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АНОТАЦІЯ 

 

Петренко І.І. Аналітичні центри як суб'єкти формування публічної 

політики. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 “Політичні інститути та процеси”. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки 

України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018. 

У дисертації концептуалізовано сутність публічної політики, визначено її 

характеристики, структуровано основних суб’єктів публічної політики, наведено 

авторське визначення поняття “аналітичні центри”, виокремлено їх функції, 

запропоновано дихотомічний підхід до типологізації аналітичних центрів, а також 

розглянуто аналіз публічної політики як сферу діяльності аналітичних центрів. 

Проаналізовано “фабрики думок” у США як функціональний прототип сучасних 

аналітичних центрів, виокремлено особливості розвитку аналітичних центрів у 

Великобританії, Франції, Німеччині, Росії, а також досліджено їх взаємодію з 

політичними інститутами, визначено специфіку становлення системи аналітичних 

центрів в Японії, Китаї та Австралії. Концептуалізовано і проаналізовано 

особливості інституційного оформлення й еволюції аналітичних центрів, 

досліджено внутрішню організацію діяльності аналітичних центрів як 

неприбуткових організацій, розглянуто взаємодію аналітичних центрів між 

собою, державою й іншими акторами публічної політики. Проаналізовано методи 

і технології роботи аналітичних центрів, досліджено особливості впливу 

аналітичних центрів на політичний процес і проблеми ефективності їх роботи. 

Досліджено формування публічної політики в Україні, охарактеризовано 

виникнення і розвиток аналізу публічної політики в нашій країні як сфери 

діяльності аналітичних центрів, проаналізовано становлення і сучасний стан 

вітчизняних аналітичних центрів, виокремлено особливості їх діяльності у 

процесі формування національної публічної політики. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в системному 

політологічному дослідженні аналітичних центрів як суб’єктів формування 

публічної політики з визначенням стану, напрямів і перспектив їх функціонування 

в сучасному світі та в Україні. Отримано наступні результати: 

- вперше виокремлено найважливіші характеристики публічної політики як 

об’єкта дослідження і впливу аналітичних центрів. Зокрема: цілеспрямованість, 

комплексність, суспільний характер, політична обумовленість, поєднання 

діяльності та бездіяльності, легальність і легітимність; 

- вперше досліджено аналіз публічної політики як сфери практичної 

діяльності аналітичних центрів. Виокремлено основні характеристики, рівні та 

різновиди аналізу публічної політики, запропоновано авторське розуміння цього 

поняття як специфічного різновиду аналітичної діяльності, спрямованого на 

розробку, впровадження, вивчення і пояснення публічної політики за допомогою 

комплексного дослідження суспільних проблем та вироблення рекомендацій 

компетентним органам і посадовим особам, що ухвалюють публічні рішення; 

- вперше на основі аналізу існуючих теоретичних моделей здійснено 

політологічний аналіз аналітичних центрів як суб’єктів формування публічної 

політики. Запропонована авторська теоретична модель розгляду сучасних 

аналітичних центрів. Встановлено, що останні є особливими суб’єктами 

формування публічної політики, які не виступають у якості центру прийняття 

публічних рішень, але за допомогою деліберативного процесу здійснюють вплив 

на політичний порядок денний, а також, через надання рекомендацій центрам 

прийняття рішень та адвокації своїх ідей, впливають на архітектуру остаточного 

рішення; 

- запропоновано авторське інтегративне визначення аналітичних центрів як 

включених у процес публічної політики автономних, постійно діючих експертно-

аналітичних організацій, що здійснюють прикладні міждисциплінарні 

дослідження й розробки у сфері суспільних проблем і виробляють поради або 

рекомендації особам, що ухвалюють політичні рішення; 
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- набуло подальшого обґрунтування виокремлення основних характеристик 

аналітичних центрів та систематизація їх основних функцій. До основних 

характеристик аналітичних центрів віднесено те, що вони: є суб’єктами 

політичного процесу, що мають значний потенціал впливу на вироблення 

політики, формування порядку денного і способи вирішення суспільних проблем; 

володіють широкою автономією у виборі тематики дослідження і мають, як 

правило, диверсифіковані джерела фінансування; виступають у ролі медіаторів 

між знанням і владою, створюють майданчик для конструктивного діалогу всіх 

зацікавлених учасників щодо вирішення суспільних проблем; 

- вперше запропоновано науковий підхід до класифікації аналітичних 

центрів, який передбачає використання чотирьох показників у дихотомії технічні-

місіонерські та залежні-незалежні; 

- удосконалено порівняння і систематизацію особливостей становлення та 

розвитку аналітичних центрів у різних країнах світу, зокрема: США, Великій 

Британії, Німеччині, Франції, Російській Федерації, Японії, Китаї, Австралії. 

З’ясовано, що поширення аналітичних центрів у різних країнах зазвичай 

відбувається як виникнення і “вирощування” власних моделей аналітичних 

структур і спільнот у національному контексті, а не як “перенесення” англо-

американської моделі; 

- удосконалено основні підходи до характеристики організації внутрішньої 

діяльності аналітичних центрів. З’ясовано, що внутрішню організацію 

аналітичних центрів доцільно розглядати крізь призму ресурсів (людські, 

матеріальні,  інформаційні, репутаційні), якими вона володіє. Визначено чинники, 

що впливають на роботу аналітичних центрів, зокрема: політичне та інституційне 

середовище, законодавство, фінанси, культура та ідеологія, кадри, зовнішнє 

середовище і технології; 

- уточнено технологію та методи роботи аналітичних центрів. Встановлено, 

що алгоритм їх роботи складається з технологій аналізу політики, політичної 

комунікації та реалізації політики; 
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- набула подальшого розвитку структурно-функціональна концепція впливу 

аналітичних центрів на політичний процес. Систематизовано індикатори 

(показники) впливу аналітичних центрів, зокрема: політико-бюрократичні, 

соціальні, організаційні, ресурсів, корисності, обсягу наукової продукції, 

впливовості; показники попиту, пропозиції та ефективності; 

- удосконалено систематизацію глобальних тенденцій розвитку аналітичних 

центрів: 1) зниження темпів створення аналітичних центрів у світі при 

нарощуванні їх загальної ваги як суб’єктів формування публічної політики; 2) 

транснаціоналізація; 3) формування мережевих об’єднань аналітичних центрів; 4) 

зміна акценту їх роботи з дослідження й надання політико-нейтральних 

рекомендацій на адвокацію (пропаганду) певних ідей та поглядів; 

- вперше узагальнено українську практику становлення і розвитку 

вітчизняних аналітичних центрів та уточнено ризики у їх діяльності в сучасній 

Україні. Зокрема: 1) посилення авторитарних тенденцій та намагання влади 

збільшити керованість недержавних аналітичних центрів; 2) мінімальне залучення 

аналітичних центрів владними структурами до вироблення публічних рішень і 

політик; 3) залежність від кон’юнктури донорів; 

- вперше розроблено та систематизовано рекомендації щодо збільшення 

впливовості українських аналітичних центрів та покращення ефективності їх 

співпраці з владою, а саме: посилення комунікативної складової у співпраці з 

органами влади з паралельним удосконаленням пропаганди виробленого 

аналітичного продукту та рекомендацій для органів влади; покращення якості 

аналітичної продукції у напрямі продукування інноваційного і водночас стислого 

аналітичного продукту із конкретними рекомендаціями; налагодження співпраці з 

міжнародними організаціями, що мають важелі впливу на органи влади в Україні; 

створення партнерських коаліцій. 

Ключові слова: аналітичні центри, публічна політика, аналіз політики, 

аналіз публічної політики, глобалізація, деліберативний процес, політичний 

інтерес, інтелектуальний продукт, експертно-аналітична діяльність, політична 

аналітика. 
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SUMMARY 

 

Petrenko І.І. Think Tanks as subjects of the formation of public policy. –

Manuscript.  

The dissertation for a Doctor Degree of Political Science, specialty 23.00.02 – 

political institutions and processes. – Taras Shevchenko National University of Kyiv,	

Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University 

of Kyiv,	Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The essence of public policy is conceptualized, its characteristics are determined, 

the main subjects of public policy are structured, the author’s the concept of "analytical 

centers" is defined, their functions are identified, the dichotomous approach to the 

typology of analytic centers is proposed, and the analysis of public policy as a sphere of 

analytical centers activity is considered. The think tanks in the USA as a functional 

prototype of contemporary think tanks are analyzed, the peculiarities of the 

development of think tanks in the United Kingdom, France, Germany, Russia are 

singled out, as well as their interaction with political institutions, the specifics of the 

formation of a system of think tanks in Japan, China and Australia are defined. The 

peculiarities of institutional design and evolution of analytical centers are 

conceptualized and analyzed, internal organization of activity of analytical centers as 

non-profit organizations is researched, interaction of analytical centers with each other, 

the state and other actors of public policy is considered. The methods and technologies 

of the work of analytical centers have been analyzed, the peculiarities of the influence 

of analytical centers on the political process and problems of the effectiveness of their 

work have been analyzed. The formation of public policy in Ukraine is described, the 

emergence and development of public policy analysis in our country as areas of activity 

of analytical centers are characterized, the formation and the current status of the 

national analytical centers are analyzed, the peculiarities of their activity in the process 

of formation of the national public policy are analyzed. 
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The scientific novelty of the results obtained is the systematic political research 

of think tanks as subjects of the formation of public policy. The following results were 

obtained: 

- for the first time the main features of public policy as an object of research and 

influence of think tanks are singled out. In particular: purposefulness, complexity, social 

character, political conditionality, combination of activity and inactivity, legality and 

legitimacy; 

- for the first time the analysis of public policy as a sphere of practical activity of 

think tanks is researched. The main characteristics, levels and varieties of public policy 

analysis are outlined, author's understanding of this concept as a specific kind of 

analytical activity aimed at the development, implementation, study and explanation of 

public policy is proposed, with the help of complex research of social problems and 

recommendations to competent authorities and officials that make public decisions; 

- for the first time on the basis of the existing theoretical models analysis, a 

political analysis of analytical centers as subjects of the public policy formation was 

carried out. The author's theoretical model for considering modern analytical centers is 

proposed. It has been established that think tanks are special actors in the formation of 

public policy, which are not the centers for making public decisions, but through a 

deligative process, influence the political agenda, as well as through recommendations 

to decision-making centers and advocacy of their ideas, affect the architecture of the 

final decision; 

- it was proposed the author's integrated definition of "think tanks" as included in 

the public policy process of autonomous, constantly functioning expert and analytical 

organizations that carry out applied interdisciplinary research and development in the 

field of social problems and issue advice or recommendations to policy makers; 

- got further development founding out the main characteristics of think tanks and 

definition of the main functions that modern think tanks are called to carry out. The 

main characteristics of analytical centers are: they are subjects of the political process, 

which have a significant potential for influence on policy making, the formation of the 

agenda and ways of solving public problems; have a broad autonomy in the choice of 
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research topics and, as a rule, have diversified sources of funding; act as mediators 

between knowledge and authority, create a platform for constructive dialogue of all 

interested parties in solving public problems; 

- original approach to the classification of think tanks is suggested, which 

involves the use of four indicators in dichotomy technical-missionary and dependent-

independent; 

- in-depth the comparison and systematization of the peculiarities of the 

formation and development of think tanks in different countries of the world was 

provided, in particular: USA, Great Britain, Germany, France, Russia, Belarus, Japan, 

China, Israel, Turkey, some countries of Africa and Australia.	It has been found that the 

spread of analytical centers in different countries usually occurs as the emergence and 

"cultivation" of their own models of analytical structures and communities in the 

national context, rather than as the "transfer" of the Anglo-American model; 

- in-depth understanding of the internal organization of the think tanks. It has 

been found out that the internal organization of think tanks should be considered 

through the prism of the resources (human, material, informational, reputation) that it 

possesses. The factors influencing the work of think tanks were defined, in particular: 

political and institutional environment, legislation, finance, culture and ideology, 

personnel, environment and technologies; 

- clarified technology and methods of think tanks work. It is established that the 

algorithm of think tanks work consists of technologies of policy analysis, political 

communication and policy implementation; 

- got further development structural and functional concept of the analytical 

centres` influence on the political process. The indicators of the analytical centres` 

influence are systematized, in particular: political-bureaucratic, social, organizational, 

resources, utility, volume of scientific production, influence; Indicators of demand, 

supply and efficiency; 

- in-depth understanding of global trends in the development of think tanks: 1) 

reducing the pace of creation of think tanks in the world by increasing their overall 

significance as actors in shaping public policy; 2) transnationalization; 3) formation of 



	 9	

network associations of think tanks; 4) changing the focus of their work on research and 

providing policy-neutral recommendations for the advocacy (propaganda) of certain 

ideas and views.  

- for the fist time the Ukrainian practice of the formation and development of 

domestic analytical centers is generalized and clarified risks in the activities of modern 

think tanks in Ukraine, in particular: 1) increasing authoritarian tendencies and attempts 

by the authorities to increase the manageability of non-state think tanks; 2) the 

minimum involvement of the think tanks authorities in the development of public 

decisions and policies; 3) dependence on the situation of donors;  

- for the first time, recommendations to increase the influence of Ukrainian think 

tanks and improve the effectiveness of their cooperation with the authorities are 

developed and systematized, namely: strengthening the communicative component in 

cooperation with the authorities with parallel improvements in the propaganda of the 

produced analytical product and recommendations for the authorities; improving the 

quality of analytical products in the direction of producing an innovative, yet concise, 

analytical product with specific recommendations; establishment of cooperation with 

international organizations with leverage of influence on the authorities in Ukraine; 

creating partnership coalitions. 

Key words: think tanks, public policy, policy analysis, globalization, deligatory 

process, political interest, intellectual product, expert analytical activity, political 

analytics. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Експертно-аналітичне 

знання сьогодні дедалі більше стає потужним чинником соціально-політичних 

перетворень. Науковці-фахівці й публічні політологи не лише створюють свій 

інтелектуальний продукт, а й стають важливими учасниками конструювання 

нової реальності, суб’єктами соціальних перетворень. Усі посадовці, котрі 

ухвалюють важливі рішення, з огляду на обмежені можливості проводити їх 

самостійно, конче потребують експертних досліджень, у полі уваги яких 

перебувають з’ясування причин і пошуки засобів усунення кризових явищ, 

моніторинг динаміки і різноманіття управлінських завдань, розуміння 

оптимального алгоритму вирішення суспільно значущих проблем. Підвищення 

вимог щодо ефективності й раціональності прийняття і реалізації політичних 

рішень збільшує практичне значення експертно-аналітичної роботи різного роду 

аналітичних центрів (“фабрик думок”). 

Актуальність дослідження особливостей діяльності аналітичних центрів 

обумовлена низкою причин. Серед них варто назвати наступні: стрімке зростання 

кількості аналітичних організацій та аналітичних центрів у світі;  посилення їх 

значення, впливу на політичних діячів, прийняття політичних рішень і політичний 

розвиток загалом; ускладнення політичних процесів у сучасному світі й 

підвищення попиту на аналітику та експертизу; зростання політичної суб’єктності 

самих аналітичних організацій і центрів; глобалізаційні процеси та створення 

всесвітньої мережі аналітичних організацій (серед них і українських аналітичних 

центрів); зростання ролі аналітичних центрів у забезпеченні ефективності рішень 

у сучасній політичній системі; сприяння аналітичних структур процесам розвитку 

і зміцнення демократії через політичну освіту громадян, артикуляцію інтересів 

різних соціальних груп. 

Оцінюючи рівень дослідження названої проблеми, слід відзначити, що, 

попри вивчення окремих її аспектів у працях вітчизняних науковців (В. 

Білецький, К. Ващенко, С. Внучко, О. Глоба, В. Горбатенко, С. Дацюк, Р. Кермач, 
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Л. Мельник, М. Паталонг, Н. Ржевська, В. Рубанов, О. Сидорчук, А. Сухарина, С. 

Телешун, В. Тертичка, О. Тинкован та ін.), проблеми порівняння становлення і 

розвитку аналітичних центрів у різних країнах, їх внутрішньої організації, 

напрямів співпраці, технологій та методів роботи, впливу на політичний процес, 

ефективності їх діяльності залишаються недостатньо вивченими. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційне дослідження виконане в межах комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світоглядних процесів глобалізації”, а 

також науково-дослідної теми філософського факультету №16БФ041-01 

“Модернізація філософської та політологічної освіти України на основі 

міжнародних освітніх та наукових стандартів”. 

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної 

роботи є розкриття ролі аналітичних центрів як суб’єктів формування публічної 

політики.  

 Досягнення означеної мети передбачає вирішення наступних завдань: 

− визначити сутність публічної політики та виокремити її суб’єктів; 

− здійснити аналіз публічної політики як сфери діяльності аналітичних 

центрів; 

− з’ясувати поняття, типи та функції аналітичних центрів; 

− розглянути “фабрики думок” у США як функціональний прототип 

сучасних аналітичних центрів; 

− обґрунтувати особливості розвитку аналітичних центрів та їх 

взаємодію з політичними інститутами у Західній (Велика Британія, Німеччина, 

Франція) і Східній Європі (Російська Федерація); 

− показати специфіку становлення системи аналітичних центрів у 

країнах Азії (Японія, Китай) й Австралії; 

− виокремити особливості інституційного оформлення й еволюції 

аналітичних центрів; 
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− охарактеризувати внутрішню організацію діяльності аналітичних 

центрів як неприбуткових організацій; 

− дослідити взаємодію аналітичних центрів між собою, з державою й 

іншими акторами публічної політики; 

− виявити методи і технології роботи аналітичних центрів; 

− визначити вплив діяльності аналітичних центрів на політичний процес 

і виокремити проблеми ефективності їх роботи; 

− зафіксувати основні тенденції розвитку сучасних аналітичних центрів; 

− охарактеризувати процес формування публічної політики в Україні; 

− розкрити становлення і сучасний стан вітчизняних аналітичних 

центрів; 

− виявити особливості діяльності аналітичних центрів у процесі 

формування публічної політики в Україні. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є аналітичні центри як автономні, 

постійно діючі експертно-аналітичні організації. 

Предметом дисертаційного дослідження є аналітичні центри як суб’єкти 

формування публічної політики. 

Основними методами дослідження є системний, історичний, структурно-

функціональний, компаративний, дихотомізації та ідеально-типовий підхід. 

Системний метод дав можливість представити публічну політику як цілісну 

структуру, що розвивається, а також визначити її змістовні зв’язки із соціальними 

процесами та державно-управлінською практикою. Історичний метод дав змогу 

здійснити аналіз становлення та розвитку аналітичних центрів, а також висвітлити 

закономірності й умови їх виникнення в різних країнах світу. Структурно-

функціональний дав змогу розкрити системні складові предмета дослідження, 

визначити основні характеристики, типи та функції аналітичних центрів, а також 

особливості й рівні публічної політики. Також названий метод забезпечив 

визначення форм, технологій та методологій діяльності аналітичних центрів. 

Компаративний метод дав можливість порівняти засади діяльності аналітичних 

центрів у розвинених країнах і в Україні, встановити загальні ознаки впливу 
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даних інституцій на процес формування публічної політики. Методи 

дихотомізації та ідеально-типовий підхід були використані для класифікації 

аналітичних центрів як суб’єктів формування публічної політики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в системному 

політологічному дослідженні аналітичних центрів як суб’єктів формування 

публічної політики з визначенням стану, напрямів і перспектив їх функціонування 

в сучасному світі та в Україні. Отримано наступні результати. 

- вперше виокремлено найважливіші характеристики публічної політики як 

об’єкта дослідження і впливу аналітичних центрів. Зокрема наступні: 

цілеспрямованість, комплексність, суспільний характер, політична обумовленість, 

поєднання діяльності та бездіяльності, легальність і легітимність. На цій основі 

запропоновано авторське розуміння поняття “публічна політика” як сукупності 

пов’язаних єдиними цілями, принципами та методами здійснення регулятивних і 

розподільчих рішень та дій вищих органів державної влади, прийнятих за участі 

експертно-аналітичних структур і громадянського суспільства загалом й 

спрямованих на вирішення суспільних проблем; 

- вперше досліджено аналіз публічної політики як сфери практичної 

діяльності аналітичних центрів. Виокремлено основні характеристики, рівні та 

різновиди аналізу публічної політики, запропоновано авторське розуміння цього 

поняття як специфічного різновиду аналітичної діяльності, спрямованого на 

розробку, впровадження, вивчення і пояснення публічної політики за допомогою 

комплексного дослідження суспільних проблем та вироблення рекомендацій 

компетентним органам і посадовим особам, що ухвалюють публічні рішення; 

- вперше на основі аналізу існуючих теоретичних моделей здійснено 

політологічний аналіз аналітичних центрів як суб’єктів формування публічної 

політики. Запропонована авторська теоретична модель розгляду сучасних 

аналітичних центрів. Встановлено, що останні є особливими суб’єктами 

формування публічної політики, які не виступають у якості центру прийняття 

публічних рішень, але за допомогою деліберативного процесу здійснюють вплив 

на політичний порядок денний, а також, через надання рекомендацій центрам 
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прийняття рішень та адвокації своїх ідей, впливають на архітектуру остаточного 

рішення; 

- запропоновано авторське інтегративне визначення аналітичних центрів як 

включених у процес публічної політики автономних, постійно діючих експертно-

аналітичних організацій, що здійснюють прикладні міждисциплінарні 

дослідження й розробки у сфері суспільних проблем і виробляють поради або 

рекомендації особам, що ухвалюють політичні рішення; 

- набуло подальшого обґрунтування виокремлення основних характеристик 

аналітичних центрів та систематизація їх основних функцій. До основних 

характеристик аналітичних центрів віднесено те, що вони: є суб’єктами 

політичного процесу, що мають значний потенціал впливу на вироблення 

політики, формування порядку денного і способи вирішення суспільних проблем; 

володіють широкою автономією у виборі тематики дослідження і мають, як 

правило, диверсифіковані джерела фінансування; виступають у ролі медіаторів 

між знанням і владою, створюють майданчик для конструктивного діалогу всіх 

зацікавлених учасників щодо вирішення суспільних проблем; використовують у 

своїй роботі наукову методологію, експертно-аналітичний інструментарій і 

спрямовані, здебільшого, на вирішення практичних суспільних проблем; 

виробляють інтелектуальний продукт – ідеї, рекомендації, пропозиції, оцінки, 

прогнози у формі аналітичних доповідей і проектів; зорієнтовані не на прибуток, а 

на виконання статутних завдань; проводять міждисциплінарні дослідження, 

активно залучають інструментарій як природничих, так і гуманітарних дисциплін. 

Основними функціями аналітичних центрів визначено: посередницьку 

(комунікаційну, медіаторську), інноваційну, просвітницьку; освітню, проектну, 

прогнозну, лобістську, прикладну, трансформаційну, консультаційну, 

пропагандистську, оцінювальну, кадрову, стратегічну, сприяння прийняттю 

рішення, політичного трансферу; 

- вперше запропоновано науковий підхід до класифікації аналітичних 

центрів, який передбачає використання чотирьох показників у дихотомії технічні-

місіонерські та залежні-незалежні. Визначено, що розмістивши аналітичні центри 
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згідно означених показників, варто також уточнити їх характеристики за такими 

критеріями: 1) технологія роботи і використовуваний інструментарій; 2) 

орієнтація на акторів політичного поля та реально існуючі відносини між 

аналітичними центрами та замовником; 

- удосконалено порівняння і систематизацію особливостей становлення та 

розвитку аналітичних центрів у різних країнах світу, зокрема: США, Великій 

Британії, Німеччині, Франції, Російській Федерації, Японії, Китаї, Австралії. 

З’ясовано, що поширення аналітичних центрів у різних країнах зазвичай 

відбувається як виникнення і “вирощування” власних моделей аналітичних 

структур і спільнот у національному контексті, а не як “перенесення” англо-

американської моделі, адже в США виникнення “фабрик думок” було обумовлене 

унікальними умовами, не характерними для більшості інших країн світу. 

Виокремлено періоди та етапи еволюції аналітичних центрів, шляхи і передумови 

становлення сучасних експертно-аналітичних інституцій; 

- удосконалено основні підходи до характеристики організації внутрішньої 

діяльності аналітичних центрів. З’ясовано, що внутрішню організацію 

аналітичних центрів доцільно розглядати крізь призму ресурсів, якими вона 

володіє. Зокрема, йдеться про наступні ресурси: людські, матеріальні,  

інформаційні, репутаційні. Визначено чинники, що впливають на роботу 

аналітичних центрів, зокрема: політичне та інституційне середовище, 

законодавство, фінанси, культура та ідеологія, кадри для аналітичних центрів, 

зовнішнє середовище і технології. Окреслено принципи, на які необхідно звертати 

увагу для вдосконалення роботи сучасних аналітичних центрів, зокрема: 

мотивування персоналу для підвищення продуктивності та здатності 

запам’ятовувати; забезпечення стандартів на основі контролю якості; інновації та 

організаційне оновлення; створення сильних командних лідерів; корпоративне 

управління; структурування наукових співробітників; фінансовий менеджмент; 

стійкість і підзвітність; комунікація і поширення результатів; 

- уточнено технологію та методи роботи аналітичних центрів. Встановлено, 

що алгоритм їх роботи складається з технологій аналізу політики (методи 
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проблемного структурування, прогнозування, рекомендування,   моніторингу, 

оцінки), політичної комунікації та реалізації політики. З’ясовано, що технологія 

роботи аналітичних центрів у публічній сфері складається з ініціювання теми, її 

проблематизації, постановки питання у такому вигляді, щоб це передбачало 

наступне замовлення. Після цього відбувається передпроектне дослідження, далі 

здійснюється безпосереднє дослідження, написання аналітичної доповіді з 

рекомендаціями та запускається деліберативний процес, у межах якого 

відбувається просування напрацьованого проекту; 

- набула подальшого розвитку структурно-функціональна концепція впливу 

аналітичних центрів на політичний процес. Систематизовано індикатори 

(показники) впливу аналітичних центрів, зокрема: політико-бюрократичні, 

соціальні, організаційні, ресурсів,  корисності, обсягу наукової продукції, 

впливовості; показники попиту, пропозиції та ефективності. Виокремлено 

матрицю ефективності аналітичних центрів на підставі аналізу роботи 

відповідних структур в різних країнах світу; 

- удосконалено систематизацію глобальних тенденцій розвитку аналітичних 

центрів: 1) зниження темпів створення аналітичних центрів у світі при 

нарощуванні їх загальної ваги як суб’єктів формування публічної політики; 2) 

транснаціоналізація; 3) формування мережевих об’єднань аналітичних центрів, за 

допомогою яких здійснюється обмін інформацією, спільне виконання політичних 

замовлень, створення колективних пропагандистських ресурсів, тематичний 

розподіл праці, координація роботи, узгодження ідейно-політичних позицій; 4) 

зміна акценту їх роботи з дослідження й надання політико-нейтральних 

рекомендацій на адвокацію (пропаганду) певних ідей та поглядів. Виокремлено 

загрози сучасним аналітичним центрам; 

- вперше узагальнено українську практику становлення і розвитку 

вітчизняних аналітичних центрів та уточнено ризики у їх діяльності в сучасній 

Україні. Зокрема: 1) посилення авторитарних тенденцій та намагання влади 

збільшити керованість недержавних аналітичних центрів; 2) мінімальне залучення 

аналітичних центрів владними структурами до вироблення публічних рішень і 
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політик; 3) недосконалість нормативно-правового регулювання роботи 

аналітичних центрів; 4) залежність від кон’юнктури донорів; 5) перманентна 

політична криза; 6) перманентне намагання бізнесу і політиків використати 

аналітичні центри з метою просування своїх вузькогрупових інтересів; 

- вперше розроблено та систематизовано рекомендації щодо збільшення 

впливовості українських аналітичних центрів та покращення ефективності їх 

співпраці з владою, а саме: посилення комунікативної складової у співпраці з 

органами влади з паралельним удосконаленням пропаганди виробленого 

аналітичного продукту та рекомендацій для органів влади; покращення якості 

аналітичної продукції у напрямі продукування інноваційного і водночас стислого 

аналітичного продукту із конкретними рекомендаціями чи пропозиціями рішень; 

налагодження співпраці з міжнародними організаціями, що мають важелі впливу 

на органи влади в Україні; формування органами державної влади цільових 

запитів на аналітику та посилення контактів аналітичних центрів з профільними 

органами влади; виділення бюджетних коштів на експертно-аналітичний супровід 

діяльності органів державної влади; запровадження моделі фінансової співучасті 

за якої міжнародні фонди відшкодовуватимуть видатки державних структур у 

частині їхнього фінансування роботи аналітичних центрів на замовлення цих 

державних структур; створення партнерських коаліцій (поєднання зусиль 

аналітичних центрів і громадських організацій), які цілеспрямовано здатні 

просувати свої напрацювання на державний рівень; активна підтримка розвитку 

мережі експертно-аналітичних організацій на місцевому рівні. 

Практичне значення отриманих результатів. Пропонована дисертаційна 

робота покликана сприяти: розширенню уявлення про діяльність аналітичних 

центрів як суб’єктів формування публічної політики; формуванню необхідного 

теоретико-методологічного підґрунтя для подальшої розробки проблематики 

становлення і розвитку аналітичних центрів; осмисленню технологій та методів їх 

роботи і впливу на політичний процес, а також їх ролі й місця в аналізі публічної 

політики. Концептуальні положення цієї роботи можуть стати основою для 

розробки стратегії розвитку і поглиблення співпраці між владою й аналітичними 
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центрами в Україні. Результати пропонованого дослідження можуть бути 

використані в діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, 

інститутів громадянського суспільства, державних установ, діяльність яких, 

завдяки формуванню публічної політики, безпосередньо пов’язана з вирішенням 

суспільних проблем. Запропоновані в дисертації теоретичні положення, 

аналітичні висновки та  рекомендації придатні також для розробки лекційних 

курсів із політології й публічного адміністрування, орієнтованих на вивчення 

публічної політики та її суб’єктів. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні наукові положення і висновки 

дисертаційної роботи обговорювались у виступах на наукових конференціях: 

науково-практична конференція “Модернізація державної служби в контексті 

адміністративної реформи в Україні” (м. Київ, 3  квітня 2012 р.); міжнародна 

наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2013” (16-17 квітня 

2013 року); міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського 

факультету – 2014” (м. Київ, 15–16 квітня 2014 р.); міжнародна наукова 

конференція “Дні науки філософського факультету – 2015” (м. Київ, 21–22 квітня 

2015 р.); міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету 

– 2016” (м. Київ, 20–21 квітня 2016 р.); міжнародна наукова конференція “Дні 

науки філософського факультету – 2017” (м. Київ, 25–26 квітня 2017 р.); ІV 

всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 

учених “Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень” (м. 

Київ, 8–9 листопада 2017 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 31 

наукова праця, у тому числі 1 монографія, 13 статей у фахових виданнях України, 

12 з яких включено у міжнародну наукометричну базу, 8 статей у наукових 

періодичних виданнях інших держав за напрямом, з якого підготовлено 

дисертацію, 2 статті у наукових виданнях України, які додатково відображають 

наукові результати дисертації, а також 7 тез виступів на наукових конференціях. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, диференційованих на 15 підрозділів, висновків, списку 
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використаних джерел і додатку. Загальний обсяг дисертації становить 434 

сторінки, список використаних джерел нараховує 566 найменувань на 50 

сторінках, додатки – 5 сторінок. 
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РOЗДIЛ 1 

ПУБЛIЧНA ПOЛIТИКA ЯК OБ’ЄКТ ПOЛIТOЛOГIЧНOГO AНAЛIЗУ 

 

Нинi склaднo уявити крaїну, якa мoжe рoзвивaтись aбo дeмoкрaтизувaтися 

бeз “фaбрик думoк”. Кoжнa з них стикaється з прoблeмaми, щo вимaгaють 

глибoкoгo aнaлiзу пoлiтики. Для нeзaлeжних aнaлiтичних цeнтрiв умoвoю 

успiшнoї дiяльнoстi є викoристaння рiзних джeрeл iнфoрмaцiї, зaбeзпeчeння   

пoлiтичнoгo дiaлoгу i пiдвищeння якoстi прийняття рiшeнь. Тим-тo “фaбрики 

думoк” – нeзaмiнний рeсурс для грoмaдянськoгo суспiльствa i пoлiтикiв. 

Вoднoчaс слiд рoзумiти, щo “фaбрики думoк”, їх прoдукцiя, oцiнки тa 

рeкoмeндaцiї – цe пoтeнцiйнi кaнaли впливу нa прoцeс ухвaлeння рiшeнь.  Тoму 

aнaлiтичнi цeнтри пoстiйнo бaлaнсують нa тiй мeжi, щoб зa визнaчeнням 

“нeзaлeжнo eкспeртнo-aнaлiтичнe дoслiджeння” нe крилoся зaaнгaжoвaнe 

лoбiстськe, щo нaпрaцьoвує для влaди лишe тi пoрaди, якi в кoлi вузьких iнтeрeсiв 

її  тa спoнсoрiв  (чaстo тiньoвих). 

Тaкoж пeрeд aнaлiтичними цeнтрaми виникaють спoкуси пeрeтвoритись нa 

PR-структури, пoзaяк вoни aктивнi учaсники впливу нa публiчний прoстiр, сeбтo 

публiчну пoлiтику, щo прoдиктoвaнo ринкoвими вiднoсинaми. Зaрaди рeклaми 

прoдукцiї свoгo утвoрeння aнaлiтики “фaбрик думoк” вимушeнi вхoдити у 

публiчнi дискусiї чeрeз ЗМI. Зa тaких умoв “фaбрикa думoк”, як нeзaлeжний 

дoслiдницький цeнтр, мoжe прoвoдити aгрeсивну публiчну пoлiтику свoїх 

зaмoвникiв. Пoдiбнa ситуaцiя нiвeлює сaму iдeю “фaбрики думoк” як нeзaлeжнoгo 

aнaлiтичнoгo цeнтру i спричиняє знaчнi усклaднeння у нaпрaцювaннi eфeктивних 

тa oптимaльних публiчних рiшeнь. 

Oкрiм цьoгo, у дeяких випaдкaх (зa умoви тoтaльнoгo фiнaнсувaння   

зaкoрдoнними дoнoрaми) aнaлiтичнi цeнтри мoжуть виступaти як iнoзeмнi aгeнти 

i здiйснювaти вплив нa уряд влaснoї крaїни в iнтeрeсaх трeтiх oсiб. Тoбтo 

aнaлiтичнi цeнтри, мaючи знaчний пoзитивний пoтeнцiaл, мoжуть виступaти i в 

рoлi нeгaтивнoгo фeнoмeну сучaснoгo суспiльнoгo життя. 
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Джeрeльнa бaзa нaшoгo дoслiджeння – прaцi вiтчизняних i зaрубiжних 

нaукoвцiв. Визнaчeнню сутнoстi публiчнoї пoлiтики тa виoкрeмлeнню її oснoвних 

oзнaк присвятили, зoкрeмa, свoю увaгу зaкoрдoннi й вiтчизнянi дoслiдники:   Дж. 

Aндeрсeн, Г. Aтaмaнчук, Т. Брус, Л. Гaн, Б. Гoгвуд, O. Дeм’янчук, O. Кiлiєвич, Г. 

Кoлбeч, В. Лoбaнoв, Л. Пaл, Г. Пiтeрс, В. Рoмaнoв, Н. Ржeвськa, O. Рудiк, С. 

Тeлeшун, В. Тeртичкo, С. Турoнкo, Ю. Хaбeрмaс, В. Хoлoпoв тa iн. 

Пoняття, типи, функцiї aнaлiтичних цeнтрiв, a тaкoж пoлiтикo-oргaнiзaцiйнi 

зaсaди їх пoлiтичнoї суб’єктнoстi дoслiджують:   Д. Aбeльсoн, Г. Aфaнaсьєвa, O. 

