісним дослідженням, у процесі якого автором 
самостійно було узагальнено, систематизовано та уточнено знання про політич-
не прогнозування, на основі якого отримано нові науково-обгрунтовані резуль-
тати, які спонукають по-новому поглянути на проблему використання політич-
ного прогнозування у формуванні державної політики та розв’язують важливу 
наукову проблему оптимізації вироблення знання для прийняття ефективних 
державно-політичних рішень. Комплексне дослідження проблеми використання 
політичного прогнозування у формуванні державної політики дало змогу зро-
бити наступні висновки. 

13

1



1. Політичне прогнозування – це процес вироблення науково-обгрунтова-
ного судження про альтернативні варіанти державної політики на основі поєд-
нання соціально-економічних  та політичних чинників з метою забезпечення 
стратегічного бачення розвитку держави, мінімізації політичних та економічних 
ризиків, яке може стати основою для прийняття ефективного державно-
політичного рішення. 

Для політичного прогнозування найважливішим є те, що жодна майбутня 
стадія політичного процесу не може бути передбачена з повною ймовірністю. 
Завжди є спектр альтернативних майбутніх станів політичного об'єкта, які мо-
жуть бути актуалізовані за певних умов. Для успіху управлінської діяльності 
важливим є створення науково обгрунтованих державно-політичних рішень, що 
є можливим за допомогою встановлення ряду основних альтернатив і факторів, 
що впливають на ймовірність їх здійснення. 

2. Для прогнозування державної політкики можуть бути використані такі 
методи як: методи індивідуальної експертної оцінки (інтерв’ю, анкетування, 
аналітичні записки); методи колективної експертної оцінки (метод “Делфі”, 
“мозкова атака”, метод комісій, синектика); метод екстраполяції; моделювання 
(імітаційне моделювання , статистичне моделювання , математичне 
моелювання); комплексні методики (метод сценаріїв, Форсайт, ПАТТЕРН). Ви-
робити одну класифікацію методів політичного прогнозування в якій би чітко 
були розмежовані критерії поділу поняття і в той же час яка охоплювала усі ме-
тоди, що можуть використовуватися в політичному прогнозуванні, вкрай склад-
но, майже не можливо. Тому доцільно класифікувати методи за певними кри-
теріями: 1) за ступенем формалізації: а) формалізовані, б) інтуїтивні; 2) за 
суб’єктним складом: а) експертні, б) неекспертні; 3) за кількістю змінних: а) 
одномірні, б) багатомірні; 4) за цільовою ознакою: а) нормативні, б )пошукові ; 
5) за характером розвитку подій: а) статичні, б) динамічні; 6) за кількістю учас-
ників: а) індивідуальні, б) групові; 7) за способом отримання прогнозної інфор-
мації: а) експертна думка, б) екстраполяція, в) моделювання. 

Застосування методів політичного прогнозування у формуванні державної 
політики використовується при: 1) Визначенні цілей. При прийнятті важливих 
політичних рішень, наслідки реалізації яких можуть зіграти значну роль, необ-
хідно чітко визначити цілі яких треба досягти. Тут доцільне використання тако-
го методу як побудова дерева цілей. 2) Генерації альтернативних варіантів. Про-
цедури генерації альтернативних варіантів можуть передбачати використання 
методів мозкової атаки, Делфі, синектики, методу комісій. 3) Прогнозуванні 
впливів альтернативних варіантів політики. Доцільним є використання методу 
екстраполяції та комплексних методик, зокрема побудова сценарію. 

3. Процес розробки державної політики має бути осмисленим і обґрунто-
ваним, стратегічним за природою, оскільки це необхідно для прийняття ефек-
тивних державно-політичних рішень. Прогнозування  та планування політики є 
стратегічним процесом, оскільки проблеми суспільства стали настільки склад-
ними і невизначеними для швидкого прийняття рішень, що державні організації 
потребують систематичного підходу, який дозволив би їм виконувати глобальні 
політичні завдання, а також допоміг пристосовуватись до нових обставин чи 
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потреб. Саме тому доцільним є використання процедури політичного прогнозу-
вання у формуванні державної політики задля забезпечення вироблення страте-
гічного бачення розвитку держави та мінімізації політичних та економічних ри-
зиків. Метою застосування політичного прогнозування у формуванні державної 
політики є створення наукових передумов для прийняття управлінських рішень 
органами законодавчої та виконавчої влади, органами місцевого самоврядуван-
ня. Ці передумови передбачають:1) науковий аналіз тенденцій зміни соціально-
економічних процесів; 2) варіантне передбачення розвитку соціально-економіч-
них процесів з огляду на наявні тенденції й окреслену мету; 3) оцінювання 
ймовірних наслідків ухвалених рішень; 4) обґрунтування напрямів соціально-
економічного та науково-технічного розвитку. Завданням політичного прогно-
зування, з одного боку, є з'ясування перспективи найближчого або віддаленого 
майбутнього, зважаючи на реальні процеси сьогодення, а з іншого - сприяння 
розробленню оптимальних програм і планів економічного та соціального роз-
витку об’єкта, що має ґрунтуватися на пропонованому прогнозі й враховувати 
оцінку прийнятого рішення з позицій його наслідків у межах прогнозованого 
періоду. 