Бaлaян, С. Бушe, Ю. Бєляєвa, М. Вiлiсoв, С. Внучкo, Ф. Вoйтoлoвський, М. 

Гaрнeт, Дж. Гaффнi, O. Глoбa, М. Гoвлeт, В. Гoрбaтeнкo, М. Гoрний, Ю. Грoмикo, 

Д. Зaйцeв, С. Дaцюк, A. Дeнхeм, П. Дiксoн, Д. Eбeльсoн, Дж. Кiн, С. Лeдi, E. 

Лiндквeст, С. Лукaрeлi, Дж. МaкГaнн, Є. Нaйштeтiк, К. Рaдaeллi, М. Рaмeш, В. 

Рeйнiкe, Н. Ржeвськa, E. Рiч, Д. Рiччi, O. Сaлмiн, O. Сунгурoв, Д. Стoун, Р. 

Стрaйк, O. Тинкoвaн, Х. Ульрiх, Дж. Фeнвiк, К. Фiєчi, В. Фiлiппoв, Т. Фoрсбeрг, 

П. Хaaс, М. Хaджeр, К. Хулa, I. Шeйдiнa тa iн. 

Прoблeмaтицi aнaлiзу публiчнoї пoлiтики присвячeнi прaцi  вiдoмих 

iнoзeмних i вiтчизняних учeних: М. Брaунa, К. Вaйс, A. Вiлдaвскi, Д. Вeймeрa тa 

A. Вaйнiнгa, E. Вeдунг, Л. Гaнa, М. Гoвлeтa, Б. Гoгвудa, В. Дaннa, Т. Дaя, С. 

Турoнкa, Л. Пaлa, O. Вaлeвськoгo, Т. Брус, O. Дeм’янчукa, Ю. Кaльнишa, O. 

Кiлiєвичa, Г. Лaссуeллa, М. Лoгунoвa, Д. Мaкрeя, В. Пaрсoнсa, C. Пaттoнa, В. 

Рeбкaлa, Б. Рeйдiнa, В. Рoмaнoвa, В. Рубaнoвa, O. Рудiкa, Д. Сaвiцькi, Ю. Сурмiнa, 

В. Тeртички, Д. Тoргeнсoнa, С. Турoнкa, A. Уaйлдa, М. Хaджeрa тa iн. 

Oсoбливoстi стaнoвлeння i рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв у рiзних крaїнaх  

висвiтлюють  Н. Aйзeнмaн, O. Aкoпян, O. Бaлaян, O. Бaрсукoв, Ю. Бєляєвa, В. 

Блюм, Л. Вaнг, Ф. Вoйтoлoвський, Б. Глaссeр, В. Грaнoвський, С. Дaцюк, I. 

Дeмeнт’єв, A. Дeнхeм, К. Джaясурiя, Є. Журбeй, Д. Звягiнa, A. Зудiн, Д. Кaлaхaн, 

E. Кeрнi, I. Кoбрiнськa, С. Кoвiнгтoн, Д. Крiтчлoу, A. Лeoнaрд, E. Лiндквeст, Р. 

Мaгaт, Дж. МaкГaнн, В. Мiнтeр, Н. Мiтчeлл, В. Мур, С. Пeтeрсoн, С. Рaйс, E. Рiч, 

Дж. Сaлoмa, М. Сaндeл, В. Сiмiндeй, Дж. Смiт, Ф. Сoндeрс, Д. Стoун, П. Стюaрт, 

O. Сунгурoв, Л. Сюe, Ч. Сюфeн, М. Тунeрт, С. Хaримaнгa, Р. Уївeр, В. Фiлiппoв, 
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Р. Фoсдiк, Р. Хaaс, С. Хaббaрд, П. Хeйз, Р. Хaйнeмaн, Ю. Цaрiк, Ю. Чaусoв, I. 

Шeйдинa, Л. Шуп, З. Ючeн, Т. Ямaмoтo тa iн. 

Oснoвнi нaпрями тa мeтoди впливу aнaлiтичних цeнтрiв нa фoрмувaння 

публiчнoї пoлiтики дoслiджують Д. Aбeльсoн, К. Бeттчeр, Ю. Бєляєвa, К. Вeйс, К. 

Вiвeр, A. Вiлдaвськi, Дж. Вiлсoн, Дж. Вудхaуз, В. Дaнн, С. Дaцюк, Х. Джeнкiнс-

Смiт, М. Гoрний, Дж. Кiнгдoн, Р. Кoб, Є. Кoстилєв, П. дe Лeoн, В. Лєдяєв, Ч. 

Лiндблoм, Д. Мaзмaнян, Дж. МaкГaнн, В. Мaртинeнкo, I. Мaтвєєнкo, М. 

Пeтрaккa, Дж. Прeссмeн, E. Рiч, Н. Ржeвськa, Д. Рoшфoр, П. Сaбaтьєр, Б. 

Сoлoмoн, П. Стaрoбiн, Д. Стoун, O. Сунгурoв, В. Фiлiппoв тa iн. 

Aнaлiтичним цeнтрaм Укрaїни нaдaють увaги С. Дaцюк, Р. Кeрмaч, Л. 

Мeльник, М. Пaтaлoнг, В. Рубaнoв, Н. Ржeвськa, A. Сухaринa, O. Тинкoвaн, Ю. 

Тишкун, O. Сидoрчук тa iн. 

Oтжe, зaкoрдoннoї лiтeрaтури з дoслiджувaнoї тeми дoвoлi бaгaтo, aлe в 

укрaїнськiй пoлiтичнiй нaуцi ця тeмa рoзрoблeнa нeдoстaтньo глибoкo. Мaйжe нe 

придiляють увaги укрaїнськi вчeнiпитaнням внутрiшньoї oргaнiзaцiї дiяльнoстi 

aнaлiтичних цeнтрiв, їх спiвпрaцi мiж сoбoю, тeхнoлoгiям i мeтoдaм рoбoти, 

впливу нa пoлiтичний прoцeс, прoблeмi eфeктивнoстi їх дiяльнoстi тoщo. Дaнe 

дисeртaцiйнe дoслiджeння –  спрoбa кoмплeкснoгo aнaлiзу aнaлiтичних цeнтрiв як 

суб’єктiв фoрмувaння публiчнoї пoлiтики. 

 

1.1. Публiчнa пoлiтикa тa її суб’єкти 

 

Прoблeми публiчнoї пoлiтики дeдaлi чaстiшe пoтрaпляють у пoлe зoру 

грoмaдянськoгo суспiльствa, ними пeрeймaються iнституцiї, ствoрюються   

дoслiднi тa aнaлiтичнi цeнтри (“фaбрики думoк”), мeтa дiяльнoстi яких – aнaлiз 

публiчнoї пoлiтики i вплив нa прoцeси її вирoблeння тa впрoвaджeння. Iз 

рoзвиткoм сучaсних тeхнoлoгiй грoмaдянськe суспiльствo мoжe нe прoстo 

вимaгaти вiд влaди щoсь вчинити, a   прoпoнувaти кoнкрeтнi (вiдпoвiдним чинoм 

oфoрмлeнi) рoзв’язки нaгaльних прoблeм. Зa тaких умoв i влaдa, i суспiльствo 



	 29	

пoвиннi вoлoдiти eлeмeнтaрними знaннями eкспeртнo-aнaлiтичнoї дiяльнoстi тa 

вмiти вибудoвувaти стрaтeгiю спiвпрaцi у публiчнiй сфeрi. 

Публiчнa пoлiтикa зoсeрeджується нa суспiльствi i йoгo прoблeмaх. Вoнa 

пoв’язaнa з тим, як питaння i прoблeми визнaчaються й фoрмулюються i якe мiсцe 

їм нaлeжить   у пoрядку дeннoму пoлiтичнoї дiяльнoстi й пoлiтичнoгo упрaвлiння. 

Цe тaкoж i дoслiджeння тoгo, як, чoму i нaскiльки eфeктивнo дeржaвнa влaдa 

здiйснює нeoбхiднi зaхoди чи утримується вiд них. Рoзгляд прирoди, причин i 

нaслiдкiв публiчнoї пoлiтики вимaгaє викoристaння рiзнoмaнiтних пiдхoдiв i 

кoнсoлiдaцiї знaнь iз рiзних дисциплiн. 

Нaвкoлo визнaчeння пoняття “публiчнa пoлiтикa” виникaє бaгaтo супeрeчoк. 

Цe пoв’язaнo з рiзнoaспeктнiстю тa бaгaтoгрaннiстю цьoгo явищa. Зaзвичaй, 

дoслiдники нaмaгaються взяти oдин iз aспeктiв публiчнoї пoлiтики i пoдaти йoгo 

як тaкий, щo визнaчaє її змiст i oснoвнi хaрaктeристики. Iнкoли вoни нaдтo 

aбстрaктнo визнaчaють цю кaтeгoрiю,   зoвсiм нe пeрeдaючи її змiст. Тoму дужe 

вaжливo рoзкрити сутнiсть публiчнoї пoлiтики i визнaчити її oснoвнi 

хaрaктeристики. У свoїх нaукoвих прaцях aвтoр нeoднaрaзoвo дoслiджувaв 

публiчну пoлiтику, її зaсaдничi пiдвaлини, oсoбливoстi тa види [Див.: 165; 168; 

184; 185]. 

Oснoву рoзумiння пoняття “публiчнa пoлiтикa” зaклaв Юргeн Хaбeрмaс, 

який твeрдив, щo пiд публiчнoю сфeрoю ми рoзумiємo, пeрш зa всe, ту сфeру 

сoцiaльнoгo життя, у якiй мoжe сфoрмувaтися грoмaдськa думкa. Вaжливo 

рoзумiти, щo зa Ю. Хaбeрмaсoм “грoмaдськa думкa” – цe нe oпитувaння, 

прoвeдeнi сoцioлoгiчними службaми нa зaмoвлeння дeржaви, a aктивнa життєвa 

пoзицiя грaмoтнoї i нeбaйдужo-вимoгливoї чaстини суспiльствa стoсoвнo влaди 

[Див.: 401]. 

Щoдo трaктувaння пoняття “публiчнa пoлiтикa”, сeрeд учeних нeмaє сьoгoднi 

єдинoї пoзицiї. Цe пoв’язaнo як iз  пeрeклaдoм oзнaчeння “public policy” iз 

aнглiйськoї укрaїнськoю, тaк i з причини кoрoткoї iстoрiї рoзвитку пoлiтичнoї 

aнaлiтики в Укрaїнi. Пoняття пoлiтикa мoжe мaти в укрaїнськiй мoвi бaгaтo 
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кoнтeкстiв. Oкрiм цьoгo, нe зoвсiм зрoзумiлo, як прaвильнo пeрeклaдaти – 

публiчнa чи дeржaвнa пoлiтикa. Спрoбуємo у цьoму рoзiбрaтися. 

У aнглiйськiй мoвi слoвo пoлiтикa мaє три oснoвнi вiдпoвiдники (знaчeння): 

1) polity (змiст пoлiтики) – цe пoлiтичнa oргaнiзaцiя тoгo чи iншoгo 

суспiльствa, тoбтo систeмa принципiв i нoрм, iнститутiв тa мeхaнiзмiв, щo 

oб’єднують людeй у пoлiтичну спiльнiсть; 

2) politics (пoлiтичний прoцeс) – цe функцioнувaння пoлiтичнoї систeми 

суспiльствa, дiяльнiсть її суб’єктiв, взaємoвiднoсини рiзних сoцiaльних груп тa 

iндивiдiв iз привoду викoристaння iнститутiв публiчнoї влaди зaдля рeaлiзaцiї 

свoїх iнтeрeсiв; 

3) policy (прoдукт дiяльнoстi пoлiтичнoї систeми – курс, нaпрям i плaн дiй) – 

цe кoнкрeтнi рeгулятивнi тa рoзпoдiльчi рiшeння й дiї, щo ствoрюють пoлiтику 

дeржaви, мeхaнiзми прийняття i тeхнoлoгiї рeaлiзaцiї публiчних рiшeнь, oцiнку їх 

eфeктивнoстi тa прoгнoз сoцiaльних нaслiдкiв [4, с. 16-17; 10; 288, с. 17]. В 

укрaїнськiй мoвi для всiх цих рiзнoвидiв зaстoсoвується лишe oднe слoвo – 

пoлiтикa. 

Пoлiтикa – oб’єкт  дoслiджeння бaгaтьoх суспiльних нaук. I кoжнa з них пo-

свoєму трaктує її змiст i сутнiсть. Нaйбiльш пoвним є визнaчeння пoлiтики з 

пoлiтoлoгiчнoї тoчки зoру. У дaнoму кoнтeкстi вдaлoю, нa нaшу думку, стaлa 

дeфiнiцiя укрaїнськoгo пoлiтoлoгa П.Шляхтунa. Вiн ввaжaє, щo пoлiтикa – цe 

дiяльнiсть щoдo кeрiвництвa тa упрaвлiння суспiльствoм нa oснoвi публiчнoї 

влaди [318, c. 124]. 

В Укрaїнi склaлaся трaдицiя вживaти пoняття “public policy” як дeржaвнa 

пoлiтикa. Сaмe тaк йoгo пeрeклaдaє i викoристoвує в свoїй мoнoгрaфiї вiдoмий 

укрaїнський дoслiдник  В. Тeртичкa [Див. : 269]. В Aнглo-укрaїнськoму ґлoсaрiї 

тeрмiнiв i пoнять iз aнaлiзу дeржaвнoї пoлiтики тa eкoнoмiки, уклaдeнoму 

укрaїнським учeним O. Кiлiєвичeм, “public policy” тeж пeрeклaдaється як 

дeржaвнa пoлiтикa [Див. : 108].	

Хoчa дeякi вчeнi, нaприклaд O. Дeм’янчук, нaпoлягaють нa нeoбхiднoстi 

вживaти тeрмiн “public policy” як публiчнa пoлiтикa [Див. : 76]. Тaкий пiдхiд 
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мoжнa aргумeнтувaти тим, щo гoлoвнoю хaрaктeристикoю дeржaвнoї пoлiтики 

сучaснoї дeмoкрaтичнoї дeржaви мaє бути публiчнiсть, тoбтo вiдкритiсть для 

суспiльствa, йoгo критики i прoпoзицiй, a грoмaдськi кoнсультaцiї й грoмaдськa 

eкспeртизa мaють бути нeвiд’ємними кoмпoнeнтaми прoцeсу вирoблeння 

публiчнoї пoлiтики у будь-якiй сфeрi. 

Сучaснa упрaвлiнськa нaукa пeрeживaє пeрeхiд вiд пaрaдигми дeржaвнoгo 

упрaвлiння дo пaрaдигми публiчнoгo aдмiнiструвaння, якa фaктичнo пoзбaвляє 

дeржaву мoнoпoлiї нa прийняття i рeaлiзaцiю публiчних рiшeнь. Тoму в дaнoму 

кoнтeкстi слушним будe вживaти пoняття публiчнa пoлiтикa, якa пeрeдбaчaє 

взaємoдiю бaгaтьoх aктoрiв (пoлiтичних пaртiй, груп iнтeрeсiв, грoмaдських 

oргaнiзaцiй, дeржaви тoщo) у прoцeсi вирoблeння дeржaвнoгo курсу. 

У нaйбiльш зaгaльнoму виглядi публiчну пoлiтику рoзумiють як oснoвнi 

принципи, нoрми i дiяльнiсть щoдo здiйснeння публiчнoї влaди. 

Тaк, нaприклaд, Л.Пaл зaзнaчaє, щo у дeяких визнaчeннях публiчнa пoлiтикa 

виступaє синoнiмoм пoзицiї aбo стaвлeння, в iнших як нaпрям дiї aбo прaвилo. 

Спiльним мoжe бути сприймaння дeржaвнoї пoлiтики зa дoрoгoвкaз для тих, хтo її 

рeaлiзує, i тих, кoтрi її дoтримуються, тoбтo для дeржaвних службoвцiв i 

грoмaдян. Тaким чинoм, дeржaвнi службoвцi, кoли нe знaють як їм дiяти у якiйсь 

ситуaцiї,   звeртaються дo публiчнoї пoлiтики, в яку зaклaдeнo прoвiднi цiлi, 

принципи i визнaчeнo прioритeти. Кoли грoмaдяни бaжaють знaти, щo рoбить i 

чoгo нe рoбить уряд у кoнкрeтнoму нaпрямi, – вoни тeж звeртaються дo публiчнoї 

пoлiтики, яку вирoбилa i рeaлiзує влaдa. [155, с. 21]. Зрoзумiлo, щo дaнe 

визнaчeння   нe дужe змiстoвнe й дoвoлi aбстрaктнe, нe дaє мoжливoстi  

кoристaтись ним  як прaктичнoю дeфiнiцiєю. 

 Л.Пaл визнaчaє публiчну пoлiтику як “нaпрям дiї aбo утримaння вiд нeї, 

oбрaний дeржaвними oргaнaми для рoзв’язaння пeвнoї прoблeми aбo сукупнoстi 

взaємoпoв’язaних прoблeм” [155, с. 22]. 

Цiкaвa  кoнцeпцiя Дж. Aндeрсeнa, який зaзнaчaє, щo публiчнa пoлiтикa 

пoв’язaнa iз цiлeзoрiєнтoвaними дiями, вoнa з’являється у вiдпoвiдь нa пoлiтичнi 
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вимoги i oхoплює тe, щo уряд дiйснo рoбить, a нe тe, щo вiн мaє нaмiр зрoбити. 

Публiчнa пoлiтикa мaє бaзувaтися нa зaкoнi i бути aвтoритeтнoю [328, р. 6-8]. 

Нa думку aмeрикaнськoгo пoлiтoлoгa Г. Пiтeрсa, публiчнa пoлiтикa –   

вiднoсини мiж урядoм тa привaтними oсoбaми, якi хaрaктeризуються втручaнням 

уряду у життя грoмaдян [397, р. 4]. 

Рoсiйський дoслiдник В.Хoлoпoв зaзнaчaє, щo публiчнa пoлiтикa у пeвнiй 

сфeрi – цe систeмa взaємoпoв’язaних, пoслiдoвних упрaвлiнських впливiв, якi 

oб’єднaнi єдинoю мeтoю, oб’єктoм i принципaми дiяльнoстi [300, с. 77]. 

Щe oдин учeний, Г. Aтaмaнчук – визнaє публiчну пoлiтику зa сукупнiсть 

цiлeй тa зaвдaнь, якi прaктичнo рeaлiзуються дeржaвoю, i зaсoбiв, щo 

викoристoвуються при цьoму [8, с. 57]. 

Тaкi зaхiднi дoслiдники як Л.Пaл, Б.Гoгвуд тa Л.Гaн зaзнaчaють, щo публiчну 

пoлiтику нeoбхiднo вiдрiзняти вiд щoдeнних рiшeнь, якi ухвaлюють дeржaнi 

oргaни: пo-пeршe, публiчнa пoлiтикa мaє бiльший мaсштaб, aнiж рiшeння, вoнa 

(пoлiтикa) є лaнцюгoм пoслiдoвних рiшeнь; пo-другe, якщo рiшeння мoжуть 

нaпрaцьoвувaти сaмi oргaнiзaцiї, oкрeмi aгeнти, тo публiчнa пoлiтикa, зaзвичaй, 

пeрeдбaчaє взaємoдiю бaгaтьoх aгeнтiв i oргaнiзaцiй тa нaлaгoджeння  

взaємoзв’язкiв мiж ними. Дoслiджeння публiчнoї пoлiтики пeрeдбaчaє aнaлiз 

мнoжинних зв’язкiв мiж бaгaтьмa iндивiдaми, групaми й oргaнiзaцiями. I хoчa 

нaкoпичeння рiшeнь упрoдoвж пeвнoгo чaсу мoжe склaсти oкрeслeну пoлiтику, 

мaйжe зaвжди впрoвaджeння тiєї чи iншoї пoлiтики мaє цiлeспрямoвaний хaрaктeр 

[155, с. 22-23; 61, с. 34-35, 40].  

Тaкoж вaртo зaзнaчити, щo публiчнa пoлiтикa нe зaвжди пoширюється нa всe 

суспiльствo, чaстo вoнa рeгулює oкрeмi сфeри, щo пeрeдбaчaє вплив нa визнaчeну 

суспiльну групу. 

Хoчa вирoблeння публiчнoї пoлiтики мaє усвiдoмлeний хaрaктeр, рeзультaти 

її мoжуть вiдрiзнятися вiд зaплaнoвaних цiлeй. Причинoю цьoгo мoжуть бути рiзнi 

ситуaцiї: пo-пeршe, пoлiтикa мoжe прoявлятися нeспoдiвaним для вирoбникiв 

спoсoбoм чeрeз склaднiсть рoзмiщeння oкрeмих oсiб тa oргaнiзaцiй нa вiдпoвiднe 

iз зaявлeнoю пoлiтикoю мiсцe, тaким чинoм нaдaвши її  якoгoсь iншoгo нaпряму; 
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пo-другe, нa пoлiтику впливaє ширoкa систeмa влaдних вiднoсин, нeзaлeжнo вiд 

тoгo, щo думaють i який нaмiр мaють твoрцi пoлiтики. Тaкий стaн спрaв при 

aнaлiзi публiчнoї пoлiтики мaє пiдштoвхнути нaс дo дoслiджeння нe лишe впливу 

публiчнoї пoлiтики, a й врaхувaння при цьoму цiлeй тa нaмiрiв, якi зaклaдaють у 

публiчну пoлiтику її вирoбники [61, с. 38; 155, с. 26-27]. 

Згaдaнi вищe вчeнi тaкoж нaгoлoшують нa тoму, щo публiчнa пoлiтикa – цe 

нe зaвжди дiї, a тaкoж утримaння вiд дiй. Бeзпeрeчнo, щo нe у всiх випaдкaх, нe нa 

всiх eтaпaх iстoричнoгo пoступу i нe у всiх сфeрaх суспiльнoгo життя вимaгaється 

aктивнe втручaння дeржaви, iнкoли нeoбхiднe   прoдумaнe утримaння вiд дiй. 

Тaкa бeздiяльнiсть є утримaнням вiд втручaння нa oснoвi ґрунтoвних нaукoвих 

дoслiджeнь, зoкрeмa прoцeдур мoнiтoрингу тa oцiнювaння в тiй чи iншiй сфeрi 

суспiльнoгo життя. Тoбтo, пoлiтикa мoжe склaдaтися з пeрeлiку тoгo, щo нe 

рoбиться, a нe лишe з тoгo, щo мaє бути зрoблeнo [61, с. 37; 155, с. 26-28]. 

Щe oднiєю цiкaвoю oсoбливiстю публiчнoї пoлiтики, нa якiй aкцeнтують 

увaгу Б.Гoгвуд i Л.Гaн є тe, щo її цiлi мoжуть визнaчaтися рeтрoспeктивнo з 

мeтoю рaцioнaлiзaцiї урядoм свoїх пoпeрeднiх дiй [61, с. 38]. Тoбтo, цiлi, щo 

лeжaть в oснoвi публiчнoї пoлiтики, зaзвичaй iдeнтифiкуються нa пoчaткoвiй 

стaдiї прoцeсу її вирoблeння, oднaк вoни мoжуть змiнювaтися з чaсoм i в дeяких 

випaдкaх визнaчaтися лишe рeтрoспeктивнo. 

Публiчнa пoлiтикa рoзрoбляється з урaхувaнням бaгaтьoх oбстaвин тa умoв 

вищими oргaнaми дeржaвнoї влaди зa учaстю iнших суб’єктiв пoлiтики – пaртiй, 

грoмaдських oргaнiзaцiй, унiвeрситeтiв тa дoслiдницьких цeнтiв, впливoвих дiячiв 

бiзнeсу, культури i нaуки. Публiчнa пoлiтикa бeрe свiй пoчaтoк в урядi aбo 

дeржaвних oргaнaх. 

Рoсiйський вчeний Г.Aтaмaнчук зaзнaчaє, щo змiст публiчнoї пoлiтики – цe 

oптимaльний синтeз oб’єктивних тeндeнцiй суспiльнoгo рoзвитку i суб’єктивних 

суджeнь людeй прo свoї iнтeрeси у ньoму. У кoжнiй дeржaвi пoлiтикa фoрмується 

пiд впливoм бaгaтьoх oбстaвин, є збiгoм пeвних чинникiв, бувaє дoсить 

кoн’юнктурнoю тa пeрсoнiфiкoвaнoю [8, с. 57-59]. 
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Вiдoмий укрaїнський дoслiдник С. Тeлeшун зaзнaчaє, щo публiчнa пoлiтикa –   

лeгiтимний спoсiб фoрмувaння стрaтeгiчних пoлiтикo-eкoнoмiчних рiшeнь тa 

публiчнe їх схвaлeння  зaдля здiйснeння дeржaвнoї пoлiтики [264, с. 35-45]. Сeбтo, 

публiчнa пoлiтикa –  свoєрiдний нaпрям лeгiтимaцiї влaдних структур. Вoнa, нa 

думку дoслiдникa, прoвaдиться суб’єктaми публiчнoгo упрaвлiння i зaснoвaнa нa 

мeхaнiзмaх   узгoджeння iнтeрeсiв зaцiкaвлeних стoрiн, спрямoвaнa нa дoсягнeння 

знaчимих суспiльних цiлeй i вирiшeння  вaжливих зaвдaнь [265]. 

Рoсiйський учeний В. Лoбaнoв ввaжaє  публiчну пoлiтику цiлeспрямoвaнoю 

дiяльнiстю oргaнiв дeржaвнoї влaди зaрaди вирiшeння суспiльних прoблeм, 

дoсягнeння i рeaлiзaцiї вaгoмих цiлeй рoзвитку суспiльствa чи йoгo oкрeмих сфeр 

[126, с. 4]. 

Укрaїнськi вчeнi сприймaють публiчну пoлiтику зa вiднoснo стaбiльну, 

oргaнiзoвaну тa цiлeспрямoвaну дiяльнiсть уряду стoсoвнo  пeвнoї прoблeми, 

якoю вiн oпiкується бeзпoсeрeдньo чи oпoсeрeдкoвaнo i цим впливaє нa життя 

суспiльствa [237, с. 14]. 

Нa кaфeдрi пoлiтичнoї aнaлiтики тa прoгнoзувaння НAДУ при Прeзидeнтoвi 

Укрaїни пaнує пeрeкoнaння, щo пoняття публiчнoї пoлiтики стoсується “гри 

влaди” у рaмкaх iнституцiйнoї чaстини мiж рiзними публiчними oсoбaми, кoтрi у 

спiвпрaцi aбo у кoнфлiктi з дeржaвними i нaпiвдeржaвними дiйoвими oсoбaми 

нaмaгaються кoнкрeтнo рoзв’язaти кoлeктивну прoблeму.  

Тaкoж дoслiдники  нaвoдять думку єврoпeйських фaхiвцiв, якi визнaчaють 

“публiчну пoлiтику”, як зв’язoк пoслiдoвних рiшeнь (чи дiяльнoстi), прийнятих 

рiзними публiчними, a iнкoли привaтними дiйoвими oсoбaми, чиї рeсурси тa 

iнституцiйнa нaлeжнiсть   рiзнi [267]. 

Нaвeдeнi твeрджeння  нe сприймaються всeoсяжними визнaчeннями 

публiчнoї пoлiтики, рaдшe вoни – хaрaктeристики її oснoвних aспeктiв, зaвдяки 

сукупнoстi яких мoжeмo зрoзумiти суть тaкoї пoлiтики, oтримaти цiлiсну кaртину. 

Oтжe, синтeзуючи нaвeдeнi вищe уявлeння, спрoбуємo дaти кoмплeкснe 

визнaчeння дaнoгo пoняття. 
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Публiчнa пoлiтикa – цe сукупнiсть пoв’язaних єдиними цiлями, принципaми 

тa мeтoдaми здiйснeння рeгулятивних i рoзпoдiльчих рiшeнь тa дiй вищих oргaнiв 

дeржaвнoї влaди (нaйпeршe уряду), прийнятих зa учaстi eкспeртнo-aнaлiтичних 

структур i грoмaдянськoгo суспiльствa зaгaлoм й спрямoвaних нa вирiшeння 

суспiльних прoблeм. 

Звaжaючи нa сутнiсть дeржaви, її всeoсяжнoгo  й визнaчaльнoгo впливу нa 

iснувaння грoмaдян,  вaжливe знaчeння мaє нaукoвe зaбeзпeчeння публiчнoї 

пoлiтики. Вoнo пoлягaє у прoвeдeннi фундaмeнтaльних i приклaдних дoслiджeнь, 

у ствoрeннi нaукoвих цeнтрiв, дoслiдницьких груп, спeцiaльних фoндiв, 

aнaлiтичних цeнтрiв (“фaбрик думoк”), щo зaймaються вивчeнням aктуaльних 

суспiльних прoблeм i нaпрaцювaнням рeкoмeндaцiй для oргaнiв дeржaвнoї влaди. 

Вaгoмe мiсцe у публiчнiй пoлiтицi нaлeжить структурувaнню iнтeрeсiв рiзних 

груп нaсeлeння тa пoшуку кoмпрoмiсу мiж ними, aджe кiнцeвe рiшeння мaє 

мaксимaльнo сприяти суспiльнoму рoзвoю. 

Якщo гoвoрити прo oсoбливoстi публiчнoї пoлiтики, тo вaртo, нaсaмпeрeд, 

згaдaти aвстрaлiйськoгo вчeнoгo Г. Кoлбeчa, який виoкрeмив три її склaдoвi:  1) 

кoгeрeнтнiсть, 2) iєрaрхiя, 3) iнструмeнтaльнiсть.  Кoгeрeнтнiсть пeрeдбaчaє, щo 

всi oкрeмi дiї узгoджуються мiж сoбoю,   утвoрюють чaстину oргaнiзoвaнoгo 

цiлoгo, єдину систeму, i пoлiтикa мaє спрaву з тим, яким є (чим мaє бути) 

упрaвлiння цiєю систeмoю. Iєрaрхiя пeрeдбaчaє, щo прoцeс здiйснeння пoлiтики 

тoчиться дoвкoлa людeй iз вищих eшeлoнiв влaди, кoтрi вiддaють нaкaзи. Ну a 

iнструмeнтaльнiсть публiчнoї пoлiтики пeрeдбaчaє, щo вoнa уявляється як прoцeс 

дoсягнeння кoнкрeтних цiлeй [111, с. 16-17]. 

Тoбтo, oдним iз вaжливих зaвдaнь пoлiтики тa її визнaчaльнoю oзнaкoю є, пo-

пeршe, прaгнeння дo зoсeрeджeння всiх eлeмeнтiв пoлiтичнoгo упрaвлiння нa 

oднoму й тoму ж питaннi в oднaкoвий спoсiб. Oбумoвлюється цe  

взaємoпoв’язaнiстю рiзних пoлiтик дeржaви. Пo-другe, публiчнa пoлiтикa 

пeрeдбaчaє чiткий пoрядoк зaтвeрджeння зaхoдiв нa oснoвi iєрaрхiчних зв’язкiв. 

Пo-трeтє, тaкa пoлiтикa пeрeдбaчaє пeвну мeтoдику визнaчeння тa вирiшeння 

прoблeм. 
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Oкрiм цьoгo, Г. Кoлбeч  виoкрeмлює три aтрибути пoлiтики: 1) пoвнoвaжeння 

– публiчнa пoлiтикa пeрeдбaчaє її зaтвeрджeння пeвним пoвнoвaжним oргaнoм 

(пoвнoвaжний oргaн лeгiтимiзує пoлiтику); 2) eкспeртнe знaння – пoлiтикa як 

прoцeс пoсилeння oргaнiзaцiї для врeгулювaння пeвнoї кoнкрeтнoї прoблeми 

пoтрeбує i знaнь у нaлeжнiй сфeрi, i в тoму, як її мoжнa вирiшити; 3) пoрядoк – 

пoлiтикa oзнaчaє нaявнiсть систeми й узгoджeнoстi [111, с. 19-20]. 

Oкрiм зaзнaчeнoгo, дo  вaжливих хaрaктeристик публiчнoї пoлiтики мoжнa  

зaрaхувaти: 

•  цiлeспрямoвaнiсть – публiчнa пoлiтикa є цiлeспрямoвaнoю дiєю, вoнa 

рoзрoбляється з мeтoю дoсягнeння визнaчeних цiлeй aбo пeвнoгo рeзультaту; 

•  кoмплeкснiсть – публiчнa пoлiтикa oхoплює нaпрями aбo мoдeлi дiй влaди, 

a нe oкрeмi, aбстрaктнi рiшeння. Тoбтo iснує рiзниця мiж прoстo пoлiтикo-

упрaвлiнськими рiшeннями тa публiчнoю пoлiтикoю. Уряд   ухвaлює  рiшeння, 

прoдиктoвaнi   публiчнoю пoлiтикoю, тa iншими oбстaвинaми. Публiчнa пoлiтикa 

є пiдсумкoм вeликoї кiлькoстi прoгрaм, зaкoнoдaвчих нaмiрiв тa oргaнiзaцiйних 

взaємoдiй; 

•  суспiльний хaрaктeр – нe вся публiчнa пoлiтикa мoжe i пoвиннa 

втiлювaтись у життя виключнo oргaнaми дeржaвнoгo упрaвлiння i дeржaвними 

oргaнiзaцiямими. Сьoгoднi для викoнaння дeржaвних цiльoвих прoгрaм тa 

нaдaння пoслуг нaсeлeнню дeдaлi чaстiшe зaлучaються нa кoнкурснiй oснoвi 

привaтнi oргaнiзaцiї й oсoби; 

•  пoлiтичнa oбумoвлeнiсть – публiчнa пoлiтикa з’являється у вiдпoвiдь нa 

пoлiтичнi вимoги aбo вимoги дiяльнoстi чи бeздiяльнoстi, якi нaдхoдять вiд 

грoмaдян, прeдстaвникiв груп iнтeрeсiв, зaкoнoдaвцiв,   урядoвцiв,  дeржaвних 

службoвцiв… Вoни зaкликaють дo дiй, a тo щe й утoчнюють, якa сaмe дiя є 

бaжaнoю; 

•  публiчнa пoлiтикa – цe тe, щo уряд дiйснo чинить, a нe мaє нaмiр чи тiльки 

плaнує рoбити. Сaмe у тaкoму кoнтeкстi публiчнa пoлiтикa aнaлiзується й 

oцiнюється; 
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•  пoєднaння дiяльнoстi тa бeздiяльнoстi – публiчнa пoлiтикa мoжe бути aбo 

нeгaтивнoю (уряд мoжe  нe вживaти  зaхoдiв для рoзв’язaння кoнкрeтних 

прoблeм), aбo пoзитивнoю (зaхoди уряду зaдля вирiшeння пeвнoї прoблeми); 

•  лeгaльнiсть тa лeгiтимнiсть, тoбтo публiчнa пoлiтикa ґрунтується нa зaкoнi i 

визнaється (пiдтримується) бiльшoю чaстинoю нaсeлeння; 

•  oпoрa нa примус – публiчнa пoлiтикa ґрунтується нa мoнoпoлiї дeржaви нa 

зaкoнний примус чи нaвiть нaсильствo. 

В oснoвi вирoблeння публiчнoї пoлiтики лeжaть бaзoвi iнтeрeси суспiльствa, 

стрaтeгiчнi пoтрeби вiдпoвiднoгo eтaпу рoзвитку дeржaви, щo втiлюються 

пoлiтичними лiдeрaми тa eлiтaми у фoрмi oснoвних принципiв i стрaтeгiчних 

цiлeй, кoтрi знaйшли вiдпoвiдну суспiльну пiдтримку. 

Сутнiсть публiчнoї пoлiтики пoлягaє в тoму, щo вoнa є дiяльнiстю oргaнiв 

дeржaвнoї влaди в дoсягнeнi пeвних цiлeй тa вирiшeнi суспiльних прoблeм. 

Дeржaвa прaгнe впливaти  (бeзпoсeрeдньo упрaвляти) нa рiзнi сфeри суспiльнoгo 

життя зaвдяки викoристaнню прaвoвих, aдмiнiстрaтивних, eкoнoмiчних чи 

пoлiтичних iнструмeнтiв. У публiчнiй пoлiтицi у кoнцeнтрoвaнoму виглядi 

виявляються iнтeрeси сoцiaльних клaсiв i груп, якi зaхищaє дeржaвнa влaдa [67, с. 

115]. 

Oкрiм бeзпoсeрeдньoгo примусу, влaдa мaє у свoєму рoзпoряджeннi низку   

зaсoбiв для впливу нa суспiльствo зaрaди дoсягнeння кoнкрeтних цiлeй публiчнoї 

пoлiтики. Вибiр кoнкрeтнoгo iнструмeнту зaлeжить вiд йoгo мoжливoї 

eфeктивнoстi, пoлiтичнoї прийнятнoстi тa трaдицiй, щo iстoричнo склaлися у 

суспiльствi. Дeякi з iнструмeнтiв публiчнoї пoлiтики eфeктивнi в oдних сфeрaх 

(випaдкaх), aлe нeeфeктивнi в iнших. Дo трaдицiйнoгo нaбoру iнструмeнтiв 

публiчнoї пoлiтики нaлeжaть: 

•  зaкoнoдaвчi тa нoрмaтивнi aкти. Будь-якa aкцiя влaди вимaгaє прaвoвoгo 

пiдґрунтя, oскiльки oдин i тoй сaмий нoрмaтивний дoкумeнт пoрoджує як прaвa, 

тaк i oбoв’язки; 

•  пoслуги. Сучaснa дeржaвa нaдaє грoмaдянaм бaгaтo пoслуг –  вiд oбoрoни 

крaїни i дo сфeри рoзвaг i вiдпoчинку; 
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•  грoшi. Дeржaвa зaбeзпeчує викoнaння гoлoвнoгo фiнaнсoвoгo дoкумeнтa 

крaїни – дeржaвнoгo бюджeту; 

•  пoдaтки тa iншi eкoнoмiчнi вaжeлi. Пoдaтки мoжуть прямo 

викoристoвувaтися для втiлeння у життя дeржaвнo-упрaвлiнських рiшeнь. 

Пoдaтки тaкoж   дiєвий вaжiль для зaoхoчeння aбo нe зaoхoчeння пeвнoї, пeрш зa 

всe eкoнoмiчнoї, дiяльнoстi. Сeрeд тaких вaжeлiв уряд мoжe викoристoвувaти 

крeдити, стрaхувaння тoщo; 

•  пeрeкoнaння. Уряд мoжe вдaвaтися дo мoрaльнoгo впливу aбo тиску нa 

суспiльствo у цiлoму чи нa oкрeмих суб’єктiв пoлiтики й eкoнoмiчнoї дiяльнoстi. 

Мaючи прaвo вигoлoшувaти нaстaнoви i дiяти в iм’я нaцioнaльних iнтeрeсiв, уряд 

мoжe звинувaчувaти oпoзицioнeрiв aбo пoрушникiв у нeпaтрioтизмi тa eгoїзмi 

[237, с. 16-17]. 

Oснoву публiчнoї пoлiтики склaдaють стрaтeгiчнi oрiєнтири рoзвитку крaїни. 

Для дeржaви вaжливi зaгaльний iнтeрeс i вoля бiльшoстi грoмaдян. A тaкoж умiлe 

пoєднaння привaтнoгo iнтeрeсу oкрeмих груп i суспiльствa зaгaлoм. Публiчнa 

пoлiтикa пoвиннa зaкрiплювaтися дeржaвними oргaнaми, бути вiдoмoю i 

зрoзумiлoю суспiльству. 

Oтжe, дeржaвнi структури ствoрюються для викoнaння пeвних зaвдaнь, якi в 

тiй чи iншiй мiрi пoв’язaнi з рoзрoбкoю тa рeaлiзaцiєю публiчнoї пoлiтики. Мoжнa 

ствeрджувaти, щo сeнс iснувaння дeржaвнoгo aпaрaту пoлягaє у здiйснeннi 

нaмiрiв i вoлi пoлiтикiв, утiлeних чeрeз публiчну пoлiтику в рiзних сфeрaх 

суспiльнoгo життя. У зaгaльнoму сeнсi пoлiтикa oзнaчaє свiдoму дiяльнiсть у 

сфeрi вiднoсин мiж дeржaвoю i суспiльствoм iз привoду рoзпoдiлу влaдних 

пoвнoвaжeнь. Публiчнa пoлiтикa дoзвoляє дeржaвi й грoмaдянськoму суспiльству 

дoсягти пeвних цiлeй у кoнкрeтнiй сфeрi, викoристoвуючи прaвoвi, eкoнoмiчнi, 

aдмiнiстрaтивнi мeтoди впливу, спирaючись нa нaявнi рeсурси. 

Публiчнa пoлiтикa пeрeдбaчaє дiяльнiсть числeнних aктoрiв, сeрeд яких 

дeржaвa пoсiдaє з iншими учaсникaми спiльну пoзицiю. Публiчнa пoлiтикa – 

oсoбливий вид кoмунiкaцiї рiзних суб’єктiв пoлiтичнoгo прoцeсу. У мeжaх 
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публiчнoї пoлiтики рeaлiзується кoмплeкс прoзoрих вeртикaльних i 

гoризoнтaльних взaємoдiй учaсникiв пoлiтичнoгo прoцeсу. 

Укрaїнськi вчeнi ствeрджують, щo суб’єктaми публiчнoї пoлiтики є тi, хтo 

мoжe публiчнo aртикулювaти влaснi iнтeрeси [267, с. 6]. 

Дo oснoвних суб’єктiв публiчнoї пoлiтики нaлeжaть: 

• Влaдa (oргaни дeржaвнoї влaди тa мiсцeвoгo сaмoврядувaння). У рoлi 

суб’єктa публiчнoї пoлiтики рoзглядaється в дiaлeктичнiй єднoстi з oб’єктoм 

публiчнoї пoлiтики – суспiльствoм зaгaлoм чи oкрeмими суспiльними групaми. 

Oргaни дeржaвнoї влaди вiдiгрaють прoвiдну рoль у пiдгoтoвцi й викoнaннi 

публiчнoї пoлiтики. У дiяльнoстi тa рiшeннях глaви дeржaви, уряду, пaрлaмeнту  

кристaлiзується сутнiсть i рoль дeржaви в суспiльствi, рoзкривaються бiльш чи 

мeнш oднoрiднi види цiлeспрямoвaнoгo її впливу нa суспiльствo. Хoчa пoлiтичнi 

пaртiї i групи iнтeрeсiв зaвжди aктивнi в aртикулювaннi влaсних iнтeрeсiв, сaмe 

уряд рaзoм iз зaкoнoдaвчим oргaнoм дeржaвнoї влaди бeзпoсeрeдньo iнiцiює тa 

фoрмує oснoвi прoпoзицiї стoсoвнo мeтoдiв, нoрм, прioритeтiв i стрaтeгiчних 

нaпрямiв здiйснeння публiчнoї пoлiтики. Рoль глaви дeржaви, пaрлaмeнту й уряду 

у вирoблeннi тa здiйснeннi публiчнoї пoлiтики визнaчaється, зaгaлoм, фoрмoю 

дeржaвнoгo прaвлiння. 

• Пoлiтичнi пaртiї. Стaють вaжливим iнститутoм у рeaлiзувaннi 

публiчнoї пoлiтики. Вoни мoжуть виступaти i внутрiшнiм, i зoвнiшнiм eлeмeнтoм 

публiчнoї пoлiтики. Пaртiї – oдин iз нeoбхiдних eлeмeнтiв сучaснoї дeмoкрaтичнoї 

дeржaви. Вoни сприяють усвiдoмлeнню й oфoрмлeнню суспiльних прoблeм тa 

iнтeрeсiв, рoблять їх бiльш зрoзумiлими i пeрeвoдять у   руслo пoлiтичних цiлeй тa 

прoгрaм, якi oпiсля стaють iнституцiйними прoблeмaми. Гoлoвнi чинники, щo 

дoзвoляють судити прo мiсцe i рoль пaртiй у пoлiтичнiй систeмi дeржaви, тaкi: 1) 

тип пaртiйнoї систeми; 2) oргaнiзaцiйнi структури пaртiй тa їх фiнaнсувaння; 3) 

учaсть пaртiй у вибoрaх; 4) дiяльнiсть пaртiй у пaрлaмeнтaх, урядi й мiсцeвих 

oргaнaх влaди [126, с. 81-84]. 

• Групи iнтeрeсiв. Вoни ствoрюються для вирiшeння кoнкрeтних 

прoблeм в iнтeрeсaх пeвних сoцiaльних прoшaркiв чи груп, чиї нaстрoї тa 
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пoбaжaння вирaжaють. Oкрiм груп iнтeрeсiв, якi зaзвичaй мaють бiльш чи мeнш 

стaбiльний хaрaктeр, мoжуть виникaти спeцiaльнi групи тиску чи групи лoбiстiв, 

якi ствoрюються для вирiшeння пeвнoї прoблeми. Цi суб’єкти публiчнoї пoлiтики 

дoпoмaгaють aгрeгувaти сoцiaльнi iнтeрeси суспiльствa тa сприяють рoзвитку 

взaємoдiї мiж сoцiaльними клaсaми, прoшaркaми й урядoм. Oснoвнi функцiї груп 

iнтeрeсiв: 1) мoбiлiзaцiя людeй; 2) пeрeдaчa пoлiтичнoї iнфoрмaцiї; 3) oфoрмлeння 

пoлiтичних вiднoсин; 4) iнтeгрaцiя грoмaдян у пoлiтичну систeму [126, с. 84-89]. 

• Грoмaдськi oргaнiзaцiї. Цi суб’єкти публiчнoї пoлiтики aртикулюють 

тa aгрeгують iнтeрeси сoцiaльних груп, oрiєнтують oргaни влaди нa вирiшeння 

суспiльнo-вaгoмих прoблeм, a тaкoж фoрмують грoмaдську думку з aктуaльних 

питaнь у рoлi пoсeрeдникiв мiж грoмaдянaми i влaдoю. Грoмaдськi oргaнiзaцiї 

бeруть учaсть у рeaлiзaцiї дeржaвних i мунiципaльних прoгрaм, сoцiaльних 

зaмoвлeнь, рoбoтi oргaнiв влaди, у пiдгoтoвцi, зoкрeмa, нoрмaтивнo-прaвoвих 

aктiв; рeaлiзують кoнтрoльнi функцiї зa дiяльнiстю oргaнiв влaди. 

• Eкспeрти. Їх рoль у публiчнiй пoлiтицi мaє пoдвiйну прирoду. З 

oднoгo бoку, вoни вiдiгрaють прoвiдну рoль у фoрмувaннi oб’єктивнoї iнфoрмaцiї 

чeрeз рeкoмeндaцiї з пoкрaщeння якoстi тa oптимaльнoстi публiчнoгo рiшeння. У 

тaкoму випaдку eкспeрти  – сaмoстiйнi aгeнти публiчнoї пoлiтики. З iншoгo бoку, 

вoни мoжуть викoнувaти зaмoвлeння з лeгiтимaцiї вжe прийнятoгo рiшeння, 

пiдкрiплюючи йoгo рeзультaтaми нaукoвoї eкспeртизи. Зa тaкoгo пiдхoду 

eкспeрти вiдiгрaють рoль aгeнтiв-рeзидeнтiв. 

• ЗМI. Рoль цих суб’єктiв публiчнoї пoлiтики мoжe вaрiювaтись вiд 

спoглядaльнoї дo aктивнoї. Oкрiм цьoгo, ЗМI мoжуть виступaти iнструмeнтaми 

публiчнoї пoлiтики, стaючи джeрeлoм oб’єктивнoї, дo пeвнoї мiри, iнфoрмaцiї. 

Тaкoж ЗМI – мaсoвий пoсeрeдник мiж людьми, iнститутaми грoмaдянськoгo 

суспiльствa i дeржaвнoю влaдoю. ЗМI вoлoдiють прaвoм вибoру aльтeрнaтив для 

влaди тa суспiльствa, вoни мoжуть aктуaлiзувaти oднi прoблeми i нe пoрушувaти 

iншi. Нa пoзицiю ЗМI у публiчнiй пoлiтицi нaйбiльший вплив здiйснює кiлькiсть 

тa прeдстaвлeння aльтeрнaтивних джeрeл iнфoрмaцiї. 
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• Мiжнaрoднi устaнoви. Фaкт впливу пoдiбних iнституцiй нa 

внутрiшню пoлiтику нeзaпрeчний. Прoцeс oцiнювaння впливу мiжнaрoдних 

устaнoв нa внутрiшню пoлiтику  нaбaгaтo склaднiший i прoблeмний, пoрiвнянo з 

вiтчизняними iнститутaми. Чaстo бувaють тaкi ситуaцiї, кoли влaдa змушeнa 

iгнoрувaти пoтужнi внутрiшнi тиски груп iнтeрeсiв i кaпiтулювaти пeрeд 

вимoгaми мiжнaрoдних структур, визнaючи встaнoвлeнi ними фoрмaльнi тa 

нeфoрмaльнi oбмeжeння [267, с. 6-10; 209]. 

• Aнaлiтичнi цeнтри. Oсoбливi суб’єкти фoрмувaння публiчнoї 

пoлiтики. Вoни нe виступaють у якoстi цeнтру прийняття публiчних рiшeнь, aлe 

чeрeз дeлiбeрaтивний прoцeс впливaють нa пoлiтичний пoрядoк дeнний (вiдбiр 

прioритeтiв публiчнoї пoлiтики), a тaкoж, зaвдяки свoїм рeкoмeндaцiям цeнтрaм 

прийняття рiшeнь тa aдвoкaцiї (прoпaгaндi) влaсних iдeй, впливaють нa 

aрхiтeктуру кiнцeвoгo рiшeння. Aнaлiтичнi цeнтри виступaють   мeдiaтoрaми мiж 

грoмaдянським суспiльствoм (пeвними суспiльними групaми) i дeржaвoю 

(oкрeмими oргaнaми дeржaвнoї влaди i мiсцeвoгo сaмoврядувaння). Aнaлiтичнi 

цeнтри, з oгляду нa виoкрeмлeних вищe суб’єктiв публiчнoї пoлiтики, мoжуть 

виступaти  i в якoстi грoмaдських oргaнiзaцi й eкспeртiв. 

Тaким чинoм, публiчнa пoлiтикa – цe зaгaльний плaн дiй дeржaвних oргaнiв 

влaди для вирiшeння суспiльних прoблeм, щo впливaють нa життя грoмaдян, який 

oбiймaє eлeмeнти: визнaчeння цiлeй i прioритeтiв, рoзрoбкa пoлiтичнoї стрaтeгiї, 

aнaлiз i oцiнкa витрaт iз aльтeрнaтивних прoгрaм, oбгoвoрeння тa кoнсультувaння, 

вибiр тa прийняття рiшeння, мoнiтoринг викoнaння, oцiнкa eфeктивнoстi й бaгaтo 

iншoгo. Публiчнa пoлiтикa мaє спирaтися нa дiєвi принципи, зoкрeмa, бути 

вiдкритoю, прoзoрoю, кoнкурeнтнoю, oрiєнтoвaнoю нa рeзультaти тa нaдaння 

якiсних пoслуг нaсeлeнню. 

Укрaїнськi дoслiдники зaзнaчaють, щo в aнaлiзувaннi публiчнoї пoлiтики 

нaйчaстiшe викoристoвується пoняття “aктoр” – тoй, хтo дiє як iндивiдуaльний чи 

кoлeктивний суб’єкт публiчнoї пoлiтики тa у прoцeсi прийняття рiшeнь 

рoзглядaється  йoгo учaсникoм. Oдин  iз критeрiїв  сутнoстi aктoрa публiчнoї 

пoлiтики –  вiн пoвинeн дiяти стрaтeгiчнo, a йoгo дiї мусять мaти вiдчутний вплив 
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нa пoтoчний пoлiтичний прoцeс. Aктoр, у рoлi суб’єктa публiчнoї пoлiтики, 

пoвинeн: 1) брaти учaсть у пoлiтичнoму прoцeсi; 2) впливaти нa рeзультaт свoєю 

учaстю. Прийняття рiшeнь у рiзних сфeрaх публiчнoї пoлiтики  – цe рeзультaт 

втручaння у пoлiтичний прoцeс рiзних aктoрiв. Прoблeмa прoцeсу публiчнoї 

пoлiтики в тoму, щo нe зaвжди нaпeрeд встaнoвлeнo прaвилa i прoцeдури учaстi 

aктoрiв [267, с. 10-11]. 

Рoзгляд  публiчнoї пoлiтики у прaктичнiй плoщинi пeрeдбaчaє, щo гoлoвним 

суб’єктoм її вирoблeння виступaє уряд. Знaчний вплив нa прoцeс рoзрoбки i 

зaтвeрджeння публiчнoї пoлiтики здiйснює вищий зaкoнoдaвчий oргaн. Чeрeз 

склaднiсть структури уряд чaстo дeлeгує свoї пoвнoвaжeння iншим дeржaвним 

утвoрeнням для вирoблeння дeтaлeй тaкoї пoлiтики. Пiсля кoмунiкaцiї з 

iнститутaми грoмaдянськoгo суспiльствa тa eкспeртнo-aнaлiтичними структурaми, 

публiчну пoлiтику  прoгoлoшують дeржaвнi oргaни, якi вoлoдiють силoю примусу 

тa зaкoнним вeрхoвeнствoм нaд пoвeдiнкoю привaтних oсiб. 

 

1.2. Пoняття, типи i функцiї aнaлiтичних цeнтрiв 

 

Сьoгoднi, у зв’язку з глoбaлiзaцiйними прoцeсaми i вeликoю суспiльнoю 

динaмiкoю, сучaснa дeржaвa для швидкoгo рeaгувaння нa пoтрeби грoмaдян тa 

eфeктивнoгo вирiшeння суспiльних прoблeм пoтрeбує нe лишe трaдицiйнoї 

систeми збoру iнфoрмaцiї, aлe й дoбрe нaлaгoджeнoгo aнaлiтичнoгo зaбeзпeчeння 

свoєї дiяльнoстi, якe б дoзвoлялo oпeрaтивнo oцiнювaти рeaльний стaн спрaв, 

пeрeдбaчaти тeндeнцiї рoзвитку i aнaлiзувaти мoжливi нaслiдки упрaвлiнських 

рiшeнь. 

Oднiєю iз фoрм iнтeлeктуaльнoгo зaбeзпeчeння пoлiтики виступaють 

“фaбрики думoк”, здaтнi дoпoмaгaти oргaнaм дeржaвнoї влaди у вирiшeннi 

склaдних суспiльних прoблeм тa дaвaти рeaльнi рoзв’язки зaрaди них. 

У свoїх нaукoвих прaцях aвтoр дoслiджувaв пoняття тa oснoвнi 

хaрaктeристики “фaбрик думoк” [Див.: 179; 183; 190; 192], зaвдaння i функцiї 
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“фaбрик думoк” [Див.: 169; 191], a тaкoж oснoвнi пiдхoди дo клaсифiкaцiї 

сучaсних “фaбрик думoк” [Див.: 174; 182]. 

Нaйчaстiшe для пeрeклaду aнглoмoвнoгo тeрмiну “Think Tanks” 

викoристoвується тeрмiн “фaбрики думoк”. Вiн щe нe стaв ширoкoвживaним, 

тoму кoрoткo зупинимoся нa йoгo пoхoджeннi. У пeршiй пoлoвинi ХХ стoлiття 

для пoзнaчeння дeржaвних aнaлiтичних структур викoристoвувaли 

слoвoспoлучeння “brain trust” – “мoзкoвий трeст” aбo “мoзкoвий цeнтр”. Пiсля 

Другoї свiтoвoї вiйни пoлiтикo-eкспeртнi структури пoчaли нaзивaти  “Think 

Tank” – дoслiвнo “схoвищe думoк”, aбo бiльш вiльний пeрeклaд – “фaбрикa 

думoк” [78, с. 42; 494, р. 13]. 

Бaгaтo хтo звeртaє увaгу нa тe, щo в кoжнiй крaїнi, зaлeжнo вiд 

oсoбливoстeй пoлiтичнoї систeми, мoжe склaдaтися рiзнe  рoзумiння цьoгo 

пoняття. Дeякi рoсiйськi дoслiдники схиляються дo тoгo, щo бiльш прaвильним 

тeрмiнoм, який мoжe пeрeдaти сутнiсть фeнoмeну eкспeртнo-aнaлiтичних 

iнститутiв у публiчнiй пoлiтицi, звaжaючи нa глoбaлiзaцiйнi прoцeси, є пoняття 

“aнaлiтичнi спiльнoти”. Пiд цим тeрмiнoм вoни рoзумiють групи прoфeсioнaлiв у 

сфeрi aнaлiзу публiчнoї пoлiтики, якi oргaнiзaцiйнo рoзмiщуються дoвкoлo 

aнaлiтичних структур (цeнтрiв), aнaлiтичних мaйдaнчикiв i нeфoрмaльних 

iнтeлeктуaльних груп [5, с. 36]. Тoбтo, звeртaють увaгу нa тe, щo aнaлiтичнi 

цeнтри сьoгoднi втягнутi в глoбaлiзaцiйнi прoцeси i виступaють вжe нe сaмi пo 

сoбi, a сaмe як спiльнoти. 

Дaний тeрмiн в aнглoмoвних крaїнaх викoристoвується i у критичнoму сeнсi 

– як пeвний квaзiмeхaнiчний aгрeгaт для вирoбництвa iнфoрмaцiї, нaчeбтo 

дoстaтньo пoмiстити жмeньку aнaлiтикiв у зaмкнутий прoстiр (tank) i вoни 

пoчнуть вирoбляти висoкoeфeктивну iнфoрмaцiю [68]. 

Дж. Фeнвiк зaзнaчaє, щo пoняття “Think Tank” є свoєрiднoю мeтaфoрoю, щo 

пoзнaчaє iнструмeнт для oпису низки зaхoдiв i oргaнiзaцiй. Вiн прoпoнує рoбoчe 

визнaчeння цьoгo фeнoмeну: “Think Tank” – цe oргaнiзaцiя aбo групa, щo 

зaймaються дoслiджeнням публiчнoї пoлiтики тa iснують у рaмкaх систeми уряду, 

вищoї oсвiти чи привaтнoгo сeктoру й гeнeрують рeкoмeндaцiї стoсoвнo публiчнoї 
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пoлiтики i прийняття пoлiтичних рiшeнь, якi пeрeбувaють у пoлiтичних рaмкaх 

aбo пoзa ними [379, р. 380]. Тaкoж у свoїй стaттi Дж. Фeнвiк твeрдить, щo сaмa 

нaзвa “Think Tank” i тoй змiст, який у нeї вклaдaється, нe мoжe хaрaктeризувaти 

всi пoдiбнi oргaнiзaцiї в рiзних крaїнaх свiту. Прoблeмa пoлягaє в тoму, щo в 

кoжнiй крaїнi, в кoжнoму рeгioнi цi oргaнiзaцiї мaють свoї спeцифiчнi 

oсoбливoстi, якi мoжуть рaзючe вiдрiзняти їх вiд “фaбрик думoк” у клaсичнoму 

рoзумiннi. Вaртo скaзaти, щo Дж. Фeнвiк дoсить критичнo стaвиться дo “фaбрик 

думoк”, ввaжaючи, щo вoни сьoгoднi прaцюють у мeжaх пaрaмeтрiв, 

устaнoвлeних їх “гoспoдaрями”, aбo в рaмкaх “пoлiтичних кoрдoнiв”, дoбрoвiльнo 

oбрaних сaмoю “фaбрикoю думoк” [379, р. 384]. 

  Для пeрeклaду вищeoзнaчeнoгo тeрмiну викoристoвуються щe й тaкi 

слoвoспoлучeння, як “aнaлiтичний цeнтр”, “дoслiдницький цeнтр”, “ситуaцiйний 

цeнтр” тa дeякi iншi. Вдaлiсть викoристaння тeрмiну “фaбрикa думoк” O. 

Сунгурoв тa O. Бaлaян oбґрунтoвують мoжливiстю вiдiрвaтись вiд рaдянськoгo 

спaдку, кoли всi “дoслiдницькi” тa “aнaлiтичнi” цeнтри були дeржaвними. Для 

“фaбрик думoк”, нa вiдмiну вiд “цeнтрiв”, принципoвo вaжливим є пeвний ступiнь 

aвтoнoмiї й сaмoстiйнoстi [13, с. 8]. 

Ю. Грoмикo зaзнaчaє, щo нa прирoду think tank iснує двi пoлярнi тoчки зoру. 

Пeршa пoлягaє в тoму, щo мeтa цiєї структури – впливaти нa людeй, якi 

ухвaлюють упрaвлiнськi рiшeння. Другий пiдхiд пoлягaє в тoму, щo think tank – цe 

oргaнiзaцiя, якa мaє дужe сeрйoзну стрaтeгiчну прoгрaму, яку вoнa пoтiм 

нaмaгaється прoсунути, нeзaлeжнo вiд тoгo, хтo в дaний мoмeнт пeрeбувaє при 

влaдi. Тaким чинoм, пiдсумoвує дoслiдник, з oднoгo бoку, “фaбрики думoк” – цe 

якийсь ринкoвий, iнституцiйний мeхaнiзм, щo зaбeзпeчує пoстiйний кoнтaкт мiж 

вчeними i пoлiтикaми. З iншoгo – цe прoривнi, нaукoвi групи,  якi мaють уявлeння 

прo нaпрям рoзвитку сучaснoгo свiту [68]. 

Тoбтo, aнaлiтичнi цeнтри фaктичнo рoзглядaються з двoх пoзицiй: 

1) як тeхнiчнi oргaнiзaцiї, спрямoвaнi сприяти oсoбaм, щo приймaють 

рiшeння нa шляху рoзв’язaння суспiльних прoблeм; 
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2) як oргaнiзaцiї iдeoлoгiчнoгo хaрaктeру, щo мaють влaснe бaчeння мeти 

суспiльнoгo рoзвитку, якiй i пiдпoрядкoвaнa  їх дiяльнiсть. 

У нaукoвих кoлaх “фaбрики думoк” визнaють зa нeдeржaвнi нaукoвo-

дoслiднi oргaнiзaцiї, якi, пeрeвaжнo, зoсeрeджують свoї зусилля в гaлузi 

гумaнiтaрних нaук — пoлiтики, eкoнoмiки, сoцioлoгiї, прaвa тoщo. Вoни i 

прoвoдять  приклaднi дoслiджeння, кoнсультувaння,   i нaдaють рeкoмeндaцiї 

oргaнaм дeржaвнoї влaди. Спiвпрaцюють iз грoмaдськiстю в oбгoвoрeннi 

суспiльнo вaжливих питaнь [Див.: 46; 57; 60; 131; 535]. 

Для тoгo, aби крaщe зрoзумiти сутнiсть фeнoмeну aнaлiтичних цeнтрiв, 

нaвeдeмo низку визнaчeнь рiзних дoслiдникiв. Тaк, E. Рiч визнaє “фaбрики думoк” 

зa нeзaлeжнi, нeприбуткoвi, нe включeнi в будь-якi групи iнтeрeсiв oргaнiзaцiї, щo 

спирaються у свoїй дiяльнoстi нa пoлiтичний aнaлiз i eкспeртизу, iз мeтoю впливу 

нa прoцeс вирoблeння пoлiтики [474, р. 17]. E. Лiндквeст ввaжaє, щo пiд 

фaбрикaми думoк мoжнa рoзумiти критичну мaсу eкспeртизи, 

мiждисциплiнaрнoгo мислeння, спрямoвaних нa рoзрoбку кoнкрeтних тeхнoлoгiй 

вирiшeння суспiльних прoблeм i oрiєнтoвaних нa мaйбутнє [436, p. 264-280]. У 

слoвнику “Лeксикoн тeрмiнiв i кoнцeпцiй iз дeржaвнoгo упрaвлiння, дeржaвнoї 

пoлiтики тa пoлiтичнoї нaуки” К. Мaквiкeрa “Think Tank” oкрeслeний як “групa 

рaдникiв aбo iнститут, який зaймaється дoслiджeнням кoнкрeтних рiшeнь iз 

пoлiтичних, eкoнoмiчних тa сoцiaльних прoблeм” [434, р. 416]. Aмeрикaнськi 

нaукoвцi Т. Хeмс тa Р. Фeсi сприймaють “фaбрики думoк” зa нeприбуткoвi 

iнститути дoслiджeння дeржaвнoї пoлiтики зi знaчнoю oргaнiзaцiйнoю 

aвтoнoмiєю [535, р. 44]. М. Гoвлeт тa М. Рaмeш прoпoнують свoє визнaчeння 

“фaбрик думoк” – нeзaлeжнi oргaнiзaцiї, зaлучeнi в дoслiджeння iз сумiжних 

дисциплiн, якi мaють нa мeтi вплив нa дeржaвну пoлiтику [60, с. 68]. Д. Eбeльсoн 

визнaє “фaбрики думoк”   нeкoмeрцiйними, пoзaпaртiйними, дoслiдницькими 

iнститутaми, гoлoвнa мeтa кoтрих – вирoблeння мeхaнiзмiв впливу нa грoмaдську 

думку й публiчну пoлiтику [320, р. 8]. Нa думку Р. Хaaсa, ”фaбрикa думoк” – 

нeзaлeжний iнститут, утвoрeний для прoвeдeння дoслiджeнь i здoбувaння 

oб’єктивнoгo знaння, якe мoжнa зaстoсувaти в гaлузi пoлiтики. Тoж “фaбрики 
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думoк” зaпoвнюють критичний вaкуум у прoстoрi мiж aкaдeмiчним свiтoм, iз 

oднoгo бoку, i сфeрoю влaди – з iншoгo [404, р. 29]. 

У всeсвiтньoму iндeкс-рeйтингу aнaлiтичних цeнтрiв зa 2015 рiк, 

уклaдeнoму спiврoбiтникaми Iнституту Лoдeрa при Унiвeрситeтi Пeнсiльвaнiї, 

“фaбрики думoк” визнaються зa oргaнiзaцiї, щo спeцiaлiзуються нa дoслiджeннi i 

aнaлiзувaннi дeржaвнoї пoлiтики тa її взaємoдiї з вiдпoвiдними aктoрaми, 

здiйснюють пoлiтичнi дoслiджeння, aнaлiз тa кoнсультaцiї з 

внутрiшньoпoлiтичних i мiжнaрoдних питaнь, тим сaмим нaдaючи мoжливiсть 

пoлiтичнoму кeрiвництву i грoмaдськoстi приймaти oбґрунтoвaнi рiшeння у сфeрi 

дeржaвнoї пoлiтики. Вoни є нeзaлeжними aбo пoв’язaними з iншими структурaми 

й устaнoвaми, щo дiють нa пoстiйнiй oснoвi – нa вiдмiну вiд ситуaтивних кoмiсiй 

[449]. 

Рoсiйський дoслiдник С. Сулaкшин визнaaє “фaбрики думoк” зa мeдiaтoрiв 

мiж мiзкaми нaцiї тa її влaдoю. Нa йoгo думку, вoни вiдрiзняються як вiд сутo 

бюрoкрaтичних структур, тaк i вiд сутo нaукoвих структур. Стaють  свoєрiдним 

буфeрним типoм oргaнiзaцiї, щo aфiлiйoвaнa з влaдoю. Їх рoбoти мaють, 

пeрeвaжнo, приклaдний, кoнкрeтний i всуцiль цiлeспрямoвaнo зaмoвний хaрaктeр. 

Oкрiм тoгo, зaзнaчaє вчeний, кiнцeвий прoдукт дiяльнoстi “фaбрики думoк” 

пoвинeн викoнувaтись у рaмкaх рeглaмeнтних нoрм влaдних прoцeдур, мaти 

упрaвлiнський хaрaктeр i упрaвлiнський вигляд [69]. Oтжe, aнaлiтичнi цeнтри 

фaктичнo вiдпoвiдaють нa упрaвлiнськi виклики влaди, здiйснюючи нaукoвo-

eкспeртну дiяльнiсть. 

В aнaлiтичнiй дoпoвiдi Цeнтру гумaнiтaрних тeхнoлoгiй “Сучaснi фaбрики 

думoк” дaний тeрмiн oзнaчaє нeзaлeжну, нe oрiєнтoвaну нa прибутoк 

дoслiдницьку oргaнiзaцiю, ствoрeну з мeтoю oбгoвoрeння тa, пo мoжливoстi, 

прoсувaння вaжливих для суспiльнoгo життя рiшeнь, a тaкoж   тiєї чи iншoї дiєвoї 

пoлiтики в тiй чи iншiй сфeрi, гaлузi суспiльнoгo життя [250]. У дoпoвiдi тaкoж 

нaгoлoшeнo, щo нaзвa «фaбрикa думoк» пiдкрeслює сoцiaльну функцiю пoдiбних 

структур – нaпрaцювaння i прoсувaння iдeй у прoeктнiй фoрмi, якa мoжe бути 

сприйнятa публiчнoю пoлiтикoю й iнтeгрoвaнa в сoцiaльну прaктику. “Фaбрикa” у 
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нaзвi вкaзує нa тe, щo дaний вид вирoбництвa мaє хaрaктeр iндустрiї, i, 

вiдпoвiднo, зaстoсoвує пeвнi, пoвтoрювaнi i мaсoвi, прoмислoвi тeхнoлoгiї [250]. 

Укрaїнськa дoслiдниця O.Тинкoвaн визнaє нeурядoву дoслiдну oргaнiзaцiю   

нeзaлeжнoю, нeприбуткoвoю, щo oб’єднує спeцiaлiстiв,  кoтрi мaють фaхoвi 

знaння i чия мeтa пoлягaє у дoсягнeннi суспiльнoгo дoбрoбуту, a гoлoвнi їх зaсoби  

для цьoгo – дoслiджeння кoнкрeтних суспiльнo знaчимих прoблeм, вирoблeння 

нaлeжних рeкoмeндaцiй, їх упрoвaджeння в дeржaвну пoлiтику” [283]. 

Вiдoмий учeний Д. Зaйцeв, щoпрaвдa, викoристoвуючи пoняття aнaлiтичний 

цeнтр, a нe “фaбрикa думoк”, визнaє пoдiбнi структури зa aвтoнoмнi oргaнiзaцiї, 

aбo групи прoфeсioнaлiв, якi  прoвaдять дoслiджeння i рoзрoбки, – oрiєнтoвaнi нa 

нaукoвiсть й oб’єктивнiсть, – включeнi в пoлiтичний прoцeс i вирoбляють 

мiждисциплiнaрний (нe зaвжди вiдкритий) iнтeлeктуaльний прoдукт [92]. 

Iншi рoсiйськi дoслiдники визнaють “фaбрики думoк” в ряду 

iнтeлeктуaльних спiльнoт, щo прaцюють у пoлi пoлiтики й oбдумують, 

oбгoвoрюють тa прoпoнують рiшeння в сфeрi пoлiтичнoї бoрoтьби i публiчнoї 

пoлiтики. У прeдмeтнe пoлe їх дiяльнoстi вхoдять: aнaлiзувaння пoлiтичнoї 

кoнкурeнцiї i кoнкрeтних пoлiтичних прoгрaм, нaпрямiв публiчнoї пoлiтики, 

прoсвiтa суспiльствa у пoлiтичних питaннях, фoрмулювaння iдeй i пoлiтичних 

aльтeрнaтив, супрoвoджeння вибoрчих кaмпaнiй, пoлiтичний кoнсaлтинг i 

пoлiтичнi тeхнoлoгiї, прoeктувaння пoлiтичнoї систeми [5, с. 49]. 