4. Процес вироблення альтернативних варіантів політики є творчим ета-
пом у формуванні державної політики. Основним завданням аналізу політики є 
надання переконливих та вичерпних аргументів на користь одного з варіантів 
вирішення існуючої проблеми. Для цього необхідно за допомогою процедури 
прогнозування описати можливі варіанти вирішення проблеми, здійснити оцін-
ку спроможності кожного варіанту розв’язати зазначену проблему та порівняти 
результати такого оцінювання. Результати оцінювання й порівняння можливих 
варіантів повинні продемонструвати, яка з обраних альтернатив або їх комбіна-
ція найкраще підходить  для прийняття ефективного державно-політичного рі-
шення. Вироблення альтернативних варіантів політики відбувається переважно 
у виконавчих органах державної влади, групах інтересів, спеціальних комісіях, 
«мозкових центрах». Цей процес носить комплексний характер, а тому досить 
складно виокремити окремих суб’єктів прогнозування державної політики. Ви-
роблення політики має супроводжуватись процедурою прогнозування на кож-
ному рівні, тому усі суб’єкти політичної аналітики мають володіти методоло-
гією прогнозування.  

5.  Особливістю вироблення державної політики в Україні є її спрямуван-
ня на вирішення проблем, які вже загострилися та потребують невідкладного 
вирішення. Це призводить до вироблення політичної тактики, а не політичної 
стратегії розвитку держави. Політичні рішення спрямовані частіше за все на 
«гасіння» проблем, а не на їх попередження. Тому використання політичного 
прогонозування є необхідним у процесі формування державної політики, 
оскільки взмозі забезпечити далекоглядність та виваженість політики. Вироб-
лення альтернативних варіантів державної політики передбачають ґрунтовний, 
всесторонній аналіз усіх можливих варіантів вирішення проблеми та обрання 
найефективнішого з них. А це в свою чергу, говорить про можливість попере-
дження не тільки загострення проблем, а й їх уникнення.  
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Для вдосконалення формування державної політики в Україні необхідно: 
створити умови для переходу до системи розроблення довгострокових стратегій 
на основі прогнозування; розробити нормативну базу розроблення політичного 
прогнозу; запровадити єдині методологічні основи у політичному прогнозуван-
ні та узгодити цей документ з усіма учасниками прогнозного процесу;сформу-
вати у державних установах підрозділи, відповідальні за аналіз і прогнозування 
окремих сфер діяльності, де ці відділи відсутні; у практику прогнозування за-
провадити світовий досвід розроблення варіантних прогнозів, які слугувати-
муть інструментом детального аналізу та базою розроблення політики на пер-
спективу; на всіх етапах до розроблення прогнозу залучати вчених, незалежних 
експертів аналітичних вітчизняних та іноземних центрів, фахівців міжнародних 
організацій;створити умови для можливості широкого публічного обговорення 
прогнозно-програмних документів, що сприятиме підвищенню зацікавленості 
громадськості щодо процесу прогнозування, результатів прогнозу та  розгор-
танню дискусій у ЗМІ;впровадити прогнозування в практику роботи централь-
них органів виконавчої влади;розробити навчальний модуль зі політичного про-
гнозування в організації професійного навчання державних службовців, поса-
дових осіб місцевого самоврядування. 
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АНОТАЦІЯ 

Бєй Г.А. Політичне прогнозування та його роль у формуванні 
державної політики. - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 
спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. - Київ, 2014. 

Дисертація присвячена дослідженню сутності політичного прогнозування 
та визначення його ролі у формуванні державної політики. Визначено 
теоретико-методологічні засади дослідження політичного прогнозування. 
Виокремлено критерії систематизації методів політичного прогнозування та 
здійснено їх класифікацію. 