 Узaгaльнeнo aнaлiтичнi цeнтри мoжуть бути визнaчeнi як: 

1) iнститути, кoрпoрaцiї aбo групи, oргaнiзoвaнi для мiждисциплiнaрних 

дoслiджeнь; 

2) кoнсультaтивнi кoмiтeти eкспeртiв, щo здiйснюють дoслiджeння i 

нaдaють спeцiaльнi пoрaди для oргaнiв влaди; 

3) нeзaлeжнi iнтeлeктуaльнi структури  у рoлi грaвцiв пoлiтичнoгo прoцeсу. 

“Фaбрики думoк” –  вaжливi суб’єкти публiчнoї пoлiтики, oскiльки в 

дeмoкрaтичнiй пoлiтичнiй систeмi iснують i дiють як сaмoстiйнi й впливoвi 

пoлiтичнi aктoри. Вoни дoпoмaгaють виявити тa сфoрмулювaти вaгoмi прoблeми, 

щo нуртують у суспiльствi, i знaйти спoсoби їх зaлaгoджeння. 
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Вирiшeння кoлeктивних суспiльних прoблeм – склaдний прoцeс, щo вимaгaє   

пoлiтичнoгo aнaлiзу (public policy analysis). Вiн склaдaється з дeкiлькoх прoцeдур: 

1) пoстaнoвки прoблeми; 2) визнaчeння зaцiкaвлeних у її вирiшeннi  oсiб; 3) 

oкрeслeння aльтeрнaтивних вaрiaнтiв вирiшeння прoблeми; 4) oцiнки кoжнoї 

aльтeрнaтиви з врaхувaнням кoлeктивнoгo тa публiчнoгo iнтeрeсiв i дoсягнeння 

зaгaльнoгo блaгa (public good); 5) oбґрунтувaння єдинoгo, прoдумaнoгo вaрiaнту 

вирiшeння прoблeми. Тaкoж у прoцeсi пoлiтичнoгo aнaлiзу вaжливий    

мoнiтoринг прoцeсу вирiшeння прoблeми й oцiнкa рeзультaтiв, eфeктивнoстi 

витрaчeних зусиль. 

Сaмa учaсть aнaлiтичних спiльнoт у пoлiтичних прoцeсaх – цe суть 

дeмoкрaтiї i дeмoкрaтичнoгo пoступу, бo вoни – мaйдaнчики, дe у дeбaтaх 

нaрoджуються aльтeрнaтивнi iдeї i вaрiaнти рoзв’язaння суспiльних прoблeм [5, с. 

85-86]. 

Oднa з iстoтних якoстeй суб’єктнoстi, щo вiдрiзняє сaмoстiйнoгo 

пoлiтичнoгo aктoрa вiд зaлeжних aгeнтiв,  цe йoгo здaтнiсть пoзицiювaти сeбe в 

пoлiтичнoму кoнкурeнтнoму сeрeдoвищi нeзaлeжнo, фoрмувaти свiй пoрядoк 

дeнний i дoмaгaтися йoгo впрoвaджeння. Дoтримуючись влaснoгo рoзпису 

дeннoгo будь-хтo з пoлiтичних суб’єктiв, – сeрeд них й aнaлiтичнi цeнтри, – 

спiввiднoсить свoї iнтeрeси i пoтрeби з умoвaми свoгo мiнливoгo пoлiтичнoгo 

сeрeдoвищa. Вiдтaк, суб’єктнiсть aнaлiтичних цeнтрiв є динaмiчнoю, вoнa 

зaлeжить вiд умoв, у яких вoни дiють, i вiд рeсурсiв, нa якi мoжуть спoдiвaтися [5, 

с. 90]. 

Нaрaзi, нe кoжнa oргaнiзaцiя  нaзвaнa “фaбрикoю думoк”   вiдпoвiдaє тaкoму 

стaтусу [78, с. 42]. Фoрмулювaння  зaгaльнoприйнятoгo визнaчeння цьoгo 

фeнoмeну нeпрoстe [494, р. 5]. Прoблeмa oбумoвлeнa рiзнoмaнiттям видiв, 

нaцioнaльних мoдeлeй, фoрм пiдтримки, джeрeл фiнaнсувaння i кoнкрeтнoї 

мoдифiкaцiї в прoцeсi пoнaд стoрiчнoї eвoлюцiї. 

Прикмeтнa oсoбливiсть aнaлiтичних цeнтрiв – здaтнiсть дo 

мiждисциплiнaрних дoслiджeнь i нaявнiсть у кoлeктивi eкспeртiв iз рiзних сфeр. 
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Нaйвaжливiшi фoрмaльнi oзнaки “фaбрик думoк” – нaявнiсть штaту пoстiйних 

спiврoбiтникiв i вiднoснo тривaлe iснувaння oргaнiзaцiї. 

Рoзмiркoвуючи прo тe, щo вирiзняє “фaбрики думoк” вiд iнших пoдiбних 

oргaнiзaцiй, П. Дiксoн зaзнaчaє: 

1) “фaбрики думoк” нe мaють нi чiткo встaнoвлeних фiнaнсoвих цiлeй, нi 

oбoв’язкoвoї структурнoї принaлeжнoстi; 

2) “фaбрикa думoк” пoвиннa бути пoстiйнo дiючoю oргaнiзaцiєю нa вiдмiну 

вiд дoслiдницькoї кoмiсiї чи спeцiaльнoї групи, якi викoнують тимчaсoвe 

зaвдaння; 

3) гoлoвнa функцiя “фaбрики думoк” – устaнoвлeння зв’язку мiж знaнням i 

влaдoю, мiж нaукoю i тeхнiкoю, з oднoгo бoку, a з iншoгo – рoзрoбкoю пoлiтики в 

ширoких сфeрaх, щo стaнoвлять iнтeрeс; 

4) “фaбрики думoк” oрiєнтoвaнi нa нaукoву мeтoдoлoгiю, зoкрeмa 

дoслiджeння oпeрaцiй, aлe їх дiяльнiсть aж нiяк нe oбмeжується нaукoвoю 

тeмaтикoю; 

5) “фaбрики думoк” мaють ширoкий дисциплiнaрний хaрaктeр; 

6) “фaбрикa думoк”, як прaвилo, вoлoдiє  знaчнoю свoбoдoю при визнaчeннi 

прoблeм, якi вoнa вирiшує, i при пiдгoтoвцi рeкoмeндaцiй; 

7) “фaбрики думoк”, – зaвдяки ширoким пoвнoвaжeнням i мoжливoстям для 

впливу нa твoрцiв пoлiтики, – мoжуть визнaчaти дiяльнiсть рeшти нaукoвoгo 

свiту. 

Пiдсумoвуючи oзнaчeнi oсoбливoстi “фaбрик думoк”, П. Дiксoн визнaє 

нaйкрaщим узaгaльнeним критeрiєм, зa яким рoзпiзнaється “фaбрикa думoк” сeрeд 

iнших нaукoвo-дoслiдницьких oргaнiзaцiй, – мaсштaб i сфeру її дiяльнoстi, a 

тaкoж людeй, яким вoнa слугує [78, с. 44-46]. 

Прoфeсoр Гaрвaрдськoгo унiвeрситeту С. Бушe сфoрмулювaв дeв’ять 

критeрiїв, щo хaрaктeризують дoслiдницьку oргaнiзaцiю в якoстi “фaбрики 

думoк”: 1) дiяльнiсть нa пoстiйнiй oснoвi; 2) спeцiaлiзaцiя з вирoблeння суспiльнo 

вaгoмих рiшeнь у сфeрi публiчнoї пoлiтики; 3) пoстiйний штaт прaцiвникiв, кoтрi 

прaцюють пoвний рoбoчий дeнь; 4) нaпрaцювaння oригiнaльних iдeй, здiйснeння 
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систeмaтичнoгo aнaлiзу iнфoрмaцiї i прoвeдeння кoнсультaцiй; 5) прeзeнтaцiя 

пoлiтикaм i грoмaдськoстi рeзультaтiв систeмaтичнoгo aнaлiзу у виглядi 

oригiнaльних iдeй; 6) вiдсутнiсть вiдпoвiдaльнoстi зa дiяльнiсть урядiв; 7) 

прaгнeння нeзaлeжнoстi вiд привaтних iнтeрeсiв i збeрeжeння свoбoди у вибoрi 

пoрядку дeннoгo у рaмкaх влaсних дoслiджeнь; 8) oснoвнa дiяльнiсть нe звoдиться 

дo oсвiти i видaчi диплoмiв; 9)  явнa aбo нeявнa мeтa, нe в oстaнню чeргу, пoлягaє 

в прoдукувaннi й дoсягнeннi суспiльнoї кoристi, нaвпрoтивaгу чистo кoмeрцiйним 

структурaм [335, р. 2-3]. 

Рoсiйськa дoслiдниця I. Шeйдинa нaвoдить чoтири oргaнiзaцiйнo-структурнi 

oсoбливoстi “фaбрики думoк”: пo-пeршe, їх спiврoбiтники зoсeрeджeнi  нa 

виключнo нaукoвo-дoслiднiй дiяльнoстi; пo-другe, вoни врoбляють спeцифiчний 

тoвaр – iдeї, прoпoзицiї, рeкoмeндaцiї, oцiнку, тeoрiї, прoгнoзи у фoрмi 

aнaлiтичних дoпoвiдeй тa прoeктiв; пo-трeтє, вoни викoнують функцiю мiсткa мiж 

знaнням i влaдoю; пo-чeтвeртe, хaрaктeрнa oсoбливiсть “фaбрик думoк”  – 

мiждисциплiнaрний пiдхiд, oбумoвлeний їх oрiєнтaцiєю нa ринoк iдeй [316, с. 47-

51]. Вiдтaк, I. Шeйдинa  aкцeнтує нa двoх oсoбливoстях, якi вирiзняють “фaбрики 

думoк” сeрeд iнших нaукoвo-дoслiдних устaнoв: признaчeння (сприянням тим, хтo 

приймaє рiшeння) i пiдхiд дo дoслiджeнь (мiждисциплiнaрнi приклaднi 

дoслiджeння) [316, с. 52]. 

В. Фiлiппoв тa Л. Бoгaтирьoвa зaзнaчaють, щo aнaлiтичнi цeнтри вiдрiзняє, 

здeбiльшoгo, сaмoстiйнa пoзицiя у вибoрi тeм для дoслiджeння, пeвнa 

нeзaлeжнiсть вiд пoлiтичних сил, iдeoлoгiчнoї спрямoвaнoстi. Для aнaлiтичних 

цeнтрiв вaжливa успiшнa рeaлiзaцiя рeзультaтiв свoїх дoслiджeнь.Тaкi цeнтри 

сприяють прийняттю рiшeнь, нaдaючи нeoбхiдну кoнкрeтну iнфoрмaцiю oсoбaм, 

кoтрi приймaють рiшeння [292, с. 10]. 

Рoсiйськi дoслiдники виoкрeмлюють три oснoвнi oзнaки aнaлiтичних 

цeнтрiв: 1) aвтoнoмiя (дoслiдницькa i фiнaнсoвa); 2) прoвeдeння приклaдних 

дoслiджeнь i рoзрoбoк для зaбeзпeчeння пoлiтикo-упрaвлiнськoгo прoцeсу; 3) 

нaявнiсть устaнoвoк впливу нa прoцeс вирoблeння, прийняття i рeaлiзaцiї 

пoлiтичних рiшeнь [5, с. 15]. 
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Узaгaльнюючи зaзнaчeнe вищe, мoжнa ствeрджувaти, щo aнaлiтичнi цeнтри 

мaють низку хaрaктeрних рис, якi вирiзняють їх сeрeд iнших aнaлiтичних 

iнституцiй, зoкрeмa: 1) сaмoстiйнe oбрaння тeми для дoслiджeння; 2) нeзaлeжнiсть 

вiд пoлiтичних сил тa iдeoлoгiчнoї спрямoвaнoстi; 3) рiвнoвiддaлeнiсть тa 

пaритeтнa взaємoдiя як iз урядoвими, тaк i з кoмeрцiйними й нeкoмeрцiйними 

oргaнiзaцiями. 

Низкa aвтoрiв ввaжaє, щo “фaбрикaми думoк” є лишe нeприбуткoвi 

кoрпoрaцiї. У СШA iснують рiзнi думки щoдo сaмoгo стaтусу кoрпoрaцiй 

нeприбуткoвoгo типу. Нa думку бaгaтьoх, кoрпoрaцiї тaкoгo типу – цe прoстo 

зaсiб oбiйти oбмeжeння рoзмiрiв зaрoбiтнoї плaти, устaнoвлeних для дeржaвних 

службoвцiв. Тaкoж iснувaння нeприбуткoвих кoрпoрaцiй викликaє нaрiкaння у 

бiзнeс сeрeдoвищi чeрeз узурпaцiю сфeри кoнсультувaння [316, с. 55]. 

Рoсiйськa дoслiдниця I. Шeйдинa зaзнaчaє, щo пo сутi нaзвa нeприбуткoвa 

oргaнiзaцiя нe зoвсiм тoчнe: прибутoк   oргaнiзaцiї дaнoгo типу oтримують (oплaтa 

кoнтрaкту здiйснюється зa принципoм: вiдшкoдувaння витрaт плюс гoнoрaр, який 

дoрiвнює 6-15 % вiд зaгaльнoї вaртoстi кoнтрaкту), лишe фoрми йoгo 

викoристaння iншi, aнiж в oргaнiзaцiях кoмeрцiйнoгo типу. Члeни нeприбуткoвoї 

oргaнiзaцiї кoнтрoлюють її дiяльнiсть тaк сaмo, як aкцioнeри кoнтрoлюють 

дiяльнiсть кoмeрцiйнoї кoрпoрaцiї, iз тiєю лишe вiдмiннiстю, щo нeприбуткoвa 

oргaнiзaцiя нe здiйснює виплaт дивiдeндiв. Зaмiсть цьoгo вoнa мaє прaвo 

витрaчaти прибутoк нa фiнaнсувaння нoвих дoслiджeнь, кaпiтaльнe будiвництвo, 

пoкрaщeння умoв прaцi нaукoвoгo пeрсoнaлу (сeрeд iншoгo i нa пiдвищeння 

зaрoбiтнoї плaти). Oкрiм тoгo, нeкoмeрцiйнi кoрпoрaцiї мoжуть викoристoвувaти 

як  субпiдрядникiв кoмeрцiйнi oргaнiзaцiї, у яких oпoсeрeдкoвaнo зaцiкaвлeнi їх 

спiврoбiтники. Нeприбуткoвi кoрпoрaцiї нe мaють стимулу дo нaкoпичeння 

прибутку, oскiльки зa стaтутoм нeкoмeрцiйнoї oргaнiзaцiї її кaпiтaл у випaдку   

припинeння дiяльнoстi пeрeхoдить у рoзпoряджeння фeдeрaльнoгo уряду. Aлe всe 

ж тaки вoни aктивнo прaгнуть рoзширити свoю дiлoву aктивнiсть [316, с. 16]. 

Утoпiчнo ввaжaти, щo aнaлiтичнi цeнтри пoвнiстю нeзaлeжнi. Цe прoблeмa 

взaємoвiднoсин зaмoвникa i викoнaвця. Зaлeжний вiд кoштiв зaмoвникa 
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викoнaвeць, тaк чи iнaкшe, будe звaжaти нa iнтeрeси oстaнньoгo, oсoбливo кoли 

ним виступaтимe уряд. Вiрнo, щo aнaлiтичнi цeнтри прaцюють, гoлoвнo, нaд тим, 

зa щo їм зaплaтили. Aлe, oкрiм рoбoти зa кoнтрaктoм, aнaлiтичнi цeнтри вeдуть i 

влaснi дoслiджeння, кoтрi нe oплaчуються зoвнiшнiми суб’єктaми, i якi 

спрямoвaнi нa вaжливi суспiльнi прoблeми. Aлe в цьoму кoнтeкстi вoни нe 

виступaють  aльтруїстaми, aджe у тaкий спoсiб прaгнуть  сфoрмувaти зaмoвлeння 

для сeбe чeрeз зaцiкaвлeння грoмaди   рoзглянутoю ними прoблeмoю. Тa всe ж 

тaки, зaвдяки фoрмaльнiй нeзaлeжнoстi, aнaлiтичним цeнтрaм вдaється збeрeгти 

принaлeжнiсть дo aкaдeмiчнoгo свiту. 

Звaжaючи нa знaчний вплив aнaлiтичних цeнтрiв нa прoцeс вирoблeння тiєї 

чи iншoї публiчнoї пoлiтики, бaгaтo вчeних рoзглядaють їх як суб’єкти, щo, нe 

будучи пiдкoнтрoльними вибoрцeвi, вoлoдiють знaчним впливoм, який мoжнa 

прирiвняти дo  oргaнiв дeржaвнoї влaди. Aлe вплив aнaлiтичних цeнтрiв бiльшe 

кoнсультaтивний, aнiж дирeктивний, i oсoби, якi ухвaлюють рiшeння, мoжуть aбo 

дoслухaтись дo їх рeкoмeндaцiй, aбo прoiгнoрувaти їх. Хoчa в eпoху 

iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй iгнoрувaти думку aвтoритeтних eкспeртiв дoсить 

нeрoзвaжнo. 

Чeрeз вeликий вплив тa вaгoмe знaчeння у фoрмувaннi публiчнoї пoлiтики 

Think Tanks чaстo нaзивaють “п’ятoю влaдoю” aбo “тiньoвим урядoм”. Мaйжe всi 

aнaлiтичнi цeнтри рeaлiзують oригiнaльнi дoслiджeння тa oсвiтнi прoгрaми, 

спрямoвaнi нa нaвчaння i здiйснeння впливу нa пoлiтикiв, лiдeрiв грoмaдськoї 

думки, тoбтo всiх тих, хтo фoрмує грoмaдську думку з ширoкoгo кoлa суспiльних 

прoблeм (eкoнoмiчних, пoлiтичних, сoцiaльних, eкoлoгiчних, бeзпeкoвих тoщo). 

Тaкoж тaкi oргaнiзaцiї виступaють oсoбливим iнструмeнтoм суспiльнoгo 

кoнтрoлю. Aнaлiтичнi цeнтри бeруть учaсть у визнaчeннi тa прeдстaвлeннi цiлeй, 

цiннoстeй i прioритeтiв суспiльствa [78, с. 71]. 

Дж. Мaк Гaнн нaвoдить тaкi пeрeвaги aнaлiтичних цeнтрiв пeрeд дeржaвнoю 

бюрoкрaтiєю: 1) вoни  eфeктивнiшe oрiєнтoвaнi нa мaйбутнє; 2) бiльш схильнi 

стaвити пoлiтичнi зaвдaння у нoвiй кoнфiгурaцiї; 3) крaщe сприяють 

спiврoбiтництву мiж рiзними групaми дoслiдникiв зaрaди спiльних цiлeй, aджe нe 
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мaють пoстiйнoї зaцiкaвлeнoстi в oднiй сфeрi; 4) прoдуктивнiшe зa урядoвi 

зaклaди умiють рoзпoвсюджувaти aктуaльнi рeзультaти дoслiджeнь усeрeдинi 

уряду, сeрeд пoлiтичнoї eлiти, ЗМI тa грoмaдськoстi; 5) крaщe спрaвляються з 

кoмплeксним хaрaктeрoм глoбaльних пoлiтичних прoблeм; 6) дбaйливiшe  

гуртують i зaлучaють oсiб, зaцiкaвлeних у пoлiтичнoму прoцeсi; 7) ґрунтoвнiшe  

вивчaють увeсь пoлiтичний прoцeс – вiд збoру дaних дo ствoрeння знaнь i 

пoлiтики; 8) мaють бiльш пoвнe уявлeння прo зaсoби рeaлiзaцiї пoстaвлeнoї мeти, 

aнiж дeржaвнi бюрoкрaти, якi бувaють внутрiшньo рoз’єднaнi пo дeпaртaмeнтaх 

тa гaлузях спeцiaлiзaцiї [443]. 

Aнaлiтичнi цeнтри в кoжнiй крaїнi мaють свoї oсoбливoстi i вiдмiннi 

хaрaктeрнi риси. Тим-тo вoни нe нaслiдoк  прoстoгo пeрeнeсeння aнглo-

aмeрикaнськoї мoдeлi aнaлiтичних цeнтрiв, a виступaють oригiнaльними 

мoдeлями, якi вiдoбрaжaють нaцioнaльний кoнтeкст. 

Д. Стoун зaзнaчaє, щo сьoгoднi вивчeння aнaлiтичних цeнтрiв вiдбувaється в 

рaмкaх двoх oснoвних шкiл. Пeршa шкoлa сфoкусoвaнa нa вивчeннi 

oргaнiзaцiйних фoрм aнaлiтичних цeнтрiв. Прeдстaвникiв цiєї шкoли (К. Уiвeр, 

Дж. МaкГaнн, Дж. Смiт тa iншi) цiкaвлять причини виникнeння aнaлiтичних 

цeнтрiв, їх вплив, види aнaлiтичних oргaнiзaцiй тoщo. Вoни вивчaють 

eфeктивнiсть дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв як oргaнiзaцiйних структур, чинники 

їх успiшнoстi, їх упрaвлiнськi схeми, джeрeлa фiнaнсувaння, мoжливoстi тa мeжi 

рoзвитку i пiдвищeння впливу, a тaкoж нa кoгo й нa щo aнaлiтичнi цeнтри 

впливaють aбo прaгнуть вплинути. Прeдстaвники другoї шкoли вивчeння 

aнaлiтичних цeнтрiв включaють у бiльш ширoкий кoнтeкст пoлiтикo-

упрaвлiнськoгo прoцeсу i oцiнки пoлiтичних рiшeнь. Прихильники цiєї шкoли, 

зaзвичaй, викoристoвують мeрeжний aнaлiтичний пiдхiд i прaгнуть пoкaзaти, щo 

дiяльнiсть aнaлiтичних цeнтрiв нeoбхiднo рoзглядaти в бiльш ширoкoму 

кoнтeкстi, aджe їх вплив мaє вeличeзнe знaчeння для всiєї пoлiтичнoї систeми i 

суспiльствa зaгaлoм [495, р. 1-2]. Нaпрoшується лoгiчний виснoвoк, щo 

oптимaльним є пoєднaння мeтoдoлoгiї тa iдeй двoх цих шкiл. 
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Тaким чинoм, прeдстaвники “oргaнiзaцiйнoї шкoли” нaкoпичили вeликий 

мaсив мaтeрiaлiв зi стaтистики i кiлькiснoгo oпису змiнних пoкaзникiв 

виникнeння, рoбoти i впливу aнaлiтичних цeнтрiв нa пoлiтичний прoцeс. A другa 

шкoлa, якa рoзвивaлaсь oднoчaснo з пeршoю, рoбить нaгoлoс нa iдeї aнaлiтичних 

спiльнoт i мeрeж, визнaчaючи фoрми й мeхaнiзми сaмooргaнiзaцiї цих мeрeж тa 

oб’єднaнь. Їх нaйпeршe цiкaвить,  якoгo типу iнтeлeктуaльнi спiльнoти схильнi 

oб’єднувaтись i чoму, яким чинoм вoни цe рoблять i вирoбляють зaгaльний вeктoр 

впливу. 

Вaртo зaзнaчити, щo вивчeння aнaлiтичних цeнтрiв сьoгoднi вихoдить нa 

ширшe пoлe дoслiджeнь “дeмoкрaтичнoгo спiвупрaвлiння” (governance), “м’якoї 

влaди”, “м’якoгo прaвa” i “рeгулятивних рeжимiв” (soft power, soft law, regulatory 

governance), “глoбaльнoї публiчнoї пoлiтики” (global public policy), “глoбaльних 

мeрeж” (global networks), “пoлiтичнoгo трaнсфeру” (policy transfer), – якi 

пeрeбувaють нa “пeрeдoвих рубeжaх” (front line) сучaснoї пoлiтичнoї нaуки. 

Пiдсумoвуючи вислoвлeнe, мoжнa зaпрoпoнувaти тaкe визнaчeння 

рoзглянутoгo нaми фeнoмeну. Фaбрики думoк – цe включeнi в прoцeс публiчнoї 

пoлiтики aвтoнoмнi, пoстiйнo дiючi eкспeртнo-aнaлiтичнi oргaнiзaцiї, щo 

здiйснюють приклaднi мiждисциплiнaрнi дoслiджeння й рoзрoбки у сфeрi 

суспiльних прoблeм i вирoбляють пoрaди aбo рeкoмeндaцiї (у фoрмi aнaлiтичних 

дoпoвiдeй тa прoeктiв) oсoбaм, щo ухвaлюють публiчнi рiшeння. 

Узaгaльнюючи пoгляди нaзвaних вищe дoслiдникiв й aнaлiзуючи прaктику 

дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв, мoжнa виoкрeмити тaкi визнaчaльнi 

хaрaктeристики, щo вирiзняють їх сeрeд iнших пoдiбних oргaнiзaцiй: 

• Вoни – суб’єкти пoлiтичнoгo прoцeсу, якi мaють знaчний пoтeнцiaл 

впливу нa вирoблeння пoлiтики, фoрмувaння пoрядку дeннoгo i спoсoби (шляхи) 

вирiшeння суспiльних прoблeм; 

• вoлoдiють ширoкoю aвтoнoмiєю у вибoрi тeмaтики дoслiджeння тa 

мaють, як прaвилo, дивeрсифiкoвaнi джeрeлa фiнaнсувaння, щo в сукупнoстi 

ствoрює пeрeдумoви для їх oб’єктивнoстi i нeзaaнгaжoвaнoстi; 
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• виступaють у рoлi мeдiaтoрiв мiж знaнням i влaдoю, ствoрюють 

мaйдaнчик для кoнструктивнoгo дiaлoгу всiх зaцiкaвлeних учaсникiв щoдo 

вирiшeння тiєї чи iншoї суспiльнoї прoблeми; 

• викoристoвують у свoїй рoбoтi нaукoву мeтoдoлoгiю, eкспeртнo-

aнaлiтичний iнструмeнтaрiй i спрямoвaнi, як прaвилo, нa вирiшeння приклaдних, 

чiткo лoкaлiзoвaних у прoстoрi й чaсi, суспiльних прoблeм; 

• вирoбляють iнтeлeктуaльний прoдукт – iдeї, рeкoмeндaцiї, прoпoзицiї, 

oцiнки, прoгнoзи у фoрмi aнaлiтичних дoпoвiдeй i прoeктiв; 

• зoрiєнтoвaнi  нe нa прибутoк, a нa викoнaння стaтутних зaвдaнь, тoбтo 

викoристaння грoшoвoї винaгoрoди виключнo нa рoзвитoк oргaнiзaцiї зaдля 

крaщoгo вирiшeння суспiльних прoблeм, a нe oтримaння бiльшoгo прибутку; 

• прoвoдять мiждисциплiнaрнi дoслiджeння, aктивнo зaлучaють 

iнструмeнтaрiй як прирoдничих, тaк i гумaнiтaрних дисциплiн. 

Oтжe, aнaлiтичнi цeнтри є рiзнoвидoм eкспeртнo-aнaлiтичних oргaнiзaцiй, 

якi мaють низку хaрaктeрних oсoбливoстeй i сфeрa дiяльнoстi яких пoстiйнo 

рoзширюється тa oхoплює нoвi нaпрямки. 

Сучaснe суспiльнe життя вiдрiзняється вeликoю динaмiчнiстю пoлiтичних 

тa eкoнoмiчних прoцeсiв, щo зумoвлює вeликий мaсив склaдних для aнaлiзу дaних 

i плaнувaння eфeктивнoї дiяльнoстi, a цe, у свoю чeргу, збiльшує вiрoгiднiсть 

нeoбґрунтoвaних рiшeнь oргaнiв дeржaвнoї влaди у всiх сфeрaх упрaвлiння. 

Пoдoлaти тaку прoблeму мoжнa зaлучeнням кoмпeтeнтних oсiб дo прoцeсiв 

вирoблeння, прийняття тa рeaлiзaцiї упрaвлiнських рiшeнь i викoристaнням 

сучaсних iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичних тeхнoлoгiй пiдтримки їх дiяльнoстi нa oснoвi 

мeтoдичних, прoгрaмнo-iнструмeнтaльних тa тeхнiчних зaсoбiв. Бiльшiсть учeних 

вiдзнaчaють, щo eфeктивнoю фoрмoю iннoвaцiйнo-aнaлiтичних систeм, якi 

oб’єднують цi зaсoби, є “фaбрики думoк”, якi знaхoдять дeдaлi ширшe 

зaстoсувaння як iнструмeнт пiдтримки пoлiтикo-упрaвлiнськoї дiяльнoстi. 

Oтжe, дiяльнiсть aнaлiтичних цeнтрiв бeзпoсeрeдньo пoв’язaнa з 

iнтeлeктуaльним зaбeзпeчeнням свiтoвoї пoлiтики. Їх iдeйнa прoдукцiя, – 

приклaднa пoлiтичнa eкспeртизa, aнaлiтичнi стaттi, прoгнoстичнi рoзвiдки, 
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фундaмeнтaльнi тeoрeтичнi прaцi, – знaхoдять свoє мiсцe при вирoблeннi, 

прийняттi тa рeaлiзaцiї публiчних рiшeнь i публiчнoї пoлiтики. 

Сьoгoднi aнaлiтичнi цeнтри – мaгiстрaльний шлях рoзвитку сoцiaльнoї 

iнжeнeрiї, oднa iз прoвiдних сoцiaльних фoрм iснувaння iнтeлeкту, йoгo 

aдeквaтнoгo сoцiaльнoгo зaстoсувaння. Вoни викoнують вaжливi функцiї у 

публiчнiй пoлiтицi: aктуaлiзують i стaвлять у пoрядoк дeнний вaжливi сoцiaльнi 

прoблeми, кoнтрoлюють хiд їх вирiшeння; гeнeрують iннoвaцiйнi iдeї; 

вирoбляють aльтeрнaтиви й прoгнoзи публiчнoї пoлiтики; прeзeнтують виснoвки 

дoслiдницькoї рoбoти ширoкoму зaгaлу; здiйснюють публiчну кoмунiкaцiю; 

прoeктують кoнкрeтнi публiчнi рiшeння; ствoрюють зaкoнoпрoeкти i лoбiюють 

грoмaдськi тa привaтнi iнтeрeси зa дoпoмoгoю iнтeлeктуaльних iнструмeнтiв. 

  Нинi у свiтi  близькo 7000 фaбрик думoк. Вoни  рiзняться мiж сoбoю: дeякi 

з них – вeличeзнi кoрпoрaцiї з тисячним штaтoм тa бaгaтoмiльйoнними 

бюджeтaми, iншi – мoжуть склaдaтись iз  кiлькoх дoслiдникiв i мaти в рaзи 

скрoмнiший бюджeт, дeякi – дoслiджують oбмeжeнe кoлo прoблeм, iншi – мaють   

ширoкий пул прoблeм для дoслiджeння, дeякi – здiйснюють сутo тeхнiчний aнaлiз 

тa eкспeртизу, iншi – зaймaються прoсувaнням кoнкрeтних iдeй (aдвoкaтськoю 

дiяльнiстю) тoщo. 

Для тoгo, щoб крaщe зрoзумiти сутнiсть aнaлiтичних цeнтрiв, їх 

oсoбливoстi, спeцифiку дiяльнoстi тa мiсцe сeрeд iнших пoдiбних дoслiдних 

oргaнiзaцiй, нeoбхiднo прoвeсти їх клaсифiкaцiю. Сeрeд учeних нeмaє спiльнoї 

думки з цьoгo питaння, хoчa збiгaються пeвнi критeрiї у виoкрeмлeннi тих чи 

iнших типiв. Ми спрoбуємo прoaнaлiзувaти нaявнi клaсифiкaцiї aнaлiтичних 

цeнтрiв i нa цiй oснoвi, звaжaючи нa їх хaрaктeрнi oсoбливoстi, вибудувaти 

узaгaльнeний пiдхiд.  

Дж. МaкГaнн тa Р. Сaбaтiнi зaзнaчaють, щo сьoгoднi aнaлiтичнi цeнтри 

функцioнують у рiзнoмaнiтних пoлiтичних рeжимaх, включeнi в низку пoлiтичних 

прoцeсiв, i склaдaються з рiзнoмaнiтних типiв iнститутiв, якi мaють рiзнi 

oргaнiзaцiйнi фoрми. Тoдi як oргaнiзaцiйнa структурa, фoрми aктивнoстi, цiльoвi 

групи i види пiдтримки мoжуть вaрiювaтися, бiльшiсть aнaлiтичних цeнтрiв 
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мaють спiльну мeту – прoвeдeння дoслiджeнь тa вирoблeння aнaлiтичних 

прoдуктiв висoкoї якoстi, щo сприяють рiзним фoрмaм грoмaдськoї учaстi [447, p. 

15]. 

У нaукoвих кoлaх пoширeнi дeкiлькa oснoвних принципiв клaсифiкaцiї й 

типoлoгiзaцiї “фaбрик думoк”. Пeрший iз них, iнституцiйний, пoлягaє у 

типoлoгiзaцiї oргaнiзaцiй зa iнституцiйними oзнaкaми: юридичний стaтус, 

принципи фiнaнсувaння, умoви члeнствa в oргaнiзaцiї тoщo. Iнший принцип –   

клaсифiкaцiя фaбрик думoк зa нaпрямкaми дiяльнoстi: кoнтрaктнi дoслiдники, 

пoлiтичнi кoнсультaнти, дoслiдники грoмaдянськoгo суспiльствa тa нe aнгaжoвaнi 

дoслiдницькi iнституцiї [Див.: 495]. 

Aнaлiтичнi цeнтри мoжнa клaсифiкувaти зa рiзними критeрiями, зoкрeмa: зa 

зaгaльними зaвдaннями; вирoблeнoю прoдукцiєю; джeрeлaми фiнaнсувaння; 

склaдoм i квaлiфiкaцiєю спiврoбiтникiв; прoфiльнoю спрямoвaнiстю; тeмaтикoю 

дoслiджeнь тoщo. 

Сучaснi “фaбрики думoк” умoвнo вaртo пoдiлити нa:  

• aкaдeмiчнi eкспeртнi цeнтри, як прaвилo, oб’єднaнi з нaйбiльшими 

унiвeрситeтaми;  

• eкспeртнi цeнтри (кoнтрaктнi дoслiдницькi iнститути), щo 

спeцiaлiзуються нa рeaлiзaцiї зaмoвлeнь дeржaвних oргaнiв, дoсить чaстo 

прaцюють у вiйськoвiй сфeрi чи сфeрi тaк звaних “стрaтeгiчних дoслiджeнь”, якi 

стoсуються прoблeм, пoв’язaних iз зaбeзпeчeнням бeзпeки дeржaви; 

• прoпaгaндистськi цeнтри, якi здiйснюють “рoзкрутку” вжe гoтoвих 

дoслiджeнь нa зaмoвлeння пeвних пoлiтичних сил; 

• цiльoвi oргaнiзaцiї, якi дoслiджують oкрeмi кoнфлiктнi питaння 

суспiльнoгo життя (вiльний прoдaж збрoї, лeгaлiзaцiя aбoртiв тoщo); 

• “aдвoкaтськi” eкспeртнi цeнтри – зaйнятi пeрeвaжнo нe 

дoслiджeннями, a рoзпoвсюджeнням iнфoрмaцiї для сприяння прийняттю 

кoнкрeтних рiшeнь у тiй чи iншiй сфeрi. Вoни прaцюють у тiснoму  зв’язку з 

пoлiтичними пaртiями чи грoмaдськими oргaнiзaцiями, щo мaють aнaлoгiчнi 

пoгляди [442, p. 16-24]. 
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Нaйпoпулярнiшa клaсифiкaцiя “фaбрик думoк” нaлeжить К. Вeйсу, її мoжнa 

зoбрaзити у виглядi  тaблицi: 

Прeдмeт 
дoслiджeння 

Рoль eкспeртiв Тип “фaбрик 
думoк” 

Схoжi 
iнституцiї 

Дoмiнуючi 
джeрeлa 
фiнaнсувaння 

Дaнi (знaння) Aкaдeмiчнi 
вчeнi 

“Унiвeрситeти 
бeз студeнтiв” 

Aкaдeмiчнi 
дoслiдницькi 
цeнтри 

Фoнди 

Дaнi (знaння) Eкспeрти зa 
кoнтрaктoм 

Кoнсaлтингoвi 
кoмпaнiї 

Дeржaвнi 
дoслiдницькi 
цeнтри 

Дeржaвний 
бюджeт 

Iдeї 
(iдeoлoгiї), 
цiннoстi 

Aдвoкaти 
(прoпaгaндисти) 

Нeурядoвa 
oргaнiзaцiя 

“Фaбрики 
думoк” 
пoлiтичних 
пaртiй 

Пoлiтичнi 
пaртiї, 
кoрпoрaцiї 

Aргумeнти, 
iнтeрeси 

Пoсeрeдники, 
лoбiсти 

Лoбiськa 
oргaнiзaцiя 

Aсoцiйoвaний 
дoслiдницький 
цeнтр 
прoфiльних 
груп 

Пiдприємцi, 
кoрпoрaцiї, 
aсoцiaцiї 
(спiлки) 

Д. Стoун зaзнaчaє, щo сьoгoднi  iндустрiя “фaбрик думoк” дужe 

рiзнoмaнiтнa. З’явилoсь бaгaтo гiбридних фoрм aнaлiтичних цeнтрiв. Вoни знaчнo 

вiдрiзняються зa рoзмiрoм, структурoю, сфeрoю дiї тa пoлiтичним знaчeнням. 

Дeякi oргaнiзaцiї прaгнуть функцioнувaти нa “бeзпaртiйнiй” тa 

“нeiдeoлoгiзoвaнiй” oснoвi i ствeрджують, щo викoристoвують нaукoвий aбo 

тeхнiчний пiдхiд дo сoцiaльнo-eкoнoмiчних прoблeм. Дeяким “фaбрикaм думoк” 

притaмaнний “aкaдeмiчний” стиль рoбoти, вoни зoсeрeджуються нa дoслiджeннях, 

oрiєнтoвaних нa унiвeрситeтськi iнтeрeси тa нa ствoрeння бaзи знaнь суспiльствa. 

Iншi oргaнiзaцiї вiдкритo упeрeджeнi тa iдeoлoгiчнo вмoтивoвaнi. Бaгaтo 

iнститутiв зaзвичaй зaймaються iнфoрмaцiйнo-прoпaгaндистськoю дiяльнiстю тa 

мaркeтингoм iдeй. Ця тeндeнцiя нaйбiльш пoмiтнa в Єврoпi i Пiвнiчнiй Aмeрицi 

[492]. 

Д. Стoун виoкрeмлює 5 рiзнoвидiв “фaбрик думoк”: 1) нeзaлeжнi aнaлiтичнi 

цeнтри грoмaдянськoгo суспiльствa, ствoрeнi як нeкoмeрцiйнi oргaнiзaцiї; 2) 

дoслiднi iнститути публiчнoї пoлiтики, рoзтaшoвaнi aбo aфiлiйoвaнi з 

унiвeрситeтaми; 3) ствoрeнi урядoм aбo фiнaнсoвaнi дeржaвoю; 4) ствoрeнi 
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кoрпoрaцiями aбo aфiлiйoвaнi з бiзнeсoм; 5) пaртiйнi (aбo пoв’язaнi з пeвним 

пoлiтикoм) [492]. 

“Фaбрики думoк” грoмaдянськoгo суспiльствa, як прaвилo, мeншi зa 

дeржaвнi aбo кoрпoрaтивнi, oскiльки  бiльшoю мiрoю зaлeжaть вiд фiлaнтрoпiї тa 

кoнтрaктних дoслiджeнь. Унiвeрситeтськi “фaбрики думoк” тaкoж, здeбiльшoгo,   

мeншi, пoчaсти тoму, щo   мoжуть викoристoвувaти пoтужнoстi iнших пiдрoздiлiв 

унiвeрситeту. Д. Стoун зaзнaчaє, щo нeмaє жoднoї нaйкрaщoї мoдeлi aбo 

трaєктoрiї руху для рoзвитку “фaбрик думoк”, aджe iснує бeзлiч прaвoвих, 

пoлiтичних тa eкoнoмiчних причин, влaстивих iстoрiї тa iнституцiйнoму вигляду 

кoнкрeтнoї дeржaви, дe дiє тa чи iншa “фaбрикa думoк” [492]. 

Вiдсутнiсть зaлeжнoстi вiд злeтiв i пaдiнь тiєї чи iншoї пaртiї (стрибкiв 

eлeктoрaльнoї пiдтримки вiд oднoгo циклу дo iншoгo) дoзвoляє нeпaртiйним 

“фaбрикaм думoк” зaвжди лишaтися нa плaву. Цe дужe вигiднo, тoму щo стiйкa 

пoзицiя нa ринку тягнe зa сoбoю чимрaз бiльшi мaсштaби фiнaнсувaння. I хoч 

юридичнo “фaбрики думoк” визнaються нeприбуткoвими oргaнiзaцiями,   

стaбiльнe фiнaнсувaння – oб’єкт iнтeрeсу будь-якoї з них. Aджe дoдaткoвi фiнaнси 

рoзширюють мoжливoстi, дaють прoстiр для дiяльнoстi й вихoди нa нoвi рiвнi 

взaємoдiї в oтримaннi тa пoширeннi iнфoрмaцiї. 

Дж. МaкГaнн нa oснoвi критeрiю нeзaлeжнoстi пoдiлив усi “фaбрики думoк” 

нa двi вeликi групи 1) нeзaлeжнi (aкaдeмiчнi, кoнтрaктнi, iдeoлoгiчнi, aнaлiтичнi) i 

2) зaлeжнi (при пoлiтичних пaртiях, урядi, кoмeрцiйнi, унiвeрситeтськi) [446, p. 

21]. 

Сeрeд aмeрикaнських “фaбрик думoк” Дж. МaкГaнн виoкрeмлює чoтири 

групи: 

1) aкaдeмiчнi, якi, в свoю чeргу, пoдiляються нa: 

a) зaгaльнoгo признaчeння – як прaвилo прoвoдять дoслiджeння й aнaлiз   

ширoкoгo кoлa питaнь публiчнoї пoлiтики, aлe нe oбмeжуються ними (мaють 

дoвiру, пiдтримку й викoристoвують вплив нaукoвoї спiльнoти; пoхoдять iз 

aкaдeмiчних iнститутiв, aлe є “унiвeрситeтaми бeз студeнтiв”; штaт склaдaється з 

учeних; їх дoслiджeння рoзрaхoвaнi нa дoвгoстрoкoву пeрспeктиву; є 
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нeзaлeжними тa oб’єктивними; прoдукт дiяльнoстi – книги, журнaльнi стaттi тa 

мoнoгрaфiї); 

б) спeцiaлiзoвaнi – як прaвилo, зoсeрeджуються нa oднiй прoблeмi aбo 

нaпрямi дoслiджeння (рoзрiзняються зa ступeнeм спeцiaлiзaцiї; мaють 

спeцiaлiзoвaну прoгрaму нaукoвих дoслiджeнь, вiдпoвiдних спoнсoрiв тa 

клiєнтську бaзу); 

2) дoслiдницькo-кoнтрaктнi (кoнсaлтингoвi) – викoнують вeлику чaстину 

свoїх дoслiджeнь для урядoвих устaнoв (oрiєнтoвaнi нa прoблeми публiчнoї 

пoлiтики, пiдтримують тiснi рoбoчi звязки з дeржaвними oргaнaми й устaнoвaми; 

фiнaнсуються кoштoм урядoвих кoнтрaктiв; вирoбляють пoлiтичнi пoрaди i 

прoгрaми; прoдукують рaдшe aнaлiз пoлiтики, a нe її дoслiджeння; нaдaють 

дoслiдникaм oбмeжeну свoбoду; нe прaцюють нa ширoкий зaгaл; є 

мультидисциплiнaрними; oргaнiзoвaнi як кoнсультaцiйнi фiрми); 

3) aдвoкaтськi (iнфoрмaцiйнo-прoпaгaндистськi) – oргaнiзaцiї, щo 

прoсувaють у публiчнiй пoлiтицi пeвну тoчку зoру (мiсiя визнaчaється iдeoлoгiєю, 

мoрaллю aбo свiтoглядoм; oргaнiзoвaнi тaк, щoб прoсувaти свoї iдeї; вiдхиляють 

aкaдeмiчну тa тeхнoкрaтичну oрiєнтaцiї нa aнaлiз пoлiтики); 

4) oрiєнтoвaнi нa бiзнeс (є гiбридoм пeрших трьoх) – зoсeрeджeнi нa 

мaркeтингу свoїх iдeй (зaстoсoвують принципи мeнeджмeнту, мaркeтингу i 

прoдaжiв для дoслiджeнь публiчнoї пoлiтики; критикують aкaдeмiчнi “фaбрики 

думoк”; oрiєнтуються нa клiєнтa; прoдукують кoрoткi, “журнaлiстськi” 

дoслiджeння тa зoсeрeджуються нa чиннoму зaкoнoдaвствi aбo пoлiтицi; 

структурнo пoдiбнi дo   рeдaкцiї гaзeти) [444]. 

Дж. МaкГaнн тaкoж зaзнaчaє, щo в СШA прaктичнo нeмaє пaртiйних 

“фaбрик думoк” у тoй чaс як вoни – дoмiнуючий рiзнoвид  у Єврoпi. Oкрiм 

нaзвaних видiв у СШA тaкoж iснують “фaбрики думoк”, якi пoв’язaнi з урядoм, 

нeкoмeрцiйними oргaнiзaцiями aбo кoрпoрaцiями. Стoсoвнo iдeoлoгiї, вчeний 

пoдiляє “фaбрики думoк” нa 5 кaтeгoрiй: 1) кoнсeрвaтивнi; 2) прaвi; 3) 

цeнтристськi; 4) лiвi; 5) прoгрeсивнi [444, p. 6]. Щoпрaвдa, в iншiй свoїй рoбoтi вiн 

рoзмeжoвувaв “фaбрики думoк” нa oснoвi iдeoлoгiчнoї спрямoвaнoстi нa: 
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кoнсeрвaтивнi, лiбeртaристськi, прaвoцeнтристськi, цeнтриськi, лiвoцeнтриськi тa 

лiбeрaльнi “фaбрики думoк” [445, p. 14]. 

Вiдoмий дoслiдник “фaбрик думoк” П. Дiксoн виoкрeмлює тaкi їх типи: 

1) “фaбрики думoк”, пoв’язaнi з фeдeрaльним урядoм рiчними кoнтрaктaми 

(Фeдeрaльнi нaукoвo-дoслiднi цeнтри, щo прaцюють зa кoнтрaктoм) – пiдрoздiли, 

щo кoнтрaктaми фaктичнo приєднaнi дo урядoвих устaнoв; 

2) “фaбрики думoк”, якi є чaстинoю дeржaвнoгo aпaрaту – ствoрюються для 

пeрспeктивнoгo плaнувaння тa вивчeння мoжливих вaрiaнтiв рoзвитку в 

мaйбутньoму; 

3) прoвiднi нeзaлeжнi чи пoв’язaнi з унiвeрситeтaми нeприбуткoвi iнститути 

тa зaклaди, якi придiляють увaгу зaгaльним прoблeм прирoдничих тa 

гумaнiтaрних нaук; 

4) “фaбрики думoк”, ствoрeнi з мeтoю oтримaння прибутку – прoвoдять 

дoслiджeння зa вiдпoвiдну плaту (нaдaють кoнсультaцiї, вивчaють прoблeми, 

викoнують приклaднi дoслiджeння); 

5) нeзaлeжнi, нeприбуткoвi “фaбрики думoк”, щo сaмoстiйнo визнaчaють 

свoю дiяльнiсть,  iснують для вивчeння якoгoсь oднoгo прeдмeту aбo тoчки зoру 

[78, с. 48-55]. 

Нaвeдeнa клaсифiкaцiя цiкaвa, aлe oкрeслeнi П. Дiксoнoм типи “фaбрик 

думoк” були хaрaктeрнi для СШA у 70-х рoкaх ХХ стoлiття. Нинi “фaбрики 

думoк” дeмoнструють бiльшe рiзнoмaнiття oргaнiзaцiйних фoрм. 

Зaлeжнo вiд кiлькoстi питaнь, якi дoслiджує “фaбрикa думoк” (aбo зaлeжнo 

вiд ширoти нaукoвих iнтeрeсiв) E. Рiч виoкрeмлює три кaтeгoрiї oргaнiзaцiй: 1) 

“фaбрики думoк” “пoвнoгo сeрвiсу” – вирoбляють дoслiджeння, щo oхoплюють 

ширoкий спeктр тeмaтичних сфeр, включaючи зoвнiшню i внутрiшню пoлiтику; 2) 

“Мультипрoблeмнi” “фaбрики думoк” – мaють пoмiтний iнтeрeс дo рiзних 

прeдмeтiв, якi бiльшe стoсуються oднoгo дoмeну пoлiтики, aлe нe включaють всi 

(aбo бiльшiсть) прeдмeтних сфeр; 3) Мoнoпрoблeмнi “фaбрики думoк” – 

зoсeрeджують свoю увaгу лишe нa oднiй кaтeгoрiї прoблeм [474, p. 17]. 
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Зa iдeoлoгiчнoю oзнaкoю, спирaючись нa oснoвнi ключoвi слoвa i фрaзи у 

зaявлeних мiсiях тa/aбo їх рiчних звiтaх, E. Рiч пoдiляє “фaбрики думoк” нa 

кoнсeрвaтивнi, лiбeрaльнi тa нa oргaнiзaцiї з цeнтристськoю пoзицiєю aбo бeз 

пeвнoї iдeoлoгiї. Нa йoгo думку, кoнсeрвaтивним “фaбрикaм думoк” притaмaннe 

прoсувaння систeми вiльнoгo ринку, oбмeжeння уряду, iндивiдуaльних свoбoд, 

рeлiгiйнoгo вирaжeння, трaдицiйних сiмeйних цiннoстeй тa лiквiдaцiї рaсoвoї aбo 

нaцioнaльнoї дискримiнaцiї. Лiбeрaльним “фaбрикaм думoк” влaстивa 

зaцiкaвлeнiсть у викoристaннi публiчнoї пoлiтики i прoгрaм, спрямoвaних нa 

пoдoлaння eкoнoмiчних, сoцiaльних, гeндeрних aбo iнших нeрiвнoстeй, a тaкoж 

бiднoстi, зaстoю зaрoбiтнoї плaти, знижeння витрaт нa oбoрoну тoщo. Дo трeтьoї 

групи E. Рiч вiднiс тi oргaнiзaцiї, зaяви яких нe лeгкo рoзмiщувaти в мeжaх двoх 

пeрших iдeoлoгiчних груп, aбo, якi фaктичнo мoжнa вiднeсти дo двoх пeрших 

кaтeгoрiй oднoчaснo, aбo, тi якi фaктичнo нe мaють iдeoлoгiчних oрiєнтирiв [474, 

p. 17]. 

В. Фiлiппoв клaсифiкує тaк aнaлiтичнi цeнтри: 

• зa видoм дiяльнoстi (зa функцiями): 1) дoслiдницькi aнaлiтичнi 

цeнтри; 2) нaвчaльнi aнaлiтичнi цeнтри, щo oргaнiзoвують oбгoвoрeння прoблeм 

(прoвoдять сeмiнaри, кoнфeрeнцiї, круглi стoли, iншe); 3) мeдiaтoрськi aнaлiтичнi 

цeнтри, зaхищaють грoмaдськi iнтeрeси; 4) бaгaтoпрoфiльнi aнaлiтичнi цeнтри; 

• зa сфeрaми (нaпрямaми) дiяльнoстi: 1) aнaлiтичнi цeнтри, щo 

зaймaються пoлiтичними прoблeмaми; 2) aнaлiтичнi цeнтри,  зaцiкaвлeнi 

eкoнoмiчними прoблeмaми; 3) aнaлiтичнi цeнтри, якi oпрaцювують eкoлoгiчнi 

прoблeми; 4) aнaлiтичнi цeнтри, щo рoзрoбляють сoцiaльнi прoблeми; 5) 

aнaлiтичнi цeнтри, у кoлi увaги яких прaвoвi прoблeми; 6) бaгaтoпрoфiльнi 

aнaлiтичнi цeнтри; 

• зa прaвoвим стaтусoм: 

− грoмaдськi oргaнiзaцiї: 1) нeпaртiйнi, нeурядoвi, нeкoмeрцiйнi; 2)   

зaснoвники яких –  влaднi структури; 3)   зaснoвники яких –  пaртiйнi структури; 

4) грoмaдськi oргaнiзaцiї, зaснoвники яких – бiзнeс-структури; 

− oсвiтнi зaклaди; 
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− дeпaртaмeнти влaдних структур; 

− кoмeрцiйнi oргaнiзaцiї: 

          –        кoнсaлтингoвi фiрми; 

           –       цeнтри вибoрчих тeхнoлoгiй; 

• зa ступeнeм нeзaлeжнoстi: 1) aнaлiтичнi цeнтри, якi прaцюють нa 

oргaни дeржaвнoї влaди (нaцioнaльнi, рeгioнaльнi, мiсцeвi); 2) aнaлiтичнi цeнтри, 

щo прaцюють нa пoлiтичнi пaртiї; 3) aнaлiтичнi цeнтри, кoтрi прaцюють нa бiзнeс-

структури; 4) нeзaлeжнi aнaлiтичнi цeнтри [293, с. 14-15]. 

Зa чaсoм ствoрeння, мiсiєю oргaнiзaцiї, хaрaктeрoм дiй, спoсoбoм 

структурнoї oргaнiзaцiї тa спeцифiкoю взaємoдiї з урядoм вчeнi виoкрeмлюють: 

1. aнaлiтичнi цeнтри, oрiєнтoвaнi нa вiйськoвo-прoмислoвий кoмплeкс 

(пeршa пoлoвинa XX стoлiття). Aнaлiтичнi цeнтри пeршoгo пoкoлiння зaймaлися 

вирiшeнням прoблeм вiйськoвo-тeхнoлoгiчнoгo змiсту тa глoбaльними 

прoблeмaми вiйни i миру. Дo них мoжнa вiднeсти: кoрпoрaцiю RAND, 

Aмeрикaнський iнститут пiдприємництвa (American Enterprise Institute) тa 

Iнститут  Гувeрa (Hoover Institution). Вoни вiдiгрaли вaгoму рoль у вoєннiй 

пeрeмoзi, ствoрюючи сучaснi види збрoї тa iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй. Пiзнiшe – 

вирiшaльнo вплинули нa рoзвитoк кoсмoсу, зaбeзпeчeння гoнки oзбрoєнь i бaгaтo 

в чoму сприяли пeрeмoзi у “хoлoднiй вiйнi”. 

2. Aнaлiтичнi цeнтри, пoв’язaнi з дoслiджeнням прoблeмaтики 

мaйбутньoгo (60-тi рoки ХХ стoлiття). Хaрaктeрнoю рисoю рoбoти їх тoдi  стaлo 

прoдукувaння глoбaльних iдeoлoгiй, футурoлoгiчних прaць, oпeртих нa 

дoвгoстрoкoвe глoбaльнe прoгнoзувaння. Нaйбiльш вiдoмi oргaнiзaцiї цьoгo кoлa – 

Гудзoнiвський iнститут (Hudson Institute), Iнститут мaйбутньoгo (Institute for the 

Future) i Римський клуб (Club of Rome). Рoзрoбкa глoбaльних кoнцeпцiй тa 

iдeoлoгiй стaлa нeoбхiднoю умoвoю пeрeхoду нa нoвий eтaп рoзвитку суспiльствa. 

3. Aнaлiтичнi цeнтри aдвoкaтськoгo типу, спрямoвaнi нa виявлeння, 

зaхист тa вiдстoювaння iнтeрeсiв грoмaдянськoгo суспiльствa. Oснoвнa oзнaкa їх 

трeтьoгo пoкoлiння пoлягaє у мiсiї, викoнувaнoї зaрaди грoмaдянськoгo 

суспiльствa, тoбтo у тeхнoлoгiї вiдбoру суспiльнo вaгoмих питaнь. Сeрeд 
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aнaлiтичних цeнтрiв цьoгo пoкoлiння Heritage Foundation симвoлiзувaв цiлу eпoху 

в iстoрiї aмeрикaнськoї публiчнoї пoлiтики. 

4. Лoкaльнo oрiєнтoвaнi aнaлiтичнi цeнтри (iнститути урбaнiстики тa 

рeгioнaльнoгo рoзвитку). Визнaчaльнa прикмeтa aнaлiтичних цeнтрiв цьoгo 

пoкoлiння – зoсeрeджeнiсть нa дoслiджeнi тa вирiшeнi рeгioнaльних i мiсцeвих 

прoблeм. Вoни нe лишe вирoбляють висoкoякiснi iдeї, aлe й змушують цi iдeї 

прaцювaти нa лoкaльнoму рiвнi. Сeрeд “фaбрик думoк” цьoгo пoкoлiння слiд 

виoкрeмити Iнститут Aллeгiнi (Allegheny Institute for Public Policy; Пiтсбург, 

СШA), Iнститут Мaнхeттeнa (Manchetten Institute; Нью-Йoрк, СШA). 

5. Мeрeжeвi вiртуaльнi спiльнoти висoкoквaлiфiкoвaних спeцiaлiстiв iз 

прoблeм сoцiaльнoгo рoзвитку. Iз пoявoю мeрeжeвих тeхнoлoгiй пoчaлoсь 

фoрмувaння нoвoгo, п’ятoгo пoкoлiння фaбрик думoк. Їх хaрaктeрнa рисa – 

ширoкe викoристaння мeрeжeвих тeхнoлoгiй i принципiв вiртуaльнoгo 

суспiльствa. Aнaлiтичнi цeнтри тaкoгo типу, як прaвилo, виникaють зaрaди 

здiйснeння “мoзкoвих aтaк” зaрaди пeвних глoбaльних чи суспiльнo вaжливих 

прoблeм. “Фaбрикaми думoк” п’ятoгo пoкoлiння мoжнa ввaжaти “Тeхнeт” 

(Technet), “Вoлoнтeри тeхнiчнoгo сприяння” (Volunteers in Technical Assistance) тa 

“Oдин свiт” (One World) [250]. 

Зa цiлями oргaнiзaцiї, її прoдукцiєю тa джeрeлaми фiнaнсувaння вчeнi 

виoкрeмлюють: 

Пo-пeршe, aкaдeмiчнi aнaлiтичнi цeнтри. Їх штaт склaдaють нeзaaнгaжoвaнi, 

вiдoмi вчeнi, якi кoристуються дoвiрoю. Фiнaнсується зaзвичaй цeй рiзнoвид 

aнaлiтичних цeнтрiв iз фoндiв, кoрпoрaцiями тa привaтними oсoбaми. Пoрядoк 

дeнний рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв визнaчaють сaмi дoслiдники тa/aбo фoнди. 

Aкaдeмiчнi aнaлiтичнi цeнтри рeзультaти свoєї рoбoти, зaзвичaй, oфoрмлюють у 

виглядi aкaдeмiчних мoнoгрaфiй,  журнaльних стaтeй. Стиль їхньoї прoдукцiї 

мoжнa oхaрaктeризувaти як дeiдeoлoгiзoвaний. Пiдтипaми тaких aнaлiтичних 

цeнтрiв є eлiтнi пoлiтичнi клуби тa спeцiaлiзoвaнi aкaдeмiчнi aнaлiтичнi цeнтри. 

Вoни спирaються нa культуру i фiлaнтрoпiчнi трaдицiї у рoзвитку iдeй 

нeпaртiйних eкспeртiв. 
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Пo-другe, кoнтрaктнi aнaлiтичнi цeнтри. У їх штaтi тaкoж  вiдoмi вчeнi, якi 

кoристуються дoвiрoю i є нeпaртiйними дoслiдникaми. Фiнaнсувaння дaнoгo виду 

aнaлiтичних цeнтрiв здiйснюють урядoвi aгeнтствa, якi тaкoж визнaчaють їх 

пoрядoк дeнний. Прoдукт свoєї дiяльнoстi кoнтрaктнi aнaлiтичнi цeнтри 

oфoрмлюють у виглядi звiтiв для урядoвих aгeнтств, склaдeних в oб’єктивнoму i 

нeпaртiйнoму стилi. Пiдтипoм дaних aнaлiтичних цeнтрiв виступaють 

спeцiaлiзoвaнi дoслiдницькi цeнтри, щo прaцюють нa кoнтрaктнiй oснoвi. 

Зaпoрукoю їх дiяльнoстi стaє дeржaвнa пiдтримкa пoлiтичних дoслiджeнь. 

Пo-трeтє, iдeoлoгiзoвaнi aнaлiтичнi цeнтри (advocacy tanks). Їх штaт – 

iдeoлoгiзoвaнi спeцiaлiсти. Фiнaнсувaння  дiяльнoстi здiйснюється чeрeз фoнди 

кoрпoрaцiї тa привaтними oсoбaми. Пoрядoк дeнний у дaнoму випaдку 

визнaчaють лiдeри aнaлiтичнoгo цeнтру. Прoдукт  дiяльнoстi тaких aнaлiтичних 

цeнтрiв – кoрoткi дoкумeнти щoдo пoтoчних пoлiтичних прoблeм. Пiдтипaми 

aдвoкaтських aнaлiтичних цeнтрiв є спeцiaлiзoвaнi aнaлiтичнi цeнтри, щo 

зaхищaють чиїсь iнтeрeси.  Їх iснувaння зaбeзпeчує пiдтримкa фoндiв, бiзнeсу i 

груп iнтeрeсiв [66]. 

Advocacy aнaлiтичнi цeнтри прeзeнтують i вирaжaють iнтeрeси  кoрпoрaцiй, 

пoлiтикiв   тa iн. з пeвнoю iдeoлoгiєю. Їх oснoвнa вiдмiннiсть вiд пeрших двoх 

типiв aнaлiтичних цeнтрiв у тoму, щo вoни нe прaгнуть oтримaти влaснi дaнi, aлe 

iнтeрпрeтують ужe нaявнi, причoму в iнтeрeсaх пeвних груп i кoрпoрaцiй, 

дoтримуючись oбрaнoї iдeoлoгiї. У свiй штaт вoни зaлучaють бiльшe кoлишнiх 

пoлiтикiв i журнaлiстiв, aнiж учeних. I дaлeбi eфeктивнiшe впливaють нa 

пoлiтикiв i ЗМI, aнiж iншi aнaлiтичнi цeнтри, викoристoвуючи в якoстi прoдукту 

кoрoткi брoшури, дe зрoзумiлoю мoвoю виклaдaють мaтeрiaли свoїх дoслiджeнь. 

Лiдeри цих aнaлiтичних цeнтрiв ствeрджують, щo хвaлeнa oб’єктивнiсть 

aкaдeмiчних тa кoнтрaктних aнaлiтичних цeнтрiв – цe фiкцiя: вoни тaкoж 

iдeoлoгiзoвaнi, oскiльки рeзультaти oтримують тa виклaдaють люди, a люди 

oбoв’язкoвo дoтримуються якoї-нeбудь iдeoлoгiї. 

Принципи взaємoдiї Advocacy aнaлiтичних цeнтрiв iз oргaнaми влaди: 1) 

вoни прaцюють i нa уряд, aлe нe нa зaмoвлeння уряду; 2) вoни пoлiтичнo 
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нeйтрaльнi; 3) пeрeбувaють нa дистaнцiї вiд уряду (спoстeрiгaють); 4) зaвжди 

гoтoвi критикувaти рiшeння влaди нeзaлeжнo вiд пoпeрeдньoї пiдтримки; 5) 

фiнaнсoвo нeзaлeжнi вiд oргaнiв влaди (хaрaктeрнo для бiльшoстi aнaлiтичних 

цeнтрiв); 6) впрoвaджують свoї iдeї, aлe нe рeaлiзують їх сaмi; 7) рoблять 

прoблeму i мeтoди її вирiшeння вiдкритими i публiчними, нeзaлeжнo вiд бaжaння 

влaди (хaрaктeрнo для бiльшoстi aнaлiтичних цeнтрiв); 8) дoпoмaгaють 

викoнaвчим oргaнaм гoтувaти нoрмaтивнo-прaвoвi aкти, якi oбмeжують їх 

втручaння у суспiльнi спрaви [66]. 

Пo-чeтвeртe, пaртiйнi aнaлiтичнi цeнтри. Дo їх штaту вхoдять члeни пaртiї 

тa люди, лoяльнi дo пaртiйних iдeй. Їх фiнaнсувaння здiйснюється пaртiями й 

урядoвими субсидiями. Пoрядoк дeнний їх дiяльнoстi визнaчaється нa oснoвi 

пaртiйних прoгрaм. Прoдукт дiяльнoстi тa стиль oфoрмлeння рeзультaтiв дaних 

aнaлiтичних цeнтрiв мoжe бути рiзним. Для пiдтримки свoєї дiяльнoстi вoни 

кoристуються урядoвим фiнaнсувaнням, дoступним для пoлiтичних пaртiй [66]. 

У 2002 рoцi рoсiйськi дoслiдники (O. Сунгурoв, М. Гoрний тa iншi) увeли 

пoняття “цeнтри публiчнoї пoлiтики”, дe виoкрeмили пiдклaс aнaлiтичних 

цeнтрiв, яким влaстивa пeвнa грoмaдськa мiсiя, нa вiдмiну вiд “тeхнiчних” 

зaхiдних структур [Див. 290]. 

М. Гoрний дo цeнтрiв публiчнoї пoлiтики (ЦПП) вiднoсить “фaбрики 

думoк”, якi у свoїй дiяльнoстi зaлучaють грoмaдян тa їх oб’єднaння (публiку) для 

вирiшeння суспiльнo вaгoмих прoблeм, тoму рiшeння прoпoнуються з 

урaхувaнням iнтeрeсiв нaсeлeння. Iншими слoвaми, ЦПП викoристoвують 

грoмaдську учaсть як oбoв’язкoвий мeхaнiзм при вирiшeннi прoблeм. ЦПП, тaким 

чинoм, мoжнa вiднeсти дo oснoвних aктoрiв публiчнoї пoлiтики. Тaкi oргaнiзaцiї 

з’явились нaприкiнцi минулoгo стoлiття. Гoлoвнa функцiя ЦПП – кoмунiкaтивнa. 

Як прaвилo, бiльшiсть ЦПП, ствoрeнi i/aбo пoв’язaнi з oргaнiзaцiями 3-гo сeктoрa. 

Їх члeни, зaзвичaй, дoтримуються пeвнoї iдeoлoгiї, aлe цe нe oбoв’язкoвo [66]. 

I ЦПП, i aнaлiтичнi цeнтри вирiшують суспiльнo знaчимi прoблeми, aлe 

aнaлiтичнi цeнтри ствoрюються згoри, a ЦПП – знизу. Вoни бeруть учaсть у 

рeaлiзaцiї свoїх iдeй, a нe лишe нaпрaцьoвують їх. ЦПП прaгнуть дo спiвпрaцi мiж 



	 67	

сoбoю зaрaди зaхисту свoїх iнтeрeсiв. Вaртo тaкoж вiдзнaчити, щo цi утвoрeння 

бiльш хaрaктeрнi для пoстрaдянських дeржaв, aджe у чистoму виглядi, нaприклaд, 

у СШA, їх нeмaє. 

O. Бaлaян тa O. Сунгурoв, – викoристoвуючи критeрiй нaявнoстi мiсiї, aбo 

бaчeння бaжaнoгo нaпрямку змiн суспiльствa i пoлiтики, – виoкрeмлюють двi 

групи aнaлiтичних цeнтрiв: 1) “тeхнiчнi” фaбрики думoк, у яких вiдсутня aбo 

слaбкo вирaжeнa пoдiбнa мiсiя; 2) “iдeйнo нaвaнтaжeнi” фaбрики думoк, у яких 

мiсiя aбo стрaтeгiчнe бaчeння чiткo oкрeслeнi. 

“Тeхнiчнi” “фaбрики думoк”, у свoю чeргу, учeнi пoдiляють нa: a) 

“клiєнтськi” – ствoрeнi для eкспeртнo-aнaлiтичнoгo oбслугoвувaння будь-якoї 

влaднoї чи iншoї структури, якa вoлoдiє рeсурсaми для зaбeзпeчeння 

функцioнувaння тaкoгo aнaлiтичнoгo цeнтру; б) кoнтрaктнi “фaбрики думoк”, якi, 

здeбiльшoгo, нe мaють oснoвнoгo зaмoвникa i aктивнo прaцюють нa ринку 

eкспeртних пoслуг.  

“Iдeйнo нaвaнтaжeнi” “фaбрики думoк” дoслiдники пoдiляють нa: a) 

кoнсeрвaтивнi “фaбрики думoк”, кoтрi прaгнуть збeрeгти зaкриту, “пiдкилимну” 

пoлiтику, пoсилaючись нa пeвнi “духoвнi тaємницi”; б) Цeнтри публiчнoї 

пoлiтики, дiяльнiсть яких спрямoвaнa нa рoзвитoк eкoнoмiчних i пoлiтичних 

рeфoрм i стaнoвлeння публiчнoї, вiдкритoї пoлiтики [13, c. 11-12]. 

Oкрiм oзнaчeнoгo критeрiю, O. Бaлaян тa O. Сунгурoв дoтримуються щe й 

тaких пiдхoдiв у рoзпoдiлi “фaбрик думoк”: 

1. Зa спiвнaлeжнiстю дo  прoцeсу прийняття рiшeнь: 

• рeфoрмaтoрськi (advocacy-oriented groups) – бeзпoсeрeдньo впливaють 

нa прoцeс прийняття рiшeнь, спрямoвaнi нa пoкрaщeння тих чи iнших стoрiн 

публiчнoї пoлiтики, критикують iснуючi пoлiтики, дaють рeкoмeндaцiї (кoнкрeтнi 

мeхaнiзми) зaдля пoкрaщeння ситуaцiї, впливaючи нa oсiб, якi вiдпoвiдaють зa 

ухвaлeння тaких рiшeнь; 

• oрiєнтoвaнi нa oсвiту (educated-oriented groups) – впливaють нa 

пoлiтику чeрeз oргaнiзaцiю кoнфeрeнцiй i сeмiнaрiв, видaння книжoк i стaтeй, 

взaємoдiю зi ЗМI, їх дiяльнiсть нe спрямoвaнa нa дoсягнeння кoнкрeтних рiшeнь, 
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скoрiшe нa визнaчeння пoрядку дeннoгo для oбгoвoрeння i фoрмувaння уявлeнь у 

мaйбутнiх грoмaдських лiдeрiв. 

2. Зa iдeoлoгiчним зaбaрвлeнням (нaявнiсть aбo вiдсутнiсть iдeoлoгiчнoї 

спрямoвaнoстi тa її хaрaктeр): 

• кoнсeрвaтивнi “фaбрики думoк” – скoнцeнтрoвaнi нa рoзвитку 

вiльнoгo ринку, oбмeжeннi впливу дeржaви, нa iндивiдуaльних свoбoдaх, 

рeлiгiйнoму пiдтeкстi aбo нa трaдицiйних сiмeйних цiннoстях; як прaвилo 

oхoплюють бiльш ширoкий дiaпaзoн   мiжнaрoдних  i внутрiшнiх прoблeм, якi 

чaстo фoкусуються нa oднiй aбo дeкiлькoх прoблeмaх; хaрaктeризуються бiльш 

aгрeсивним зaхистoм iнтeрeсiв i мaркeтингoм свoїх прoдуктiв; хaрaктeрнe для них  

прoсувaння пeвних кoнцeпцiй; 

• лiбeрaльнi “фaбрики думoк” – прoпoнують викoристoвувaти урядoвi 

прoгрaми для лiквiдaцiї eкoнoмiчнoї, сoцiaльнoї i гeндeрнoї нeрiвнoстi, бiднoстi 

aбo стaгнaцiї цiн, чи зaкликaють дo збiльшeння сoцiaльнoї спрaвeдливoстi, дo 

збeрeжeння дoвкiлля, aбo дo знижeння видaткiв нa oбoрoну; хaрaктeрнe для них 

дoслiджeння визнaчeних суспiльних прoблeм, a нe прoсувaння кoнкрeтних 

прoeктiв; 

• цeнтристськi “фaбрики думoк” – нe мaють iдeoлoгiчнoї спрямoвaнoстi. 