Досліджено взаємозв’ язок політичного прогнозування та державної 
політики. Встановлено алгоритм вироблення альтернативних варіантів 
державної політики та визначено основні напрямки використання політичного 
прогнозування у формуванні державної політики. 

З’ясовано специфіку використання політичного прогнозування у 
формуванні державної політики України та досліджено перспективи оптимізації 
цього процесу. 

Ключові слова: політичне прогнозування, державна політика, аналіз 
політики, вироблення альтернативних варіантів політики, методи політичного 
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прогнозування, вироблення державної стратегії, прогнозно-програмні 
документи. 

АННОТАЦИЯ 

Бей А. Политическое прогнозирование и его роль в формировании 
государственной политики. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 
по специальности 23.00.02 - политические институты и процессы. - Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко. МОН Украины. - Киев, 
2014. 

Диссертация посвящена исследованию сущности политического 
прогнозирования и определения его роли в формировании государственной 
политики, на этой основе прогнозирование рассматривается как процесс 
выработки научно обоснованных суждений об альтернативных вариантах 
государственной политики на основе сочетания социально-экономических, 
политических и социокультурный факторов, для обеспечения стратегии  
развития государства, минимизации политических и экономических рисков, 
повышения эффективности государственно-политических решений. 
Определены теоретико-методологические основы исследования политического 
прогнозирования. Выделены критерии систематизации методов политического 
прогнозирования и осуществлена их классификация. 

Автором предложена собственная классификационная схема методов 
политического прогнозирования по степени формализации. При этом доказано, 
что ни один из методов политического прогнозирования, взятый сам по себе, не 
может обеспечить необходимую степень надежности , точности , 
дальновидности прогноза. Однако, в определенном сочетании, эти методы 
являются очень эффективными в исследовании политических процессов и 
оптимизации процесса выработки государственной политики. Поэтому, автором 
детально обоснован тезис, что любая классификационная схема методов 
политического прогнозирования должна быть открытой для дополнения 
новыми методами. Именно это поможет преодолеть односторонность, 
фрагментарность осуществляемого исследования и обеспечит достижение 
эффективности и повысит вероятностью политического прогноза. 

Исследована взаимосвязь политического прогнозирования и 
государственной политики. Доказано, что использование политического 
прогнозирования в формировании государственной политики создает научное 
обоснование принятия государсвенно-политических решений органами власти 
и предусматривает: 1) научный анализ тенденций изменения политических и 
социально-экономических процессов; 2) предвидение развития политических и 
социально-экономических процессов учитывая существующие тенденции и 
очерченную цель; 3) оценку вероятных последствий принятых решений; 4) 
обоснование основных направлений политического и социально-
экономического развития. Установлен алгоритм выработки альтернативных 
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вариантов государственной политики и определены основные направления 
использования политического прогнозирования в формировании 
государственной политики. 

Определена специфика использования политического прогнозирования в 
формировании государственной политики Украины и исследованы перспективы 
оптимизации этого процесса. Предложено авторское совершенствования 
процесса формирования государственной политики в Украине и практические 
рекомендации по оптимизации процесса принятия государственно-
политических решений посредством использования политического 
прогнозирования.  

Ключевые слова: политическое прогнозирование, государственная 
политика, анализ, выработка альтернативных вариантов политики, методы 
политического прогнозирования, выработка государственной стратегии, 
прогнозно-программные документы. 

ANNOTATION 

Biei G. Political forecasting and its role in shaping public policy. - Man-
uscript. 

The thesis is submitted for obtaining the degree of Candidate of Political Sci-
ence in speciality 23.00.02 - Political institutions and Processes. - Kyiv National 
Taras Shevchenko University. MES of Ukraine. - Kyiv, 2014. 

The political forecasting and its role in shaping of public policy are investigat-
ed in the thesis. The theoretical and methodological principles study of political fore-
casting are determined. The criteria for systematization of political forecasting meth-
ods and their classification are developed. 

The relationship of political forecasting and public policy are investigated. An 
algorithm of researching of alternative ways of policy and the main directions of po-
litical forecasting are analyzed. 

The specificity of use of political forecasting in policy of Ukraine is deter-
mined and prospects of optimization of this process are researched. 

Keywords: political forecasting, public policy, policy analysis,  development 
of alternative policy options, methods of political forecasting, developing govern-
ment strategies, forecasting and policy documents.

19