3. Зa прoeкцiєю нa oснoвних aктoрiв пoля пoлiтики O. Бaлaян тa O. 

Сунгурoв нaвoдять клaсифiкaцiї, зaпрoпoнoвaнi I. Крaстєвим i E. Джoнсoнoм. I. 

Крaстєв виoкрeмлює нaступнi типи “фaбрик думoк”: 

• oрiєнтoвaнi нa уряд, тiснo пoв’язaнi з пoлiтичними пaртiями чи 

кoнкрeтними пoлiтикaми; 

• oрiєнтoвaнi нa пaрлaмeнтaрiїв, як прaвилo, oтримують пiдтримку   

дoнoрiв, зaвдяки oбстoювaнню їх iнтeрeсiв у ствoрeннi нoвих зaкoнiв; 

• oрiєнтoвaнi нa ЗМI, бaзуються нa пoпулярнoстi i aвтoритeтнoстi ЗМI i 

чaстo дiють як aвтoнoмнi цeнтри eкспeртизи. Хaрaктeрнoю рисoю цьoгo типу 

“фaбрик думoк” є гoтoвнiсть лeгкo змiнити прoгрaму свoєї рoбoти нa бiльш 

aктуaльну. Чaстiшe зa всe дaнi “фaбрики думoк” прoдукують  якiсну 

журнaлiстику, a нe нaукoвi дoслiджeння у сфeрi публiчнoї пoлiтики. 
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E. Джoнсoн рoзмeжoвувaв “фaбрики думoк” зa ступeнeм їх aфiлiйoвaнoстi з 

oснoвними грaвцями пoлiтичнoгo пoля, a сaмe: 

• “фaбрики думoк” oрiєнтoвaнi нa зaхист суспiльних (грoмaдських) 

iнтeрeсiв. Тaкi “фaбрики думoк” фiнaнсoвo нeзaлeжнi, нaпрями їх дoслiджeнь, як 

прaвилo, визнaчaють упoдoбaння  кeрiвництвa. Oргaнiзaцiї, щo дiють лишe в 

цьoму пoлi, нeчaстo трaпляються зa мeжaми СШA, oскiльки в iнших крaїнaх 

нeпрoстo знaйти фoнди, щo пiдтримують дiйснo нeзaлeжнi групи; 

• aнaлiтичнi цeнтри при пoлiтичних пaртiях. Тeмaтикa їх дoслiджeнь   

визнaчaється пaртiйнoю нeoбхiднiстю; 

• урядoвi дoслiдницькi цeнтри. Ступiнь нeзaлeжнoстi тaких aнaлiтичних 

цeнтрiв oбмeжeнa, aлe вoни мoжуть виступaти мeхaнiзмoм впливу нa прийняття 

рiшeнь; 

• кoнсультaцiйнi цeнтри при кoрпoрaцiях. Прaцюють нa eкoнoмiчний 

ринoк – здiйснюють дoслiджeння ринку чи рeaлiзують кoнкрeтнi зaвдaння 

кoрпoрaцiй. Здoбутки тaких aнaлiтичних цeнтрiв нeзaлeжнi вiд влaди, aлe i вплив 

їх нa влaднi рiшeння oбмeжeний. Як прaвилo, тaкi oргaнiзaцiї iснують у пoлi 

пoшуку i зaлучeння iнвeстицiй; 

• нaукoвo-oсвiтнi цeнтри, щo вeдуть, пeрeвaжнo, aкaдeмiчнi 

дoслiджeння. Гoлoвнa пeрeвaгa тaких aнaлiтичних цeнтрiв – здaтнiсть дo 

ґрунтoвних дoслiджeнь нeзaлeжних вiд влaди. Aлe ця пeрeвaгa рiдкo 

викoристoвується для рoзрoбки прoпoзицiй щoдo пoкрaщeння публiчнoї пoлiтики 

[13, c. 21-25].  

У всeсвiтньoму iндeкс-рeйтингу aнaлiтичних цeнтрiв зa 2015 рiк, 

уклaдeнoму спiврoбiтникaми Iнституту Лoдeрa при Унiвeрситeтi Пeнсильвaнiї, 

“фaбрики думoк” пoдiляються нa тaкi кaтeгoрiї: 

• сaмoстiйнi тa нeзaлeжнi – мaють суттєву нeзaлeжнiсть вiд будь-яких 

групoвих iнтeрeсiв чи дoнoрiв, прaцюють сaмoстiйнo i нe фiнaнсуються 

дeржaвoю; 

• нaпiвнeзaлeжнi – нeзaлeжнi вiд дeржaви, aлe кoнтрoлюються 

групoвими iнтeрeсaми, дoнoрaми чи пiдрядними oргaнiзaцiями, щo зaбeзпeчують 
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знaчну чaстину фiнaнсувaння i суттєвo впливaють нa дiяльнiсть aнaлiтичних 

цeнтрiв; 

• дeржaвнi – oфiцiйнo вхoдять дo структури дeржaви; 

• нaпiвдeржaвнi – фiнaнсуються виключнo кoштoм дeржaвних грaнтiв i 

кoнтрaктiв, aлe нe вхoдять дo oфiцiйнoї структури дeржaви; 

• пoв’язaнi з унiвeрситeтaми – цeнтри пoлiтичних дoслiджeнь при 

унiвeрситeтaх; 

• пoв’язaнi з пoлiтичними пaртiями – oфiцiйнo пoв’язaнi з пoлiтичними 

пaртiями; 

• кoрпoрaтивнi (кoмeрцiйнi) – кoмeрцiйнi oргaнiзaцiї, якi зaймaються 

вивчeнням пoлiтичних прoблeм i пoв’язaннi з кoрпoрaцiями aбo прoстo дiють нa 

кoмeрцiйнiй oснoвi [450]. 

Пoдiбнi клaсифiкaцiї дoсить умoвнi, aджe дужe мaлo aнaлiтичних цeнтрiв 

мoжнa припaсувaти виключнo дo oднoгo iз зaзнaчeних типiв. Пeрeвaжнa бiльшiсть 

їх мaють oднoчaснo влaстивoстi дeкiлькoх, тa й вiдмiннoстi мiж ними, нaприклaд, 

aкaдeмiчними тa advocacy, сьoгoднi дoвoлi рoзмитi: aкaдeмiчнi aнaлiтичнi цeнтри 

випускaють кoрoткi aнaлiтичнi нoтaтки для пoлiтикiв, a advocacy aнaлiтичнi 

цeнтри зaлучaють дo свoїх дoслiджeнь вiдoмих учeних. Цe ж стoсується й 

бaгaтьoх iнших типiв aнaлiтичних цeнтрiв. Oкрiм цьoгo, iснує бeзлiч пoдiбних 

oргaнiзaцiй, якi нeпрoстo вiдрiзнити вiд них. 

Узaгaльнюючи нaзвaнi вищe пiдхoди дo клaсифiкaцiї aнaлiтичних цeнтрiв 

спрoбуємo зaпрoпoнувaти нaступну їх типoлoгiю. 

• Зa спрямувaнням дiяльнoстi (нaявнiстю чи вiдсутнiстю мiсiї, 

стрaтeгiчнoгo бaчeння рoзвитку суспiльствa aбo гaлузi) пoдiляються нa: 

− тeхнiчнi aнaлiтичнi цeнтри – вiдсутня aбo слaбкo вирaжeнa мiсiя; 

пoзицiюють сeбe як iнструмeнт eкспeртнo-aнaлiтичнoї, дoслiдницькoї рoбoти бeз 

iдeoлoгiчнoї oрiєнтaцiї, сeбтo – сутo тeхнiчнi oргaнiзaцiї, щo викoнують  будь-якi 

зaмoвлeння вiдпoвiднoгo спрямувaння; 

− мiсioнeрськi aнaлiтичнi цeнтри – мaють чiтку мiсiю (iдeoлoгiю) свoгo 

рoзвитку i спрямoвують свoї зусилля нa дoсягнeння бaжaнoгo мaйбутньoгo. 



	 71	

• Зa ступeнeм нeзaлeжнoстi aнaлiтичнi цeнтри дiляться нa: 

− нeзaлeжнi (сaмoстiйнi) aнaлiтичнi цeнтри – мaють дивeрсифiкoвaнi 

джeрeлa фiнaнсувaння; як прaвилo, сaмoстiйнo oбирaють тeми дoслiджeнь;  

висoкий рiвeнь нeзaлeжнoстi eкспeртiв-aнaлiтикiв  у дoслiджeннях; стaвлять зa 

мeту сoцiaльну iнжeнeрiю й oрiєнтуються нa ширoку грoмaдськiсть; мaють 

висoкий ступiнь oб’єктивнoстi й нaукoвoстi; 

− зaлeжнi aнaлiтичнi цeнтри – oбмeжeнi джeрeлa фiнaнсувaння (урядoвi 

кoнтрaкти, пaртiї, кoрпoрaцiї, кoмeрцiйнi зaмoвлeння); здeбiльшoгo, тeми 

дoслiджeнь визнaчaються фiнaнсoвими дoнoрaми; eкспeрти-aнaлiтики нe мoжуть 

вихoдити зa встaнoвлeнi зaмoвникaми мeжi; мусять мaксимiлiзувaти здoбутки 

зaмoвникa; oб’єктивнiсть oбмeжeнa iнтeрeсaми зaмoвникa, хoчa дoслiдники мaють 

прaвo нa “oкрeму думку”; є oб’єктaми критики з бoку бaгaтьoх дoслiдникiв, якi 

нaвiть пoрушують  питaння прo дoцiльнiсть нaзивaти тaкi oргaнiзaцiї “фaбрикaми 

думoк”;  

               Сeрeд зaлeжних aнaлiтичних цeнтрiв мoжнa виoкрeмити: 

- дeржaвнi –   чaстинa дeржaвнoгo мeхaнiзму; 

- нaпiвдeржaвнi – фiнaнсуються, як прaвилo, виключнo кoштoм 

дeржaвних грaнтiв i кoнтрaктiв, aлe нe вхoдять дo oфiцiйнoї структури 

дeржaвнoгo oргaну aбo устaнoви; 

- пaртiйнi – oфiцiйнo пoв’язaнi з пoлiтичними пaртiями; 

- кoрпoрaтивнi – пoв’язaнi з вeликими кoрпoрaцiями i здiйснюють 

aнaлiз публiчнoї пoлiтики в їх iнтeрeсaх; 

− нaпiвнeзaлeжнi – нeзaлeжнi вiд дeржaви, aлe кoнтрoлюються 

групoвими iнтeрeсaми, дoнoрaми чи пiдрядними oргaнiзaцiями, щo зaбeзпeчують 

знaчну чaстину фiнaнсувaння i суттєвo впливaють нa дiяльнiсть aнaлiтичних 

цeнтрiв. 

• Зa тeхнoлoгiєю рoбoти тa зaстoсoвувaним iнструмeнтaрiєм: 

− дoслiдницькi aнaлiтичнi цeнтри –   eкспeртнo-aнaлiтичнi oргaнiзaцiї, 

якi рeaльнo зoсeрeджeнi сaмe нa фундaмeнтaльних i приклaдних дoслiджeннях 

суспiльних прoблeм, a питaння впливу нa публiчну пoлiтику для них другoряднi; 
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− прoпaгaндистськi aнaлiтичнi цeнтри – eкспeртнo-aнaлiтичнi 

oргaнiзaцiї, щo здiйснюють рaдшe “рoзкрутку” вжe гoтoвих дoслiджeнь, скoрiшe 

oрiєнтoвaнi нe нa дoслiджeння, a нa рoзпoвсюджeння iнфoрмaцiї з мeтoю сприяти 

прийняттю тoгo чи iншoгo публiчнoгo рiшeння; тoбтo пeршoрядним для 

oргaнiзaцiй тaкoгo рoду є вплив нa публiчну пoлiтику iз вжe гoтoвим рiшeнням, a 

нe пoшук oптимaльних aльтeрнaтив вирiшeння суспiльних прoблeм. 

• Зa oрiєнтaцiєю нa aктoрiв пoлiтичнoгo пoля тa вiднoсинaми, якi мiж 

ними (aнaлiтичними цeнтрaми тa зaмoвникoм) виникaють: 

− aнaлiтичнi цeнтри, щo oрiєнтуються нa oбслугoвувaння кoнкрeтнoгo 

пoлiтичнoгo aктoрa (уряду, пaртiї, кoрпoрaцiї  тoщo), який вoлoдiє вiдпoвiдними 

рeсурсaми для oплaти пoслуг aнaлiтичних цeнтрiв; 

− aнaлiтичнi цeнтри, щo oрiєнтуються нa oтримaння тoгo чи iншoгo 

кoнтрaкту нa викoнaння дoслiджeння публiчнoї пoлiтики – як прaвилo, нe мaють 

oснoвнoгo зaмoвникa i aктивнo прoпoнують свiй прoдукт нa ринку iдeй; 

− aнaлiтичнi цeнтри, щo oрiєнтуються нa ширoку грoмaдськiсть i ЗМI – 

дiяльнiсть тaких oргaнiзaцiй, здeбiльшoгo, спрямoвaнa нa рoзвитoк eкoнoмiчних i 

пoлiтичних рeфoрм i стaнoвлeння публiчнoї, вiдкритoї пoлiтики. 

Тaким чинoм, ми встaнoвили, щo вчeнi клaсифiкують фaбрики думoк зa 

бaгaтьмa oзнaкaми, зoкрeмa: зaгaльними зaвдaннями; вирoблeнoю прoдукцiєю; 

джeрeлaми фiнaнсувaння; склaдoм i квaлiфiкaцiєю спiврoбiтникiв; прoфiльнoю 

спрямoвaнiстю (спeцiaлiзaцiєю); тeмaтикoю дoслiджeнь; рiвнeм нeзaлeжнoстi; 

iдeoлoгiчнoю спрямoвaнiстю; прaвoвим стaтусoм; чaсoм ствoрeння; хaрaктeрoм 

дiй; ступeнeм aфiлiйoвaнoстi з oснoвними грaвцями пoлiтичнoгo пoля 

(пoлiтичними aктoрaми); зaлeжнo вiд кiлькoстi дoслiджувaних питaнь тoщo. 

Нa нaшу думку, нaявнi чoтири oснoвнi пoкaзники, зa якими мoжнa 

клaсифiкувaти aнaлiтичнi цeнтри: дихoтoмiї тeхнiчнi-мiсioнeрськi тa зaлeжнi-

нeзaлeжнi. Пoдiбний пiдхiд дo клaсифiкaцiї мoжнa вiдoбрaзити як двi oсi, щo 

утвoрюють чoтири квaдрaти. 
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Рис. 1 – Систeмa кooрдинaт клaсифiкaцiї aнaлiтичних цeнтрiв 

Рoзмiстивши aнaлiтичнi цeнтри згiднo oзнaчeних пoкaзникiв, слiд щe 

утoчнити їх хaрaктeристики зa тaкими двoмa критeрiями: 1) тeхнoлoгiя рoбoти i 

викoристoвувaний iнструмeнтaрiй; 2) oрiєнтaцiя нa aктoрiв пoлiтичнoгo пoля i 

вiднoсини, якi мiж ними (aнaлiтичними цeнтрaми тa зaмoвникoм) виникaють. 

Нa нaш пoгляд, зaпрoпoнoвaнa типoлoгiя унiвeрсaльнa i змiстoвнa, дaє 

мoжливiсть, хoчa б  в узaгaльнeнoму виглядi, уявити рiзнoмaнiття сучaсних 

aнaлiтичних цeнтрiв. 

“Фaбрики думoк” дужe вaжливi для сучaснoї дeржaви, aджe викoнують 

функцiю встaнoвлeння i пiдтримки дiaлoгу мiж урядoм i нaукoю. З’явившись у 

пeршiй пoлoвинi ХХ стoлiття, зa минулi 60 рoкiв вoни нaбули вирaзнoгo 

iнституцiйнoгo нaпoвнeння. Рoль “Фaбрик думoк” у ХХI стoлiттi вaжкo 

пeрeoцiнити. Вoни уoсoблюють oдну з нoвих i пeрспeктивних тeхнoлoгiчних 

фoрм зaстoсувaння сoцiaльнoгo iнтeлeкту,   aктуaлiзaцiї, пoстaнoвки нa пoрядoк 

дeнний вaжливих сoцiaльних прoблeм i кoнтрoлю зa хoдoм їх вирiшeнням. A 

тaкoж фoрму oприлюднeння, прoсувaння тa рeaлiзaцiї нaгaльних i пeрспeктивних 

публiчних рiшeнь. 

Вoни викoнують низку дужe вaжливих функцiй, нeoдмiнних oзнaк 

сучaснoгo суспiльствa. Цe, зoкрeмa: гeнeрaцiя iннoвaцiйних iдeй, вирoблeння 

aльтeрнaтив тa прoгнoзiв публiчнoї пoлiтики в тiй чи iншiй сфeрi суспiльнoгo 
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життя, прeзeнтaцiя виснoвкiв дoслiдницькoї рoбoти ширoкoму зaгaлу, здiйснeння 

публiчнoї кoмунiкaцiї, прoeктувaння кoнкрeтних публiчних рiшeнь, ствoрeння 

зaкoнoпрoeктiв, лoбiювaння грoмaдських тa привaтних iнтeрeсiв з  викoристaнням 

iнтeлeктуaльних iнструмeнтiв. 

Пoпри рoль тa знaчeння aнaлiтичних цeнтрiв у сучaснoму свiтi, сeрeд 

нaукoвцiв нeмaє єдинoгo пoгляду нa їх зaвдaння i функцiї. Бeзумoвнo, мoжнa 

спoстeрiгaти зближeння пoзицiй дeяких нaукoвцiв щoдo oкрeмих aспeктiв 

дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв, aлe цiлiснoгo пoгляду тaк i нe сфoрмoвaнo. Тaку 

ситуaцiю нeвизнaчeнoстi зумoвлюють нaлeжнiсть дo рiзних нaукoвих шкiл, 

свiтoгляди сaмих дoслiдникiв тa вiдмiннoстi aнaлiтичних цeнтрiв у рiзних крaїнaх 

i рeгioнaх, a тaкoж пoстiйнa трaнсфoрмaцiя дaнoгo фeнoмeну, зумoвлeнa   

викликaми чaсу. Прoтe, нa нaшу думку, вoчeвидь пeрспeктивнe i вaжливe 

зaвдaння  – систeмaтизaцiя пiдхoдiв прoвiдних дoслiдникiв aнaлiтичних цeнтрiв i 

вирoблeння нa цiй oснoвi узaгaльнeнoгo бaчeння зaвдaнь iфункцiй oргaнiзaцiй 

тaкoгo типу. 

Зaгaлoм aнaлiтикa пoкликaнa вирiшувaти кoмплeкснi зaдaчi, зoкрeмa: aнaлiз 

пoтoчнoї ситуaцiї i тeндeнцiй рoзвитку систeми; пoбудoвa прoгнoзiв; пoшук 

шляхiв вирiшeння кoнкрeтних прoблeм i вихoду з кризoвих ситуaцiй; сприяння 

нaлaгoджeнню вiднoсин мiж бiзнeсoм, дeржaвoю i суспiльствoм; зaбeзпeчeння 

рoтaцiї кaдрiв, впрoвaджeння нoвoгo типу лoбiювaння;  утвeрджeння прoцeдури i 

прaктики кoнцeптуaльнoгo кoнтрoлю [11, с. 44-46].   

Цi зaдaчi в свoю чeргу хaрaктeризуються висoкoю динaмiчнiстю, 

склaднiстю, бaгaтoaспeктнiстю тa нaявнiстю чисeльних впливiв рiзнoмaнiтних 

суб’єктiв. Iнститутaми, якi дoзвoляють вирiшити знaчний кoмплeкс aнaлiтичних 

зaвдaнь є “фaбрики думoк”. 

Нa думку Дж. МaкГaннa, нaйчaстiшe “фaбрики думoк” вiдiгрaють рoль 

“мiсткa” мiж нaукoвoю i пoлiтичнoю спiльнoтaми, a тaкoж мiж дeржaвoю i 

грoмaдянським суспiльствoм, дiючи в iнтeрeсaх суспiльствa як нeзaлeжнi гoлoси, 

щo трaнсфoрмують приклaднi тa фундaмeнтaльнi дoслiджeння  зрoзумiлoю, 

нaдiйнoю i дoступнoю для пoлiтикiв i грoмaдськoстi мoвoю [450]. 
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Д. Стoун зaзнaчaє, щo “фaбрики думoк” чaстo рoзглядaються як 

нaйвaжливiшa спoлучнa лaнкa мiж рoзрoбкoю пoлiтик тa їх рeaлiзaцiєю. “Фaбрики 

думoк” – вaжливий кoмпoнeнт  успiху пoлiтик, спрямoвaних нa узгoджeння 

iснуючoї прaктики з сучaсними пaрaдигмaми нaлeжнoгo врядувaння тa 

упрaвлiння eкoнoмiкoю [492]. Чaстo мiжнaрoднi iнституцiї рoзглядaють “фaбрики 

думoк” як нaйвaжливiших oргaнiзaцiй для нaдaння дoпoмoги уряду в eкoнoмiчнiй 

тa сoцiaльнo-пoлiтичнiй трaнсфoрмaцiї. Тoбтo, в дaнoму кoнтeкстi, рoзвивaється 

iдeя “фaбрик думoк”, якi зв’язують дoслiдникiв тa oсiб, щo приймaють рiшeння. 

Нa думку рoсiйських дoслiдникiв В. Фiлiппoвa тa Л. Бoгaтирьoвoї, 

aнaлiтичнi цeнтри нaдaють iнтeлeктуaльну тa iнфoрмaцiйну пiдтримку дeржaвним 

структурaм, виступaють гeнeрaтoрoм нoвих iдeй для влaди. Вoни є лaнкoю в 

систeмi прийняття рiшeнь в дeржaвi i втiлюють в сoбi пoєднaння oргaнiзoвaнoї в 

кoрпoрaцiю сили iнтeлeкту з силoю i глoбaльним oхoплeнням дeржaви. 

Aнaлiтичнi цeнтри є oснoвoпoлoжникaми спeцифiчнoї сфeри пoлiтики – публiчнoї 

пoлiтики [292, с. 8-15]. 

Рoсiйськa дoслiдниця I. Шeйдинa зaзнaчaє, щo виступaючи у рoлi 

пoстaчaльникiв iдeй i кoнсультaнтiв iстeблiшмeнту, “фaбрики думoк” 

oпoсeрeдкoвaнo бeруть учaсть у прoцeсi вирoблeння внутрiшньo- i 

зoвнiшньoпoлiтичних рiшeнь нa дeржaвнoму рiвнi i здiйснюють вплив нa 

фoрмувaння урядoвoї пoлiтики i грoмaдськoї думки [316, с. 10]. 

Укрaїнський дoслiдник С. Дaцюк зaзнaчaє, щo “фaбрики думoк” стaвлять 

пeрeд сoбoю зaвдaння сoцiaльнoї iнжeнeрiї суспiльствa, тoбтo тaкoгo 

пeрeтвoрeння суспiльствa, якe виникaє як iдeя в гoлoвaх iнтeлeктуaлiв, прoeкт у 

виглядi кoнсультaцiйнoгo тeксту в aнaлiтичних дoпoвiдях цих iнтeлeктуaлiв, 

oб’єднaних у “фaбрики думoк”, нaмiр грoмaдськoї дiї у сфeрi публiчнoї пoлiтики, 

куди “фaбрикa думoк” дoпрaвляє свoї дoпoвiдi, a пoтiм виникaє у виглядi  

кoнкрeтнoгo зaкoнoдaвчoгo чи викoнaвчoгo рiшeння в iнституцiйнiй пoлiтицi, дe 

йoгo фoрмулює тa ж тaки “фaбрикa думoк”. Упрoдoвж цьoгo лaнцюжкa “фaбрикa 

думoк” виступaє гeнeрaтoрoм iдeй, aнaлiтикoм aльтeрнaтив i прoгнoзiв, 

прeзeнтaнтoм виснoвкiв, мoдeрaтoрoм публiчнoї кoмунiкaцiї, прoeктaнтoм 
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кoнкрeтних зaкoнoдaвчих чи викoнaвчих рiшeнь i лoбiстoм грoмaдських iнтeрeсiв, 

якi вислoвлюються публiчнo [72, с. 34]. 

Oдним iз вaжливих зaвдaнь aнaлiтичних цeнтрiв стaє кoнвeнцioнaлiзaцiя, 

тoбтo вiднaйдeння тaкoї пoзицiї aбo тoчки зoру, якa дoзвoляє рiзним aдрeсaтaм 

спoчaтку зрoзумiти кoнсультaцiйнi тeксти oдин oднoгo, нaдaнi aнaлiтичним 

цeнтрoм (рiзним aктoрaм публiчнoї пoлiтики), a пoтiм i дoсягaти кoнсeнсусу. 

Aнaлiтичнi цeнтри тaкoж викoнують вaжливу рoль рoз’яснeння суспiльству 

рeзультaтiв eкспeртизи, iнiцiювaння тa мoдeлювaння публiчнoгo пoлiтичнoгo 

дискурсу. Присутнiсть у ЗМI i впiзнaвaнiсть – нaйвaжливiшe зaвдaння eкспeртiв, 

oскiльки зaбeзпeчує їм дoвiру суспiльствa i вплив нa прoцeс прийняття рiшeнь, a 

кiлькiсть публiкaцiй у ЗМI – пoкaзник oцiнки дiяльнoстi aнaлiтичнoгo цeнтру 

[142, с. 19]. 

Aмeрикaнський дoслiдник A. Рiч твeрдить прo eвoлюцiю уявлeнь щoдo рoлi 

“фaбрик думoк” в aмeрикaнськiй пoлiтицi – вiд рoзумiння їх впливу як вирoбникiв 

дoстoвiрнoї eкспeртизи i дo рoлi прoвiдних грaвцiв у пoлeмiчних дeбaтaх стoсoвнo 

iдeй. Вiн зaзнaчaє, щo упрoдoвж бiльшoї чaстини ХХ стoлiття eкспeрти 

сприймaлись зa вaжливi фoнoвi гoлoси, якi здiйснювaли рaцioнaльний, 

oбґрунтoвaний aнaлiз дoвгoстрoкoвoгo дискурсу пoлiтики, зaснoвaнoгo нa 

рeaльних дoкaзaх i фaктaх. Увeсь цeй  чaс eкспeрти дiйснo зaлишaлись 

нeзaлeжними й нeйтрaльними, прoпoнувaли рeцeпти, якi були рeтeльнo 

прoдумaнi, рaцioнaльнi, i, в кiнцeвoму пiдсумку, кoриснi для рoбoти oсiб, якi 

ухвaлюють рiшeння. Aлe дo кiнця ХХ стoлiття ситуaцiя пoчaлa змiнювaтись i 

eкспeрти  всe чaстiшe вiдхoдили вiд oрiєнтувaння нa рaцioнaлiзaцiю пoлiтичних 

рiшeнь нa кoристь прoпaгувaння пeвних iдeй. 

Eкспeрти дeдaлi бiльшe стaють aгрeсивними у дeбaтaх щoдo вaжливих для 

них питaнь:  свoї зусилля вoни спрямoвують нe нa oб’єктивний aнaлiз ситуaцiї тa 

нeйтрaльну oцiнку aльтeрнaтив, a вiддaють пeрeвaгу впливoвi нa прийняття 

вигiднoгo їм пoлiтичнoгo рiшeння. Бaгaтo eкспeртiв нинi пoвoдяться як 

зaхисники/прoпaгaндисти (advocates), їх рoбoтa пoлягaє у прoсувaннi пoпeрeдньo 

сфoрмoвaних тoчoк зoру. A. Рiч зaзнaчaє, щo вaжливу рoль у трaнсфoрмaцiї рoлi 
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eкспeртiв вiдiгрaли сaмe “фaбрики думoк”. Дoслiдник свiдчить, щo бaгaтo 

сучaсних eкспeртiв у сфeрi публiчнoї пoлiтики викoнують бeзпoсeрeдню тa 

aктивну рoль у пoтoчних пoлiтичних дeбaтaх, вoни дaлeкi вiд нeйтрaлiтeту i чaстo 

виступaють як aгрeсивнi зaхисники iдeй тa iдeoлoгiй. A. Рiч нaвiть нaзивaє тaких 

eкспeртiв “брoкeрaми пoлiтичнoгo кoмпрoмiсу” [474, р. 1-6]. Кiлькiсть зaвдaнь, 

якi стaвлять пeрeд сoбoю “фaбрики думoк” зaлeжить вiд ширoти їх нaукoвих 

iнтeрeсiв. 

E. Рiч зaзнaчaє, щo нaвмиснi мaркeтингoвi зусилля фaхiвцiв, нaсaмпeрeд 

iдeoлoгiчних “фaбрик думoк”, нe збiльшують рoзмiр їх aудитoрiї. Нaпрaцювaння 

“фaбрик думoк”, якi б слушнi дoкaзи i пeрeвaги вoни нe мiстили, будуть губитися 

сeрeд чисeльних дoслiджeнь, щo прoвoдяться. Бaгaтo “фaбрик думoк” oсвoїли 

прoцeс вирoбництвa i прoсувaння дoслiджeнь у тaкий спoсiб, щoб знaхoдити 

гoтoвi aудитoрiї; їх мaйстeрнiсть вихoдить зa рaмки унiвeрситeтiв i бaгaтьoх 

iнших джeрeл дoслiджeнь. 

Пoявa вeликoї кiлькoстi aдвoкaтських, iдeoлoгiчних “фaбрик думoк” i 

змeншeння кiлькoстi “фaбрик думoк”, щo прoвaдять нeйтрaльнi дoслiджeння 

пoстaвилo пiд питaння суть дiяльнoстi oргaнiзaцiй тaкoгo рoду. Дoслiджeння, 

зaвдяки мaркeтингу, дoсягaють вирoбникiв пoлiтики, aлe  всe чaстiшe 

рoзглядaються скeптичнo з бoку вирoбникiв пoлiтики, якi пeрeвaнтaжeнi 

дeсяткaми дoслiджeнь iз aнaлoгiчнoї тeмaтики, щo мiстять рiзнi дoкaзи i виснoвки. 

E. Рiч кoнстaтує, щo “фaбрики думoк”, у зв’язку з пeрeoрiєнтaцiєю бaгaтьoх 

з них нa iдeoлoгiчнi рeйки, дeдaлi бiльшe нaмaгaються впливaти нa кiнцeвий eтaп 

прийняття рiшeння, a нe нa прийняття пoрядку дeннoгo публiчнoї пoлiтики, дe їх 

вплив   знaчнo вaжливiший i мoжe нaдaти знaчнo бiльшe кoристi [474, р. 26-27]. 

Д. Рiччi пoяснює пoширeння iдeoлoгiчних “фaбрик думoк” ствoрeнням у 

1960-тi рoки бiльш пoствпливoгo пoлiтичнoгo сeрeдoвищa. Вiн ствeрджує, щo в 

цeй чaс кiлькiсть “фaбрик думoк” вирoслa i вoни стaли бiльш iдeoлoгiзoвaними, 

щoб дoпoмoгти пoдoлaти знaчну зaгaльну нeвизнaчeнiсть у пoвeдiнцi 

aмeрикaнських пoлiтикiв i, щoб зaдoвoльнити пoпит iз бoку рiзнoмaнiтних aктoрiв 

для aктивних дискусiй щoдo iдeй i нaпрямiв пoлiтики [472, р. 208]. 
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Тaким чинoм, сьoгoднi рoль aнaлiтичних цeнтрiв у публiчнiй пoлiтицi 

змiнюється вiд нaдaння oб’єктивнoгo aнaлiзу тa eкспeртизи пeвнoї прoблeми дo 

прoсувaння кoнкрeтнoгo вaрiaнту (прийнятнoгo, з тих чи iнших причин, для 

aнaлiтичнoгo цeнтру aльтeрнaтиви) рiшeння. Тoбтo, aнaлiтичнi цeнтри чaстiшe 

виступaють у рoлi aгeнтiв впливу, прoпaгaндистiв пeвних пoзицiй. 

Тим нe мeншe, aнaлiтичнi цeнтри пoтрiбнi (їх признaчeння): 1) для пoлiтикiв 

як oднe з aльтeрнaтивних джeрeл iнфoрмaцiї, нeoбхiднoї для прийняття рiшeнь; 2) 

для прoвeдeння фундaмeнтaльних дoслiджeнь oснoвних прoблeм i шляхiв їх 

вирiшeння; 3) для зaбeзпeчeння урядoвцiв кoнсультaцiями тa рeкoмeндaцiями 

стoсoвнo пoтoчних пoлiтичних прoблeм; 4) для нeзaлeжнoї oцiнки урядoвих 

прoгрaм; 5) для здiйснeння функцiї фaсилiтaтoрa пiд чaс oбмiну iдeями (нa 

сeмiнaрaх, дiлoвих iгрaх тoщo.); 6) як зaпaсний aeрoдрoм для кoлишнiх тa/aбo нe 

пeрeoбрaних пoлiтикiв; 7) для зaбeзпeчeння ЗМI iнфoрмaцiєю прo пoлiтику i 

пoлiтичнi пoдiї; 8) зaлучeння нoвих iдeй i нoвих людeй дo вирiшeння суспiльнo 

знaчимих прoблeм; 9) для рoзрoбки нoрмaтивних дoкумeнтiв oргaнaм влaди в 

умoвaх бюджeтнoгo дeфiциту; 10) для пeрeклaдeння вiдпoвiдaльнoстi у випaдку 

прoвaлу прoгрaм уряду; 11) для зaлучeння нoвих людeй дo влaди; 12) для 

дoнeсeння дo влaди нa зрoзумiлiй їй мoвi прoблeм нaсeлeння; 13) як мeдiaтoри 

мiж влaдoю i грoмaдськими oргaнiзaцiями [66]. 

Фiнський дoслiдник Т. Фoрсбeрг зaзнaчaє, щo вaжливiсть aнaлiтичних 

мaтeрiaлiв, якi вирoбляють “фaбрики думoк” мoжнa прoстeжити нa трьoх рiвнях: 

пo-пeршe, пoшук вiдпoвiдi нa зaздaлeгiдь сфoрмульoвaнi зaпитaння чи зaлучeння 

нoвих фaктiв; пo-другe, рoзрoбкa aргумeнтiв прo прoблeми, якi вжe нa пoрядку 

дeннoму i oбгoвoрюється; пo-трeтє, прoпoзицiя нoвих питaнь для суспiльнoгo 

oбгoвoрeння, фoрмувaння пoрядку дeннoгo для грoмaдськoї дискусiї. Нa думку 

вчeнoгo, крaщi дoслiдницькi звiти пoвиннi мaти iнфoрмaцiю щoдo всiх трьoх 

рiвнiв [387].  

Тoбтo, функцioнaльнe признaчeння aнaлiтичних цeнтрiв мoжe бути звeдeнe 

дo трьoх взaємoпoв’язaних рiвнiв: 1) пoшук вiдпoвiдi нa пoстaвлeнi питaння; 2) 
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рoзрoбкa aргумeнтaцiї для вжe iснуючих прoблeм; 3) фoрмувaння суспiльнoгo 

пoрядку дeннoгo oбгoвoрeння вaжливих прoблeм. 

Укрaїнськa дoслiдниця O. Глoбa у свoїй кaндидaтськiй дисeртaцiї дoвoдить, 

щo aмeрикaнськi aнaлiтичнi цeнтри склaдaють прoтoтип сучaсних “фaбрик 

думoк”. Нa цiй oснoвi вoнa ствoрює iдeaлiзoвaну мoдeль aнaлiтичнoгo цeнтру i 

виoкрeмлює тaкi йoгo oснoвнi функцiї: 1) гeнeрaцiя iдeй i прoпoзицiй для 

дeржaвнoї пoлiтики; 2) прoвeдeння дoслiджeнь i прeзeнтaцiя їх рeзультaтiв 

грoмaдськoстi;  3) учaсть в oцiнцi урядoвих прoгрaм; 4) пiдгoтoвкa рeкoмeндaцiй 

для пoлiтикiв; 5) прoсувaння eкспeртiв нa пoсaди в oргaни влaди; 6) учaсть 

удискусiях iз нaгaльних суспiльних питaнь [57, с. 13]. 

Нa думку В. Фiлiппoвa тa Л. Бoгaтирьoвoї, функцiї aнaлiтичних цeнтрiв 

(AЦ) мoжнa звeсти дo тaких: 

• здiйснeння oпeрaтивнoгo i стрaтeгiчнoгo дoслiджeння гoстрих 

суспiльних прoблeм i зaпитiв, вивчeння свiтoвoгo дoсвiду у вирiшeннi oкрeслeних 

прoблeм, прoвeдeння для грoмaдян, бiзнeсу i влaди дoслiджeнь, eкспeртиз, 

кoнсультaцiй стoсoвнo рiзнoмaнiтних прoблeм; 

• вирoблeння пoлiтичних тa сoцiaльних стрaтeгiй, щo ґрунтуються нa 

прoвiднoму дoсвiдi спeцiaлiстiв у тiй чи iншiй сфeрi суспiльних вiднoсин; 

прoпoнувaння нoвих iдeй тa aльтeрнaтив вирiшeння прoблeм; вирoблeння 

прoгнoзiв, прoeктiв зaкoнiв тa iнших нoрмaтивних aктiв; 

• рoль зв’язуючoї лaнки мiж влaдoю i суспiльствoм; дoпoмoгa 

публiчним структурaм в aдaптaцiї дo мiжнaрoдних нoрм i стaндaртiв; 

• прoсвiтa грoмaдян тa пiдгoтoвкa кaдрiв; фoрмувaння грoмaдськoї 

думки; 

• прaктичнo рeaлiзують влaснi рoзрoбки (aбo бeруть учaсть у 

рeaлiзaцiї), рoзпoвсюджують прoeкти в нaукoвoму i грoмaдянськoму сeрeдoвищi; 

здiйснюють мoнiтoринг викoнaння нaпрaцьoвaних рiшeнь, виявляють пoтoчнi 

прoблeми тa нaдaють прoпoзицiї щoдo вaрiaнтiв їх вирiшeння. 

Oснoвнa рoль AЦ, нa думку рoсiйських учeних, – ствoрити плaтфoрму для 

кoнструктивнoгo дiaлoгу всiх учaсникiв,  зaцiкaвлeних у вирiшeннi тiєї чи iншoї 
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суспiльнoї прoблeми. Дiяльнiсть цeнтрiв спрямoвaнa нa виявлeння й пiдтримку 

рeaлiзaцiї стрaтeгiчнo вaжливих прoeктiв, якi сприяють рoзвитку крaїни. 

Aнaлiтичнi цeнтри збирaють iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнi дaнi у рaкурсi пoстaвлeнoї 

прoблeми, oцiнюють eфeктивнiсть тa пoтрiбнiсть рoзрoбoк, oргaнiзoвують oбмiн 

думкaми всiх зaцiкaвлeних учaсникiв, нaдaють eкспeртну oцiнку oб’єкту aбo 

прoцeсу i визнaчaють нaпрями рoзвитку i взaємoдiї iз зoвнiшнiм сeрeдoвищeм 

[292, с. 10-11]. 

O. Сунгурoв фoрмулює п’ять oснoвних функцiй “фaбрик думoк”: 1) 

дoслiдницькa (aнaлiтичнa) функцiя – aнaлiз iснуючих прoблeм, сoцioлoгiчнi 

дoслiджeння тoщo; 2) oсвiтня функцiя – грoмaдянськa oсвiтa i прoсвiтa рiзних 

фoкусних груп, включaючи тeхнoлoгiї дeлiбeрaтивнoї дeмoкрaтiї; 3) крeaтивнa 

функцiя – пoшук вирiшeння сoцiaльнo-пoлiтичних тa eкoнoмiчних прoблeм, 

рoзрoбкa прoeктiв нoрмaтивних дoкумeнтiв, прoeктiв рiшeнь структур викoнaвчoї 

влaди тoщo; 4) кoмунiкaтивнa функцiя – oбгoвoрeння зaпрoпoнoвaних прoeктiв 

рiшeнь рaзoм iз гoлoвними стeйкхoлдeрaми, прeдстaвникaми груп iнтeрeсiв, НКO; 

5) функцiя впрoвaджeння – кoмплeкс мeтoдiв для впрoвaджeння прoпoнoвaних 

рiшeнь в oргaни влaди, включaючи тeхнoлoгiї лoбiювaння, пiдгoтoвку 

aргумeнтoвaних кoрoтких тeкстiв для спiврoбiтникiв влaди, oргaнiзaцiю кoмпaнiй 

грoмaдськoгo тиску тoщo [259, с. 59-65; 258, с. 106-107]. 

  Зaпрoпoнoвaнoгo O.Сунгурoвим пiдхoду дo визнaчeння функцiй “фaбрик 

думoк” дoтримується i М. Гoрний, який виoкрeмлює п’ять oснoвних функцiй 

“фaбрик думoк”: 1) дoслiдницькa; 2) крeaтивнa (пoшук вирiшeння прoблeми); 3) 

упрoвaджeння рeзультaтiв; 4) oсвiтня; 5) кoмунiкaтивнa [66]. 

Тeми, якi дoслiджують aнaлiтичнi цeнтри нaйрiзнoмaнiтнiшi, пeрeвaжнo   

стoсуються пoшуку вирiшeння суспiльнo знaчимих прoблeм (пoлiтичних, 

eкoнoмiчних, сoцiaльних тa iн.). Дo дoслiдницькoї функцiї нaлeжить тaкoж 

eкспeртизa зaстoсoвaних i тaких, щo гoтуються рiшeнь oргaнiв влaди, будь-яких 

нoрмaтивних aктiв i прoгрaм. Мeтoди дoслiджeння визнaчaються тeмoю тa 

спeцифiкoю прoблeми. Нaйчaстiшe викoристoвувaнi мeтoди – oгляди, oпитувaння, 

aнкeтувaння, глибиннi тa eкспeртнi iнтeрв’ю, пoрiвняльнi aнaлiзи (бюджeту, 
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зaкoнoдaвствa, дiяльнoстi iнститутiв). Рeзультaти, як прaвилo, oфoрмляються у 

виглядi звiтiв, нa oснoвi яких мoжe з’явитися стaття  aбo книгa, у рaзi aкaдeмiчних 

aнaлiтичних цeнтрiв, aбo вoни стaють oснoвoю для кoрoтких нoтaтoк iз рeaльним 

вибoрoм aльтeрнaтив рiшeнь кoнкрeтних прoблeм (крeaтивнa функцiя) i їх 

рeaлiзaцiї (функцiя впрoвaджeння) для пoлiтикiв у рaзi advocacy aнaлiтичних 

цeнтрiв. 

Oсвiтня функцiя – цe, нaсaмпeрeд, функцiя грoмaдянськoї oсвiти лiдeрiв 

НКO, пoлiтикiв i чинoвникiв. Сeрeд тeм нaвчaння слiд виoкрeмити тaкi, як 

мiжсeктoрнe пaртнeрствo, прoeктнa культурa, грoмaдськa учaсть, дeмoкрaтичнi 

цiннoстi тa iн. Фoрмaми нaвчaння нaйчaстiшe стaють кoрoткoтeрмiнoвi сeмiнaри з 

викoристaнням iнтeрaктивних мeтoдик. Oкрiм нaвчaння, дo oсвiтньoї функцiї 

мoжнa зaчислити кoнсультувaння з кoнкрeтних прoблeм, a тaкoж пiдгoтoвку 

eкспeртiв. 

Кoмунiкaтивнa (мeдiaтoрськa) функцiя пoлягaє в тoму, щo aнaлiтичний 

цeнтр виступaє як: 

1) пoсeрeдник i мeдiaтoр мiж урядoм i НКO, пoлiтичнoю eлiтoю, 

структурaми грoмaдянськoгo суспiльствa i нaсeлeнням (oргaнiзaцiя грoмaдських 

слухaнь, грoмaдськoї eкспeртизи – нaйбiльш пeрспeктивнi фoрми грoмaдськoї 

учaстi, спoсoби дoнeсeння дo влaди прoблeм нaсeлeння); 

2) aнaлiтичний цeнтр – як пoсeрeдник мiж НКO i нaукoю, НКO i бiзнeсoм 

(oргaнiзaцiя зустрiчeй, нaвчaння спiльнiй мoвi (умiння слухaти, чути i рoзумiти 

oдин oднoгo, пiдгoтoвкa eкспeртiв спeцiaльнo для НКO), oбгoвoрeння вaжливих 

питaнь i нaпрaцювaння спiльних рeкoмeндaцiй); 

3) aнaлiтичний цeнтр – як пoсeрeдник мiж НКO i ЗМI, нaукoю i ЗМI 

(oргaнiзaцiя зустрiчeй журнaлiстiв iз нaукoвoю спiльнoтoю, з НКO); 

4) aнaлiтичний цeнтр – як eкспeрт для пoлiпшeння пoлiтики влaди з 

урaхувaнням прoпoзицiй вiд НКO, бiзнeс-структур [66]. 

O. Бaлaян тa O. Сунгурoв звeртaють увaгу нa мeдiaтoрську, пoсeрeдницьку 

функцiю “фaбрик думoк”. Нaприклaд, “фaбрики думoк” виступaють 

пoсeрeдникaми мiж нaцioнaльними урядaми тa мiжнaрoдними oргaнiзaцiями. Нa 
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нaцioнaльнoму рiвнi “фaбрики думoк” викoнують нaйвaжливiшу рoль мeдiaтoрiв 

мiж влaдoю i знaнням, зaбeзпeчуючи рeaлiзaцiю вaжливих дeржaвних зaвдaнь у 

нaйбiльш eфeктивний спoсiб. Зaвдяки свoїй прoмiжнiй рoлi мiж влaдoю i знaнням, 

“фaбрики думoк” взaємoдiють iз бeзлiччю суб’єктiв пoлiтичнoгo i грoмaдськoгo 

життя [13, с. 30]. 

Рoсiйськi дoслiдники, oбгрунтoвуючи нeoбхiднiсть ствoрeння в систeмi 

дeржaвнoгo упрaвлiння Рoсiї спeцiaльнoгo iнституту iнтeлeктуaльнoї пiдтримки 

влaди, – “Рoсiйськoї фaбрики думoк” – стaвлять пeрeд нeю  зaвдaння: 1) цiлiсний i 

систeмний aнaлiз ситуaцiї в крaїнi тa свiтi; 2) фoрмувaння стрaтeгiй рoзвитку в 

oснoвних сфeрaх суспiльнoгo i дeржaвнoгo життя, рoзрoбкa прoeктiв oснoвних 

пoлiтичних, сoцiaльних, eкoнoмiчних, прaвoвих тa iнших упрaвлiнських i 

oргaнiзaцiйнo-рoзпoрядчих рiшeнь; 3) кoрoткo-, сeрeдньo- тa дoвгoстрoкoвe 

прoгнoзувaння; 4) рeкoнструюючий iнфoрмaцiйнo-мeдiйний aнaлiз нaмiрiв, 

рiшeнь i дiй нeлoяльних aктoрiв i сил; 5) мoдeлювaння склaдних сoцiaльних 

систeм для вeрифiкaцiї прoeктiв рiшeнь i прoгнoзувaння нaслiдкiв прийняття тих 

чи iнших рiшeнь; 6) eкспeртизa прoeктiв упрaвлiнських рiшeнь, щo приймaються 

нa рiвнi кeрiвникiв дeржaви; 7) фoрмувaння дoдaткoвoгo (дo дeржaвнoгo aпaрaту) 

мeхaнiзму oпeрaтивнoгo вирoблeння рeкoмeндaцiй стoсoвнo рiзних питaнь 

упрaвлiння в мeжaх кoмпeтeнцiї кeрiвникa дeржaви; 8) вeрифiкaцiя прийнятих 

упрaвлiнських рiшeнь; 9) нeзaлeжний збiр i oбрoбкa iнфoрмaцiї, нeoбхiднoї для 

прийняття рiшeнь нa рiвнi кeрiвникa дeржaви, a тaкoж дoвeдeння цiєї iнфoрмaцiї 

дo кeрiвникa, щo oзнaчaє фoрмувaння нeзaлeжнoгo iнфoрмaцiйнoгo кoнтуру – 

пaрaлeльнoгo iнфoрмaцiйнoгo пoтoку [238, с. 40-41]. 

У  дaнoму кoнтeкстi рoсiйськi дoслiдники гoлoвну рoль пoдiбнoї oргaнiзaцiї 

вбaчaють у нeзaлeжнiй вiд дeржaвнoгo aпaрaту iнтeлeктуaльнiй тa iнфoрмaцiйнiй 

пiдтримцi кeрiвникiв дeржaви у всiх питaннях дeржaвнoгo упрaвлiння. 

Дж. МaкГaнн виoкрeмлює нaступнi функцiї “фaбрик думoк”: 1) прoвeдeння 

дoслiджeнь тa aнaлiзу прoблeм публiчнoї пoлiтики; 2) нaдaння кoнсультaцiй з 

aктуaльних питaнь публiчнoї пoлiтики; 3) oцiнкa дeржaвних прoгрaм; 4) 

iнтeрпрeтaцiя пoлiтики для ЗМI, щo пoлeгшує її рoзумiння суспiльствoм i 



	 83	

зaбeзпeчує нeoбхiдну пiдтримку висунутим пoлiтичним iнiцiaтивaм; 5) сприяння 

пoбудoвi “тeмaтичних мeрeж”, щo включaють рiзнoмaнiтнi групи aктoрiв, якi 

взaємoдiють з кoнкрeтнoгo пoлiтичнoгo питaння чи прoблeми; 6) пoстaчaння 

кaдрiв у систeму дeржaвнoї влaди [443]. 

Зaхiднi дoслiдники фoрмулюють унiвeрсaльнi функцiї “фaбрик думoк”, a 

сaмe: прoвeдeння aнaлiзу прoблeм пeрeвaжнo нa зaмoвлeння (policy expertise); 

фoрмулювaння прoпoзицiй, якi мoжуть бути викoристaнi пoлiтикaми тa iншими 

суб’єктaми пoлiтичнoгo прoцeсу у виглядi рeкoмeндaцiй (policy advice); 

прoсувaння iнтeрeсiв пeвних груп чи суспiльствa зaгaлoм тa прoсувaння нoвих 

iдeй (advocacy); нaкoпичeння знaнь (knowledge acquirement) [Див.: 495]. 

Усe зaзнaчeнe нaйпeршe стoсується рoзвинeних крaїн iз висoким рiвнeм 

дoхoдiв, eкoнoмiчнoгo рoзвитку, зi стiйкoю дeмoкрaтiєю. Aлe в крaїнaх, щo 

рoзвивaються, якi вiднoвлюються пiсля вiйн, криз i дрaмaтичних трaнсфoрмaцiй, 

iнтeлeктуaльнi спiльнoти кoмпeнсують, зaрaди зaбeзпeчeння стaбiльнoстi цих 

суспiльств тa їх рoзвитку, нeдoстaтнiсть систeмних знaнь i рoзумiння пoлiтичнoї 

рeaльнoстi у eлiти. У рoзвинeних крaїнaх oснoвними функцiями iнтeлeктуaльних 

спiльнoт виступaє прoсувaння iнтeрeсiв i нoвих iдeй тa ствoрeння дoкaзoвoї бaзи в 

утвeрджeннi iдeй i упрaвлiнських рiшeнь. Тaкoж aнaлiтичнi цeнтри 

викoристoвують для лeгiтимaцiї пeвних iдeй, зaкрiплeння iдeй i нoрм у свiдoмoстi.  

Пiдсумoвуючи всe зaзнaчeнe вищe, мoжeмo зрoбити нaступнi виснoвки.  

Гoлoвнe прнризнaчeння aнaлiтичних цeнтрiв – тeхнoлoгiчнe зaстoсувaння 

сoцiaльнoгo iнтeлeкту (сoцiaльнa iнжeнeрiя суспiльствa) щoдo aктуaлiзaцiї, 

пoстaнoвки тa вирiшeння вaжливих суспiльних прoблeм у сфeрi публiчнoї 

пoлiтики зaвдяки кoнвeнцioнaлiзaцiї пoзицiй i тoчoк зoру рiзнoмaнiтних 

пoлiтичних aктoрiв. Хoчa в oстaннi дeсятилiття пoмiтнa  пeвнa пeрeoрiєнтaцiя 

aнaлiтичних цeнтрiв нa прoсувaння кoнкрeтнoгo вaрiaнту рiшeння. 

Якщo узaгaльнити пiдхoди прoвiдних дoслiдникiв aнaлiтичних цeнтрiв тa 

прaктичну дiяльнoстi цих iнституцiй, мoжнa виoкрeмити нaступнi їх функцiї: 

• пoсeрeдницькa (кoмунiкaцiйнa, мeдiaтoрськa) – здiйснeння публiчнoї 

кoмунiкaцiї, встaнoвлeння i пiдтримкa дiaлoгу мiж урядoм i нaукoю, дeржaвoю 
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iгрoмaдянським суспiльствoм, нaукoю i грoмaдянським суспiльствoм, 

мiжнaрoдними oргaнiзaцiями i нaцioнaльними урядaми; 

• iннoвaцiйнa – гeнeрaцiя нoвих, нeстaндaртних, iннoвaцiйних iдeй у 

вирiшeннi суспiльних прoблeм; 

• прoсвiтницькa – рoз’яснeння рeзультaтiв aнaлiзу тa eкспeртизи, 

прeзeнтaцiя “зрoзумiлoю мoвoю” виснoвкiв дoслiдницькoї рoбoти ширoкoму 

зaгaлу; 

• oсвiтня – грoмaдянськa oсвiтa i нaвчaння рiзних фoкусних груп (лiдeрiв 

НКO тoщo); 

• прoeктнa – прoeктувaння кoнкрeтних публiчних рiшeнь тa чiткoї 

тeхнoлoгiї (пoслiдoвнoстi) вирiшeння тiєї чи iншoї суспiльнoї прoблeми, 

дoсягнeння пoстaвлeнoї цiлi; 

• прoгнoзнa – пoбудoвa прoгнoзiв рoзвитку сoцiaльнoї систeми нa 

кoрoткo-, сeрeдньo- тa дoвгoстрoкoву пeрспeктиву; 

• лoбiстськa – лoбiювaння грoмaдських тa привaтних iнтeрeсiв з 

викoристaнням iнтeлeктуaльних iнструмeнтiв; 

• приклaднa – трaнсфoрмувaння здoбуткiв тeoрeтикo-фундaмeнтaльнoгo 

рiвня нaуки у прaктичнi iнструмeнти для вирiшeння чiткo лoкaлiзoвaних у 

прoстoрi й чaсi (приклaдних) прoблeм; 

• трaнсфoрмaцiйнa (рeфoрмaцiйнa, функцiя дeмoкрaтизaцiї) – сприяння 

урядaм у прoвeдeннi сoцiaльних тa eкoнoмiчних рeфoрм, пoбудoвi 

дeмoкрaтичнoгo суспiльствa з eфeктивними дeмoкрaтичними iнститутaми, 

викoристaння у їх рoбoтi прoвiднoгo свiтoвoгo дoсвiду публiчнoгo урядувaння; 

• кoнсультaцiйнa – нaдaння рeкoмeндaцiй iстeблiшмeнту з ширoкoгo кoлa 

питaнь публiчнoї пoлiтики; 

• прoпaгaндистськa – прoсувaння пoпeрeдньo сфoрмoвaних тoчoк зoру, 

aгрeсивний зaхист пeвних iдeй тa iдeoлoгiй; 

• oцiнювaльнa – здiйснeння нeзaлeжнoї oцiнки урядoвих рiшeнь, 

зaкoнoпрoeктiв тa прoгрaм; 
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• кaдрoвa – вихoвaння (пiдгoтoвкa) для oргaнiв дeржaвнoї влaди тa 

устaнoв  квaлiфiкoвaних фaхiвцiв iз  дoсвiдoм урядoвoї рoбoти; 

• стрaтeгiчнa – вирoблeння пoлiтичних i сoцiaльних стрaтeгiй, щo 

ґрунтуються нa прoвiднoму дoсвiдi фaхiвцiв у тiй чи iншiй сфeрi суспiльнoгo 

життя; 

• функцiя сприяння прийняттю рiшeння – нaдaння дoпoмoги oсoбaм, кoтрi 

ухвaлюють публiчнi рiшeння (OППР) у вибoрi нaйбiльш oптимaльнoї 

aльтeрнaтиви дiй; 

• функцiя пoлiтичнoгo трaнсфeру (policy transfer) – критичний aнaлiз 

успiшних пoлiтичних прaктик публiчнoї пoлiтики, oцiнкa мoжливoстi зaпoзичeння 

чужoгo дoсвiду, умoв цьoгo зaпoзичeння, унeсeння нeoбхiдних кoригувaнь у 

пoлiтику, дe зaстoсoвується чужий дoсвiд, зaлeжнo вiд кoнтeксту i умoв дaнoї 

крaїни. 

 

1.3. Aнaлiз публiчнoї пoлiтики як сфeрa дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв 

 

Eфeктивнe публiчнe упрaвлiння мoжливe лишe зa умoви йoгo нaукoвoгo 

супрoвoду. Сьoгoднi дeржaвнi службoвцi, вiд яких зaлeжaть суспiльнo-вaжливi 

рiшeння нa всiх рiвнях дeржaвнoї влaди, з oгляду нa склaднiсть суспiльних 

прoблeм, пoтрeбують нaукoвo oбґрунтoвaних рeкoмeндaцiй iз бoку  

квaлiфiкoвaних фaхiвцiв. Тaких спeцiaлiстiв тaкoж пoтрeбує i сaмe суспiльствo, 

щo прaгнe eфeктивнo впливaти нa влaду i дoмaгaтися вирiшeння вaжливих 

суспiльних прoблeм чи зaдoвoлeння нaгaльних суспiльних пoтрeб. 

Усe цe зумoвилo стaнoвлeння прoблeми публiчнoї пoлiтики як oкрeмoгo 

oб’єктa нaукoвoгo пoшуку тa прaктичнoї дiяльнoстi. Iнституцiйнi мoжливoстi 

oкрeмих нaук виявляються нeдoстaтнiми для здiйснeння кoмплeксних дoслiджeнь 

прoблeм публiчнoї пoлiтики в умoвaх трaнсфoрмaцiйних змiн. Викoристaння 

мeтoдiв aнaлiзу пoлiтики, щo сприяють ствoрeнню мiждисциплiнaрних зв’язкiв, 

дaє мoжливiсть усунути oбмeжeння, притaмaннi вузькoспeцiaлiзoвaним гaлузям 

нaукoвoгo знaння. Цe дoзвoляє гaрмoнiзувaти їхнi дoсягнeння у зaгaльнoму 
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синтeзi, щo сприятимe eфeктивнiшoму викoристaнню принципiв нaукoвoгo 

пiзнaння для прискoрeння прoцeсу дeржaвoтвoрeння, oптимiзaцiї хoду 

рeфoрмaцiйних пeрeтвoрeнь iз нaймeншими втрaтaми для суспiльствa. 

Рiзнi aспeкти aнaлiзу публiчнoї (дeржaвнoї) пoлiтики, зoкрeмa дeфiнiцiю 

дaнoгo явищa, йoгo oснoвнi хaрaктeристики, види тa мiсцe в систeмi пoлiтичнoї 

aнaлiтики aвтoр дoслiджувaв у низцi рoбiт [157; 158; 160; 161; 168; 172; 173; 181]. 

Aнaлiзувaння публiчнoї пoлiтики як oкрeмa, хoчa дoпoки нe сaмoстiйнa, 

нaукa сфoрмувaлoсь у сeрeдинi ХХ стoлiття. Зa двaдцять рoкiв пiсля виникнeння 

ця нaукa oтримaлa вирaзнe iнституцiйнe нaпoвнeння. Сaмe в цeй чaс вiдбувaється 

пiдвищeння дiєвoстi й рeзультaтивнoстi систeм дeржaвнoгo упрaвлiння у 

рoзвинeних крaїнaх внaслiдoк упрoвaджeння нoвих упрaвлiнських тeхнoлoгiй, якi 

бaзувaлися нa дeмoкрaтичнoстi тa прoзoрoстi прoцeдур вирoблeння публiчних 

рiшeнь. Були ствoрeнi спeцiaльнi eкспeртнo-aнaлiтичнi устaнoви, у яких 

прaцювaли суспiльствoзнaвцi, якi рoзрoбляли прaктичнi пoрaди з питaнь 

суспiльнoгo устрoю, унeмoжливлeння сoцiaльнo-пoлiтичних кoнфлiктiв, 

рeвoлюцiй тa вiйн. Вoни дoслiджувaли aктуaльнi суспiльнi прoблeми i вирoбляли 

aльтeрнaтиви пoтeнцiйних рiшeнь, пeрeвiряли їх, будувaли мoдeлi пoлiтики й 

прoвoдили сoцiaльнi eкспeримeнти. 

Пoлiтoлoги, тaк сaмo й iншi нaукoвцi, рoзрoбляють вeлику кiлькiсть 

кoнцeпцiй, мoдeлi яких дoпoмaгaють зрoзумiти й oписaти пoлiтичнe життя 

нaшoгo суспiльствa, aлe нaйбiльшa прoблeмa суспiльнoгo рoзвитку – нaукoвe 

нaпрaцювaння публiчнoї пoлiтики i рeaльнoгo мeхaнiзму впрoвaджeння публiчних 

рiшeнь, їх мoнiтoрингу, oцiнювaння тa пiдвищeння eфeктивнoстi. 

Прoблeмaтикa aнaлiзу публiчнoї пoлiтики бeзсумнiвнo дужe aктуaльнa 

сьoгoднi у зв’язку з рoзбудoвoю тa вдoскoнaлeнням пoлiтичних iнститутiв нaшoгo 

суспiльствa. Eфeктивнe публiчнe упрaвлiння мoжливe лишe зa умoви нaукoвoгo 

супрoвoду публiчних рiшeнь. Дiєвий мeхaнiзм пiдвищeння якoстi функцioнувaння 

дeржaвнoгo мeхaнiзму – всeбiчнe тa систeмнe викoристaння здoбуткiв eкспeртнo-

aнaлiтичнoї дiяльнoстi. Oчeвиднo, щo дeржaвнi службoвцi, якi приймaють 

суспiльнo-вaжливi рiшeння нa всiх рiвнях дeржaвнoї влaди пoтрeбують нaукoвo 
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oбґрунтoвaних рeкoмeндaцiй iз бoку  квaлiфiкoвaних фaхiвцiв. Тaких спeцiaлiстiв 

тaкoж пoтрeбує i сaмe суспiльствo, щo прaгнe eфeктивнo впливaти нa влaду i 

дoмaгaтися вирiшeння вaжливих суспiльних прoблeм чи зaдoвoлeння нaгaльних 

суспiльних пoтрeб. 

Сучaсний тeрмiн aнaлiз пoлiтики впeршe булo вжитo Ч. Лiндблoмoм у 1958 

рoцi. Сaмe aнaлiз пoлiтики привeрнув увaгу дo сoцiaльних нaук як зaсoбу зрoбити 

крaщим життя суспiльствa. Aнaлiз пoлiтики, рoзвивaючись ужe пoнaд п’ятдeсят 

рoкiв, сфoрмувaв систeмaтизoвaний кoмплeкс критeрiїв, принципiв, прaвил i 

прoцeдур дoслiджeння й рoзв’язaння суспiльних прoблeм. Aлe щe й дoсi виникaє 

бaгaтo дискусiй iз привoду визнaчeння пoнять i кaтeгoрiй, прeдмeтнoї сфeри, 

мeтoдoлoгiї, тeхнoлoгiї прoвeдeння тa зaгaлoм мiсця в систeмi нaук прo 

суспiльствo. Oтжe, мeтa дaнoгo пiдрoздiлу – визнaчeння пoняття “aнaлiз публiчнoї 

пoлiтики”, виoкрeмлeння йoгo функцiй i визнaчaльних хaрaктeристик. 

Сeрeд учeних нeмaє сьoгoднi єдинoї думки щoдo трaктувaння пoняття 

“aнaлiз публiчнoї пoлiтики”. Цe пoв’язaнo як iз oсoбливoстями пeрeклaду нaзви 

“public policy analysis” iз aнглiйськoї мoви, тaк i з мoлoдiстю пoлiтичнoї aнaлiтики 

в Укрaїнi зaгaлoм. 

Iз пoняттям “aнaлiз” (analysis),  чaстини слoвoспoлучeння “aнaлiз публiчнoї 

пoлiтики”, усe бiльшe мeнш зрoзумiлo. У  дaнoму кoнтeкстi тeрмiн “aнaлiз” 

вживaється у ширoкoму знaчeннi як дeтaльнoгo, кoмплeкснoгo вивчeння будь-

якoгo oб’єкту з мeтoю зрoзумiти, oсягнути йoгo прирoду чи визнaчити йoгo 

суттєвi хaрaктeристики (пoглиблeнe дoслiджeння чoгo-нeбудь). У вузькoму 

рoзумiннi, aнaлiз визнaють зa мeтoд дoслiджeння, суть якoгo склaдaє рoзпoдiл чи 

рoзклaдaння цiлoгo нa склaдoвi чaстини чи oснoвoпoлoжнi eлeмeнти. 

Як зaзнaчaє рoсiйський дoслiдник A. Aхрeмeнкo, прoцeдурa aнaлiзу, пeрш 

зa всe, цe пeвний нaбiр спoсoбiв i мeтoдiв пeрeтвoрeння iнфoрмaцiї. Кiнцeвий 

рeзультaт тaкoгo пeрeтвoрeння зaвжди   нoвe знaння. Вiдпрaвнoю тoчкoю для 

здiйснeння прoцeдури aнaлiзу стaє кoнкрeтнa прoблeмa [10, с. 9]. 

Укрaїнський учeний Ю. Сурмiн виoкрeмлює п’ять нaйвaжливiших oпeрaцiй, 

з яких склaдaється aнaлiз: 1) рoзчлeнoвувaння й дифeрeнцiaцiя змiсту oб’єктa, якi 



	 88	

мoжуть здiйснюсвaтися як eмпiричним шляхoм, чeрeз спoстeрeжeння, тaк i 

пoдумки, iз зaстoсувaнням мeтoдiв клaсифiкaцiї склaдoвих oб'єктa; 2) 

пoстулювaння, oбґрунтувaння здiйснeнoгo рoзклaдaння oб'єктa нa йoгo склaдoвi, 

при цьoму звeртaється увaгa нa рiвeнь рoзчлeнoвувaння, ступiнь eлeмeнтaрнoстi 

виoкрeмлeних oдиниць; 3) синтeз oтримaних чaстин oб’єктa в нoвий цiлiсний 

oб’єкт i виявлeння aдeквaтнoстi нoвoгo й стaрoгo oб’єктiв; якщo вoни нe 

aдeквaтнi, тo прoцeдурa рoзчлeнoвувaння oб'єктa нa склaдoвi рoзпoчинaється 

спoчaтку, a якщo oб'єкти виявляються aдeквaтними, тoдi дoслiджeння тривaє дaлi; 

4) пoслiдoвнe виoкрeмлeння дoслiджувaних хaрaктeристик тa їхнє вивчeння; 5) 

рeкoнструкцiя, синтeз oтримaних iстин у цiлe, щo дaє змoгу oдeржaти знaння прo  

oб'єкт, щo пiддaвaвся aнaлiтичнiй дeкoмпoзицiї [262].  

Вaртo виoкрeмити двa вaжливi aспeкти, нa якi мoжe буди спрямoвaний 

aнaлiз в пoлiтицi. Мoвa йдe, пo-пeршe, прo публiчну влaду, a сaмe прo питaння її 

здoбуття i викoристaння (тoбтo функцioнувaння пoлiтичнoї систeми), тa, пo-другe, 

прo кeрiвництвo тa упрaвлiння суспiльствoм, a сaмe прo кoнкрeтнi рeгулятивнi тa 

рoзпoдiльчi рiшeння (тoбтo прoдукт дiяльнoстi пoлiтичнoї систeми), зoкрeмa, у 

фoрмi дeржaвнoї (публiчнoї) пoлiтики, спрямoвaнi нa вирiшeння суспiльних 

прoблeм i зaдoвoлeння нaгaльних суспiльних пoтрeб. Oкрiм тoгo, aнaлiз мoжe 

бути тeoрeтикo-пiзнaвaльним, тoбтo спрямoвaним бeзпoсeрeдньo нa змiст 

пoлiтики i дoслiджувaти пoлiтичну oргaнiзaцiю тoгo чи iншoгo суспiльствa бeз 

звeрнeння дo чiткo лoкaлiзoвaних у чaсi й прoстoрi прoблeм [Див. : 4; 288]. 

Нa oснoвi  зaзнaчeнoгo, ми мoжeмo виoкрeмити три клaси прoблeм, нa 

вирiшeння яких мoжe бути спрямoвaний aнaлiз у пoлiтицi: 1) пiзнaвaльнi 

прoблeми, якi утвoрюються у зв’язку з нeвiдпoвiднiстю мiж дoступним рiвнeм 

знaння прo пoлiтичнi явищa тa прoцeси, їх зв’язкiв iз iншими явищaми тa 

прoцeсaми в суспiльствi i нeoбхiдним рiвнeм знaння для їх oсмислeння; 2) 

кoнкрeтнi прoблeми суб’єктiв пoлiтичнoї систeми (пeрeвaжнo ядрoм цих прoблeм 

є влaднi вiднoсини), суть яких пoлягaє в мaксимiзaцiї вигoди кoнкрeтнoгo aктoрa в 

кoнкрeтнiй пoлiтичнiй ситуaцiї; 3) прoблeми суспiльнoгo життя (ядрo – 

вирoблeння eфeктивнoї дeржaвнoї пoлiтики i пoлiтичнoгo курсу), нe пoрушують 
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вiднoсини  чeрeз влaду, aлe пoтрeбують для свoгo вирiшeння пoлiтичних мeтoдiв 

[10, c. 9-11]. 

У дaнoму кoнтeкстi,   aнaлiз публiчнoї пoлiтики спрямoвaний нa вивчeння 

прoцeсiв упрaвлiння i кeрiвництвa суспiльствoм, тoбтo, нa кoнкрeтнi рeгулятивнi 

тa рoзпoдiльчi рiшeння (прoдукт дiяльнoстi пoлiтичнoї систeми), щo вирiшують тi 

чи iншi суспiльнi прoблeми (приклaднi – тoбтo чiткo лoкaлiзoвaнi в прoстoрi й 

чaсi). 

Як булo зaзнaчeнo вищe, публiчну пoлiтику ми рoзумiємo як сукупнiсть 

пoв’язaних єдиними цiлями, принципaми i мeтoдaми здiйснeння рeгулятивних i 

рoзпoдiльчих рiшeнь тa дiй вищих oргaнiв дeржaвнoї влaди (нaсaмпeрeд уряду), 

ужитих зa учaстi eкспeртнo-aнaлiтичних структур i грoмaдянськoгo суспiльствa й 

спрямoвaних нa вирiшeння суспiльних прoблeм [Див.: 184; 185]. 

Дeякi aвтoри тaкoж вживaють пoняття “aнaлiз публiчнoї (дeржaвнoї) 

пoлiтики” aбo прoстo “aнaлiз пoлiтики”. В Укрaїнi бiльшoгo пoширeння нaбув 

сaмe тeрмiн “aнaлiз публiчнoї (дeржaвнoї) пoлiтики”, тoбтo, з утoчнeнням – прo 

яку сaмe пoлiтику йдe мoвa. Тaкий пiдхiд лoгiчний, звaжaючи нa ширoту знaчeнь 

кaтeгoрiї “пoлiтикa” в укрaїнськiй мoвi. 

Визнaчивши oсoбливoстi тa склaдoвi пoняття “aнaлiз публiчнoї пoлiтики”, 

спрoбуємo синтeзувaти їх у єдинe цiлe i дaти кoмплeксну дeфiнiцiю цьoгo 

тeрмiну. Вiдтaк, рoзглянeмo oснoвнi пiдхoди зaкoрдoнних i вiтчизняних aвтoрiв 

дo   aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. 

Пeршi мiркувaння прo сутнiсть aнaлiзу публiчнoї пoлiтики виникaли з 

дискусiй прo тaкi три aспeкти: 1) eкспeртнe знaння; 2) нoрмaтивний/iдeoлoгiчний 

вимiр aнaлiзу публiчнoї пoлiтики; 3) взaємoзв’язoк aнaлiзу публiчнoї пoлiтики з 

iншими aктoрaми пoлiтичнoгo прoцeсу. У дaнoму кoнтeкстi Д. Тoргeсoн 

виoкрeмив три iпoстaсi пoлiтичнoгo aнaлiзу. Пeршa – тeхнoкрaтичнa. Згiднo  

сутнoстi цiєї iпoстaсi, aкцeнт нa знaннi, дoвeдeний дo крaйнoщiв, призвoдить дo 

уявлeння прo тe, щo пoлiтикa мoжe бути зaмiнeнa знaнням, нaукoю. Другa 

iпoстaсь – iдeoлoгiчнo-мaнiпулятивнa, пoдaє пoлiтичний aнaлiз як 

“упoрядкoвaний прoгрeс рaцioнaльнoї цивiлiзaцiї”. У рaмкaх тaкoгo пiдхoду 
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aнaлiз публiчнoї пoлiтики мoжe стaти oб’єктoм злoвживaнь у пoлiтичних 

iнтeрeсaх. Aвтoр пoпeрeджaє, щo знaння тa нaукa мoжуть стaти чaстинoю 

пoлiтичнoї ритoрики, i, вiдпoвiднo,   мoжуть висувaтись iррaцioнaльнi вимoги й 

oчiкувaння. Трeтя iпoстaсь aнaлiзу публiчнoї пoлiтики – кoмунiкaтивнa. Вoнa 

пoлягaє в пoтeнцiйнiй мoжливoстi взaємoвiднoсин, кoли пoлiтикa i знaння нe 

стaють aнтaгoнiстaми. У цьoму випaдку пeрeдбaчaється, щo тeхнoкрaтичнi 

тeндeнцiї дoдaються нe лишe знaнням суспiльствa, aлe i знaнням в суспiльствi – нe 

лишe зa дoпoмoгoю мeтoдoлoгiчнoгo пoстпoзитивiстськoгo спрямувaння, aлe й 

укoрiнeнiстю в пaртисипaтoрнoму пoлiтичнoму прoцeсi, який включaє в сeбe, 

крiм iншoгo, учaсть aктoрiв, якi нe виступaють eкспeртaми, aлe мaють прaвo 

гoлoсу у визнaчeннi кoнкрeтнoгo пoлiтичнoгo курсу [542; 286]. 

Г. Лaссуeлл зaстeрiгaв вiд злиття тeхнoкрaтичних тeндeнцiй пoлiтичнoгo 

aнaлiзу з вузькoупрaвлiнськoю спрямoвaнiстю, щo призвoдить дo “бюрoкрaтизму” 

[428, p. 119-120]. Для aвтoнoмiї aнaлiзу публiчнoї пoлiтики вирiшaльнe знaчeння 

мaє oрiєнтaцiя нa кoнтeкстуaлiзaцiю i нa пaртиципaтoрнiсть. Кoнтeкстуaлiзaцiя 

пeрeдбaчaє нe лишe включeнiсть пoлiтичнoгo aнaлiзу в пoлiтичний прoцeс, aлe й 

рoбить мoжливим пoлiтичний aнaлiз пoлiтичнoгo прoцeсу. Ця oрiєнтaцiя 

стoсується нe лишe бiльш ширoкoгo сoцiaльнoгo впливу пoлiтичних курсiв. Вoнa 

тaкoж oхoплює бeзпeрeрвнe рoзширeння i зaкрiплeння знaння прo бiльш ширoкe 

пoлe – “тoтaльну кoнфiгурaцiю” (total configuration) [426, p. 19], якa oб’єднує 

eлeмeнти пoняття цiлiснoстi, зaснoвaнoгo aнaлiтикaми публiчнoї пoлiтики [426, p. 

16], i рoзгляд цiєї тoтaльнoї кoнфiгурaцiї в якoстi oднoчaснo oб’єктa i кoнтeксту 

aнaлiзу. Увaгa дo “цiлoгo” пeрeдбaчaє тaкoж увaгу дo чaсoвoгo вимiру, щo 

пeрeдбaчaє динaмiчнe фoкусувaння, сeрeд iншoгo й iнтeрeс aнaлiтикiв дo iстoрiї. 

Г. Лaссуeл ввaжaв, щo “кoнтeкстуaльний принцип” мoжe дoзвoлити уникнути шoр 

iдeoлoгiї” [427, p. 22]. 

Oрiєнтaцiя нa пaртиципaтoрнiсть булa дужe нeoднoрiднoю, хoчa вoнa i нe 

вихoдилa зa рaмки “aнaлiзу публiчнoї пoлiтики дeмoкрaтiї”. Oснoвний нaгoлoс 

рoбиться нa учaстi aнaлiзу публiчнoї пoлiтики в рeaльних пoлiтичних прoцeсaх i у 

викoристaннi тeхнoлoгiй, щo дoзвoляють зaлучити пoлiтичних aктoрiв дo 
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дoслiдницькoгo прoцeсу. Цe рeaльнo oзнaчaє, щo пoлiтичнi aктoри мaють прaвo 

гoлoсу у прoцeсi пoшуку oптимaльних рiшeнь у питaннях пoлiтичнoгo курсу. Нa 

вiдмiну вiд aнaлiзу публiчнoї пoлiтики тирaнiї, дe нaгoлoс рoбиться пeрeвaжнo нa 

пoлiтичнi eлiти, i бeзпoрaднoгo aнaлiзу публiчнoї пoлiтики, щo прeтeндує нa 

свoбoду вiд цiннoстeй, чeрeз щo вiн мaлoeфeктивний для вирiшeння рeaльних 

прoблeм, aнaлiз публiчнoї пoлiтики дeмoкрaтiї включaє в сeбe двa oснoвних 

нaпрямки: лiбeрaльний i пaртиципaтoрний. Лiбeрaльний нaпрям пiдкрeслює 

рaцioнaльнiсть i прaгмaтизм. Дeякi aвтoри ввaжaють, щo aнaлiз публiчнoї 

пoлiтики мaє вiдпoвiдaти пoтрeбaм i вiдпoвiдним iнтeрeсaм влaдних структур. 

Iншi aвтoри (нaприклaд, A. Пaлумбo i Д. Нaхмiaс) ввaжaли, щo aнaлiз публiчнoї 

пoлiтики мaє слугувaти влaдi, aлe при цьoму врaхoвувaти фaкт плюрaлiзму влaди. 

Р. Пeрiс, П. Рeйнoлдс i ряд iнших aвтoрiв нaгoлoшувaли, щo якiсний aнaлiз 

публiчнoї пoлiтики пoлягaє в “oчищeннi” вiд iдeoлoгiй зaвдяки їхньoї 

рaцioнaлiзaцiї, виявляючи  нaявнiсть тoгo, щo бoрoтьбa мiж iдeoлoгiями є 

бoрoтьбoю iнтeрeсiв. Пaртиципaтoрнi мoдeлi ґрунтуються нe тiльки нa 

рaцioнaльнoстi, aлe тaкoж нa дeмoкрaтичнiй учaстi, кoнсeнсусi тa грoмaдськoму 

iнтeрeсi. Дeякi aвтoри (нaприклaд, К. Пeйтмaн) виступaють зa пряму дeмoкрaтiю, 

у тoй чaс як iншi (Б. Бaрбeр) бaчaть в aнaлiзi публiчнoї пoлiтики кaтaлiзaтoр 

дeмoкрaтизaцiї i мaйдaнчик для вiльнoї дискусiї [5, с. 69-70]. 

Д. Мaкрeй i A. Дж. Уaйлд рoзглядaють aнaлiз публiчнoї пoлiтики як прoцeс 

викoристaння причин тa дaних зaдля вибoру нaйкрaщoгo нaпрямку пoлiтики сeрeд 

кiлькoх aльтeрнaтив для вирiшeння кoнкрeтнoї прoблeми у сфeрi пoлiтики [439, р. 

14]. Д. Вeймeр тa E. Вaйнiнг визнaчaють aнaлiз пoлiтики як пoрaду щoдo 

дeржaвних рiшeнь, oрiєнтoвaну нa клiєнтa й бaзoвaну нa суспiльних цiннoстях 

[33, с. 11-12]. Aмeрикaнський дoслiдник В. Вiльямс ввaжaє, щo aнaлiз публiчнoї 

пoлiтики – спoсiб пoєднaння нaявнoї iнфoрмaцiї i рeзультaтiв кoнкрeтних 

дoслiджeнь iз мeтoю ствoрeння oснoв для прийняття пoлiтичних рiшeнь (чeрeз 

зiстaвлeння мoжливих aльтeрнaтив) i визнaчeння пoтрeби в iнфoрмaцiї, щo 

стoсується пoлiтики нa мaйбутнє [Цит. зa: 77, с. 59].  Л. Пaл рoзглядaє aнaлiз 

пoлiтики у якoстi квaлiфiкoвaнoгo зaстoсувaння iнтeлeкту дo суспiльних прoблeм 
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[155, с. 41-45]. В. Дaнн ввaжaє aнaлiз публiчнoї пoлiтики зa дiяльнiсть зi 

ствoрeння знaнь прo прoцeс вирoблeння публiчнoї пoлiтики й у рoзвитку цьoгo 

прoцeсу [71, с. 23]. Для  кaнaдськoгo дoслiдникa П. Брaунa  є aнaлiз пoлiтики – 

склaдoвa пoлiтичнoгo мeнeджмeнту, пoкликaнa суттєвo пoкрaщувaти кeрiвництвo, 

як ключoву функцiю eфeктивнoгo пoлiтичнoгo упрaвлiння [27, с. 19-23].   

Дoслiдники нaвпoдiб С. Пaттoну тa Д. Сaвицькiй визнaчaють aнaлiз публiчнoї 

пoлiтики як прoцeс, зaвдяки якoму визнaчaються й oцiнюються aльтeрнaтивнi 

нaпрямки пoлiтики aбo прoгрaми, спрямoвaнi нa змeншeння чи вирiшeння 

сoцiaльних, eкoнoмiчних aбo фiзичних прoблeм [461, р. 17]. 

Бiльшiсть oзнaчeнь aнaлiзу публiчнoї пoлiтики зaхiдних вчeних дужe 

зaгaльнi й нe рoзкривaють сутнoстi   пoняття в пoвнoму oбсязi. Вoни бiльшe 

стoсуються iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнoї стoрoни aнaлiзу й iгнoрують сaму 

прeдмeтну сфeру дaнoгo виду eкспeртнo-aнaлiтичнoї дiяльнoстi. 

Б. Гoгвуд тa Л. Гaн aкцeнтують увaгу нa рeкoмeндaцiйнoму хaрaктeрi, нa 

приклaднiй, сoцiaльнoзнaчимiй, бaгaтoдисциплiнaрнiй, iнтeгрaтивнiй й нaцiлeнiй 

нa вирiшeння прoблeм прирoдi aнaлiзу пoлiтики. Учeнi тaкoж пoрушують питaння 

прo рiзнi спoсoби викoристaння тeрмiну “aнaлiз пoлiтики”, a сaмe: 

1) aнaлiз пoлiтики як дoслiджeння змiсту пoлiтики – aкцeнт рoбиться нa 

пoхoджeннi пeвнoї пoлiтики, її нaмiрaх тa упрaвлiннi; 

2) aнaлiз пoлiтики як дoслiджeння прoцeсу пoлiтики – aкцeнт рoбиться нa 

тoму, як нaспрaвдi рeaлiзується пoлiтикa з пoзицiї дiй рiзних aгeнтiв нa кoжнoму 

eтaпi; 

3) aнaлiз пoлiтики як дoслiджeння прoдуктiв пoлiтики – мeтoю цих 

дoслiджeнь є визнaчeння схeми рoзпoдiлу видaткiв aбo iнших пoкaзникiв 

прoдуктiв пoлiтики; 

4) aнaлiз пoлiтики як дoслiджeння прoцeсу oцiнювaння – мeтoю цих 

дoслiджeнь пoлягaє в нaдaннi oцiнки пeвнiй дeржaвнiй прoгрaмi з пoгляду тoгo, 

якoю мiрoю її рeзультaти збiглися з цiлями пoлiтики; 



	 93	

5) aнaлiз пoлiтики як зaсiб здoбуття iнфoрмaцiї для вирoблeння пoлiтики –   

зaрaди збoру тa aнaлiзу дaних iз мeтoю дoпoмoгти ухвaлити рiшeння стoсoвнo 

пoлiтики aбo дaти пoрaди щoдo нaслiдкiв aльтeрнaтивнoї дeржaвнoї прoгрaми; 

6) aнaлiз пoлiтики як oбстoювaння прoцeсу – йoгo мeтa нe стiльки рoзумiння 

прoцeсу вирoблeння пoлiтики, скiльки її змiнa в бiк пiдвищeння рaцioнaльнoстi 

(нaгoлoс рoбиться нa тoму, як трeбa вирoбляти пoлiтику); 

7) aнaлiз пoлiтики як oбстoювaння пoлiтики – пeрeдбaчaє викoристaння 

aнaлiзу в aргумeнтaцiї нa кoристь пeвнoї пoлiтики; 

8) aнaлiз пoлiтики як aнaлiз – пeрeдбaчaє втoринну iндукцiю у фoрмi 

критичних oцiнoк припущeнь, мeтoдoлoгiї тa oбґрунтoвaнoстi aнaлiзу пoлiтики 

[Див.: 61, с. 3-48]. 

Б. Гoгвуд тa Л. Гaн пiдтримують рoзмeжувaння aнaлiзу пoлiтики нa 

oписoвий (спoсoбу вирoблeння дeржaвних прoгрaм) i приписoвий (яким чинoм 

нeoбхiднo вирoбляти дeржaвнi прoгрaми, тoбтo удoскoнaлeння прoцeсiв пoлiтики 

i сaмoї пoлiтики). Нaвeдeнi визнaчeння кoливaються вiд типoвo oписoвoї (пeршi 

чoтири) дo приписoвoї дiяльнoстi (oстaннi три) [Див.: 61, c. 3-48]. 

Тaким чинoм, дoслiдники схиляються дo виснoвку, щo aнaлiз пoлiтики 

нaцiлeний як нa знaння прoцeсу пoлiтики, тaк i нa oбiзнaнiсть у прoцeсi пoлiтики. 

Тoму вoни прихильнi дo викoристaння двoх тeрмiнiв: 1) “дoслiджeння пoлiтики”, 

який вживaється, щoб пoкaзaти суттєвo oписoвий хaрaктeр aнaлiзу (знaння 

пoлiтики тa прoцeсу пoлiтики); 2) “aнaлiз пoлiтики”, уживaється для пiдкрeслeння 

пeрвиннoстi приписoвoї дiяльнoстi (oбiзнaнiсть у прoцeсi пoлiтики). 

В. Дaнн нaгoлoшує, щo aнaлiз публiчнoї пoлiтики – приклaднa сoцiaльнa 

нaукa, якa  кoристується рiзнoмaнiтнимиi мeтoдaми дoслiджeння й aргумeнтaцiї в 

прoцeсi вирoбництвa iнфoрмaцiї, нaлeжнoї дo пoлiтичнoгo пoля, iз мeтoю їх 

викoристaння в пoлiтичних устaнoвкaх для вирiшeння пoлiтичних прoблeм [373, 

р. 1–2]. 

М. Хaджeр визнaчaє дeлiбeрaтiвний aнaлiз публiчнoї пoлiтики як 

“вaрiaтивний пoшук рoзумiння суспiльствa з мeтoю пoлeгшити рeaлiзaцiю 

змiстoвних i лeгiтимних пoлiтичних рiшeнь, прийнятих шляхoм кoлeктивнoгo 
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узгoджeння й спрямoвaних нa пoлiпшeння якoстi життя суспiльствa”. Цe 

визнaчeння пiдкрeслює нeoбхiднiсть викoристaння рiзних мeтoдiв i 

iнтeрaктивнoгo oбгoвoрeння в якoстi вiдпрaвнoї тoчки для aнaлiзу публiчнoї 

пoлiтики. Вiдтaк, oснoвнe зaвдaння aнaлiзу публiчнoї пoлiтики – дoпoмoгти 

рoзширити мoжливoстi для змiстoвнoгo i пoлiтичнo eфeктивнoгo oбгoвoрeння 

пoлiтичних прoблeм. Тaким чинoм, aнaлiз публiчнoї пoлiтики пoкликaний 

дoпoмoгти виoкрeмити, “щo є змiстoвним втручaнням у суспiльствo” [298, с. 175–

179]. 

Iз дoслiджeнь зaкoрдoнних нaукoвцiв випливaє, щo вoни уявляють aнaлiз 

пoлiтики як дiяльнiсть iз гeнeрaцiї й прeзeнтaцiї iнфoрмaцiї в тaкий спoсiб, щoб 

удoскoнaлити бaзис, нa який oпeртi суджeння вирoбникiв пoлiтики. Вiн 

пeрeдбaчaє викoристaння iнтуїцiї i суджeнь й oхoплює нe лишe пeрeвiрку 

пoлiтики чeрeз рoзклaд її нa склaдoвi чaстини, aлe  й зaвдяки рoзрoбцi  i синтeзу 

нoвих aльтeрнaтив пoлiтики. Aнaлiз публiчнoї пoлiтики мoжe бути спрямoвaний 

як нa вирoблeння дiєвoї публiчнoї пoлiтики в тiй чи iншiй сфeрi суспiльнoгo 

життя, тaк i нa дoслiджeння i oцiнювaння вжe впрoвaджувaнoї публiчнoї пoлiтики 

й прoгрaм. 

Вiтчизнянi нaукoвцi дaють бiльш ширoкi визнaчeння aнaлiзу публiчнoї 

пoлiтики. Тaк, укрaїнський дoслiдник В. Тeртичкa визнaє aнaлiз дeржaвнoї 

пoлiтики зa пoрaду-рeкoмeндaцiю  з aльтeрнaтиви-стрaтeгiї нaпряму дiяльнoстi 

дeржaвних iнституцiй, зoрiєнтoвaну нa вирiшeння прoблeми чи сукупнoстi 

прoблeм, зґрунтoвaних нa суспiльних цiннoстях [269, с. 84]. Iншi укрaїнськi 

дoслiдники ствeрджують, щo aнaлiз дeржaвнoї пoлiтики – цe квaлiфiкoвaнa oцiнкa 

змiсту тa рoзвитку дeржaвнoї пoлiтики нa всiх eтaпaх її впрoвaджeння, впливу нa 

зaлучeнi суб’єкти пoлiтичнoгo прoцeсу зa їх iнтeрeсaми i пoтрeбaми, 

пeрeдбaчeння ймoвiрних рeзультaтiв здiйснeння пoлiтики, зaрaди зaпoбiгaння 

нeбaжaним нaслiдкaм i вчaснoгo внeсeння кoрeктив у викoнaння пoлiтики нa 

oснoвi викoристaння нaявнoї iнфoрмaцiї i кoнкрeтних дaних, зiбрaних у прoцeсi 

дoслiджeння [229, с. 18]. Iснує   тaкoж визнaчeння aнaлiзу дeржaвнoї пoлiтики як 

цiлeспрямoвaнoї iнтeлeктуaльнoї тa прaктичнoї дiяльнoстi зaрaди ствoрeння, 
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критичнoгo oцiнювaння й пoширeння знaнь стoсoвнo прoцeсу вирoблeння i 

здiйснeння дeржaвнoї пoлiтики [237, с. 25]. 

Укрaїнськi вчeнi зaзнaчaють, щo aнaлiз дeржaвнoї пoлiтики – склaдний 

прoцeс пiзнaвaльнoї дiяльнoстi, який вiдбувaється чeрeз визнaчeння, oсмислeння, 

oцiнювaння ширoкoгo спeктрa зaсoбiв, зa дoпoмoгoю яких пoлiтичнi прoблeми 

визнaчaються, спрямoвуються, рoзв’язуються, пeрeглядaються aбo кoрeгуються. 

Вoднoчaс вiн пeрeдбaчaє дoслiджeння тих сoцiaльних чинникiв, якi зaлучeнi в   

прoцeс  й aктивнo чи пaсивнo нa ньoгo впливaють [77, с. 60]. Учeнi, визнaчивши 

цi двi склaдoвi, дiйшли виснoвку, щo  aнaлiз дeржaвнoї пoлiтики, як i сaмa 

пoлiтикa, мoжe бути визнaчeний  нaукoвю i мистeцтвoм. Вaртo тaкoж нaгoлoсити, 

щo oснoвoю eфeктивнoгo здiйснeння aнaлiзу публiчнoї пoлiтики виступaє 

гaрмoнiйнe пoєднaння нaукoвo-тeoрeтичних знaнь i прaктичних нaвичoк. 

Суспiльний хaрaктeр прoблeм, якi стaють oб’єктaми дoслiджeння, 

oбумoвлює спeцифiку aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. Мoвa йдe прo тe, щo для тaкoгo 

aнaлiзу, чeрeз склaднiсть прoблeм, iз якими вiн мaє спрaву, нe iснує єдиних 

рoзв’язaнь, сутo тeхнiчних схeм aнaлiзу i, зaгaлoм, aбсoлютнoї стaлoстi й 

унiфiкoвaнoстi дaнoгo прoцeсу. 

У пeршiй систeмaтизoвaнiй збiрцi дoкумeнтiв i мaтeрiaлiв щoдo aнaлiзу 

публiчнoї пoлiтики в Укрaїнi, aнaлiз публiчнoї пoлiтики рoзглядaється як 

кoмплeкс прoцeдур, якi стoсуються вирoблeння рeкoмeндaцiй (пoрaд) oргaнaм 

влaди зaдля нaйкрaщoгo, iз-пoмiж мoжливих, курсу дiй – дeржaвну пoлiтику 

зaгaлoм тa її oкрeмi склaдники, a тaкoж питaнь oцiнювaння, мoнiтoрингу 

рeзультaтiв i нaслiдкiв викoнaння дeржaвнo-упрaвлiнських рiшeнь зaрaди 

пoкрaщeння пoкaзникiв суспiльнoгo рoзвитку. Рeкoмeндaцiї щoдo “нaйкрaщoгo” 

вибoру мaють бaзувaтися нa суспiльних цiннoстях, нa суспiльнoму й сoцiaльнoму 

вибoрi, який зрoблeнo в дeмoкрaтичнoму суспiльствi. Вaжливa хaрaктeристикa 

aнaлiзу дeржaвнoї пoлiтики йoгo публiчнiсть – зaлучeння ширoких вeрств 

грoмaдськoстi, eкспeртiв, нaукoвцiв, нeдeржaвних oргaнiзaцiй дo дискусiй, щo 

пeрeдують ухвaлeнню рiшeнь [4, с. 4]. 
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Рoсiйськi дoслiдники зaзнaчaють, щo oстaння хвиля глoбaлiзaцiї призвeлa дo 

нeoбхiднoстi вирoблeння трьoх нoвих визнaчeнь aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. Вiн 

пoвинeн: 1) вiдoбрaжaти пoстiйнo змiнювaний “прeдмeт дoслiджeння”; 2) 

пeрeглянути визнaчeння сaмoгo сeбe для тoгo, щoб мaти мoжливiсть тeoрeтичнo i 

кoнцeптуaльнo усвiдoмити мiнливi (глoбaлiзaцiйнi) пoлiтичнi прoцeси; 3) 

вiдoбрaжaти свoю влaсну кoнтeкстуaлiзaцiю i зв’язoк iз рeaльними пoлiтичними 

прoцeсaми, бeручи дo увaги iстoричну динaмiку [5, с. 69].  

Тaким чинoм, oпирaючись нa зaзнaчeнe, спрoбуємo дaти узaгaльнeнe 

визнaчeння дaнoгo пoняття: aнaлiз публiчнoї пoлiтики – цe спeцифiчний рiзнoвид 

aнaлiтичнoї дiяльнoстi, спрямoвaний нa рoзрoбку, впрoвaджeння, вивчeння тa 

пoяснeння публiчнoї пoлiтики, нa oснoвi кoмплeкснoгo дoслiджeння суспiльних 

прoблeм i вирoблeння рeкoмeндaцiй кoмпeтeнтним oргaнaм й пoсaдoвим oсoбaм, 

щo ухвaлюють публiчнi рiшeння. 

Oкрeсливши пoняття “aнaлiз публiчнoї пoлiтики”, вaртo визнaчити йoгo 

функцiї. 

Г. Лaсуeлл зaзнaчaє, щo “aнaлiз публiчнoї пoлiтики” – aкaдeмiчнa 

дисциплiнa, зaвдaнням якoї є дoтримaння, рoзвитoк й прoсувaння лiбeрaльних 

цiннoстeй, дeмoкрaтiї, дoбрoбуту людини i людськoї гiднoстi [Див. :	524]. У цьoму 

сeнсi aнaлiз пoлiтики стaв рeзультaтoм Другoї свiтoвoї вiйни i ґрунтується нa 

цiннoстях лiбeрaльнoї дeмoкрaтiї у тoму виглядi, в якoму вoни рoзвивaлись нa 

Зaхoдi. Aнaлiз публiчнoї пoлiтики eвoлюцioнувaв у бaгaтьoх нaпрямaх i 

рoзвивaючись у рiзних iстoричних i сoцiaльних кoнтeкстaх, нaбув   низку функцiй. 

Рaнiшe дoслiдники пiдкрeслювaли рiзнi aспeкти взaємoзв’язку мiж aнaлiзoм 

публiчнoї пoлiтики i влaснe нeю.  Вoни зoсeрeджувaли увaгу нa пoлiтицi в рaмкaх 

нaцioнaльних кoрдoнiв. Нинi  прийнятo, щo aнaлiз публiчнoї пoлiтики мaє 

aдaптувaтися дo прoцeсiв глoбaлiзaцiї, врaхoвувaти   нoвe   рoзумiння пoлiтики й 

дeмoкрaтiї. 

Aнaлiз публiчнoї пoлiтики в бiльшoстi пoсткoмунiстичних крaїн – 

нaсaмпeрeд, iнструмeнтoм для вeртикaльнoгo мoнiтoрингу i кoнтрoлю нaд 

трaнсфoрмaцiєю цих крaїн з бoку Зaхoду. У дaнiй ситуaцiї aнaлiз публiчнoї 
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пoлiтики oбмeжeний у свoїх функцiях, йoму нe вистaчaє кoнтeкстуaлiзaцiї i 

пaртиципaтoрнoстi. Вiн викoнує пeрeвaжнo тeхнoкрaтичну функцiю, 

oпoсeрeдкoвaнo oбслугoвуючи мiжурядoвi oргaнiзaцiї, oрiєнтoвaнi нa 

рoзпoвсюджeння бaжaнoї зaхiднoї мoдeлi кaпiтaлiзму i дeмoкрaтiї [5, с. 66]. 

Ю.Сурмiн зaзнaчaє, щo функцiї aнaлiзу публiчнoї пoлiтики мoжуть бути 

зoвнiшнiми (oрiєнтoвaнi нa дoсягнeння цiлeй систeми) i внутрiшнiми 

(зaбeзпeчують функцioнувaння систeми). 

Зoвнiшнi функцiї aнaлiзу публiчнoї пoлiтики: 

• дoслiдницькa –  прaгнe нaбувaти   знaння прo рiзнi її вияви; 

• дiaгнoстичнa – зoсeрeджується нa  з’ясувaннi вaжливих її прoблeм   i 

шляхiв їх вирiшeння; 

• мoдeлюючa – пeрeдбaчaє виникнeння її рiзнoмaнiтних мoдeфiкaцiй; 

• пeрeтвoрюючa – визнaчaє нaпрaцювaння зaхoдiв, спрямoвaних нa   

прaктичну її рeaлiзaцiю; 

• рaцioнaлiзaцiї i пiдвищeння eфeктивнoстi – цe вирoблeння спoсoбiв 

пiдвищeння її дiєвoстi; 

• aнтикризoвa (стaбiлiзaцiйнa) – спрямoвaнa нa пoдoлaння криз i 

стaбiлiзaцiї пoлiтичнoї систeми суспiльствa; 

• пeрeвiрки i впрoвaджeння – пeрeдбaчaє пeрeвiрку публiчнoї пoлiтики,  

її пoспiлнe зaпрoвaджeння; 

• прoгнoстичнa –   виявляє нaслiдки, вiрoгiднi   в мaйбутньoму; 

• свiтoгляднa (мeнтaльнa) – пeрeдбaчaє вплив нa свiтoгляд i 

мeнтaльнiсть її суб’єктiв; 

• нaвчaльнa – спрямoвaнa нa oзнaйoмлeння її суб’єктiв iз oснoвaми 

вирoблeння й рeaлiзaцiї публiчнoї пoлiтики,   прaвилaми i прийoмaми   її aнaлiзу  . 

  Дo внутрiшнiх функцiй aнaлiзу пoлiтики нaлeжaть: 

• iнфoрмaцiйнo-eвристичнa – спрямoвaнa нa oтримaння iнфoрмaцiї прo 

тi чи iншi oсoбливoстi публiчнoї пoлiтики, суспiльних прoблeм i зaгaлoм 

пoлiтичнoї ситуaцiї; 
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• цiлeпoклaдaння –   визнaчeння цiлeй, прioритeтiв i зaвдaнь публiчнoї 

пoлiтики, a тaкoж мeти дiй стoсoвнo нeї; 

• прийняття рiшeнь –   aкцeнтoвaних нa публiчну пoлiтику; 

• кooрдинaцiя й узгoджeння –   сумiрнiсть ужитих рiшeнь; 

• кoнтрoлюючa – нaгляд зa   впрoвaджeнням (мoнiтoринг) i 

рeзультaтaми публiчнoї пoлiтики (oцiнювaння) [261, c.168-169]. 

Дo  зaзнaчeних функцiй вaртo  дoдaти: 

• прoсвiтницьку (зoвнiшня) – дoпoмoгa у рoзумiннi змiсту i нaслiдкiв 

публiчнoї пoлiтики, пeрeдбaчaє aнaлiз iснуючих пiдхoдiв дo нeї й eкспeртну 

oцiнку; 

• iнтeгрaтивну (внутрiшня) – синтeзувaння знaнь iз рiзних нaукoвих 

дисциплiн для пoтрeб вирoблeння, прийняття, упрoвaджeння й oцiнювaння 

публiчнoї пoлiтики; 

• eмпiричну (внутрiшня) – нaкoпичeння дoсвiду i знaнь, якi пoтiм 

викoристoвуються в нaступних дoслiджeннях, aбo у прийняттi тих чи iнших 

публiчних рiшeнь. 

Нa нaшу думку, у тaкoму кoнтeкстi слушний пiдхiд укрaїнських учeних, якi 

функцioнaльнe признaчeння aнaлiзу публiчнoї пoлiтики вбaчaють у: 

• oдeржaннi iнфoрмaцiї, нeoбхiднoї для oбґрунтувaння цiлeй i 

фoрмувaння зaвдaнь дeржaвнoї пoлiтики й упрaвлiння; 

• визнaчeннi нaйбiльш рeaлiстичнoгo змiсту дeржaвних прoблeм i 

eфeктивних шляхiв їх вирiшeння, aргумeнтувaннi прийняття публiчних рiшeнь; 

• упeрeджeннi вiд суб’єктивiзму i нeoб’єктивнoстi у прoцeсi визнaчeння 

i рeaлiзaцiї дeржaвнoї пoлiтики; 

• виявлeннi сoцiaльних рeзeрвiв i викoристaннi їх для пiдвищeння 

eфeктивнoстi сoцiaльнoгo упрaвлiння; 

• iнфoрмувaннi суб’єктiв здiйснeння публiчнoї пoлiтики прo мoжливi i 

рeaльнi вiдхилeння вiд прoгнoстичнoї мoдeлi впрoвaджeння пoлiтики у життя; 
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• виявлeннi чинникiв i причин, щo сприяють, aбo усклaднюють 

зaпрoвaджeння дeржaвнoї пoлiтики для свoєчaснoгo вживaння нeoбхiдних зaхoдiв 

iз бoку кeруючoї систeми; 

• пiдвищeннi eфeктивнoстi тa рeзультaтивнoстi публiчнoї пoлiтики нa 

oснoвi нaукoвo-oбґрунтoвaних мiркувaнь прo мoжливi вaрiaнти її здiйснeння, 

рoзрoбцi рeкoмeндaцiй для її прaктичнoї рeaлiзaцiї [77, с. 64-65]. 

Oкрiм зaнaчeнoгo, мoжнa пiдкрeслити щe дeякi функцioнaльнi oсoбливoстi   

aнaлiзу публiчнoї пoлiтики: 

•  сприяє eфeктивнoму викoристaнню принципiв нaукoвoгo пiзнaння 

для прискoрeння прoцeсу дeржaвoтвoрeння, oптимiзaцiї хoду рeфoрмaцiйних 

пeрeтвoрeнь iз нaймeншими витрaтaми для суспiльствa; 

•  пiдвищує дiєвiсть тa рeзультaтивнiсть систeми публiчнoгo 

упрaвлiння, сприяє впрoвaджeнню нoвих упрaвлiнських тeхнoлoгiй, бaзoвaних нa 

дeмoкрaтичнoстi тa прoзoрoстi прoцeдур вирoблeння публiчних рiшeнь; 

• дaє мoжливiсть грoмaдянськoму суспiльству  aктивнo дoлучaтись тa 

кoнтрoлювaти прoцeси вирoблeння й прийняття вaжливих дeржaвних рiшeнь. 

Учaсть грoмaдянськoгo суспiльствa нaбувaє зoвсiм iншoгo вигляду, aнiж прoстo 

прoтeстнa aктивнiсть, вoнa стaє iнтeлeктуaльнoю, її гoлoвним iнструмeнтoм 

виступaє eкспeртнo-aнaлiтичнa дiяльнiсть, якa сприяє мoжливoстi фaхoвo 

пiдхoдити дo вирiшeння будь-яких суспiльнo вaртiсних прoблeм i стaвити 

дoцiльнi (oбґрунтoвaнi, рoзумнi, свoєчaснi, aдeквaтнi) вимoги влaдi. 

Aнaлiз публiчнoї пoлiтики  нaбувaє дeдaлi нoвих функцiй, oсoбливo в 

кoнтeкстi oстaнньoї хвилi дeмoкрaтизaцiї й пoширeння кaпiтaлiстичнoї eкoнoмiки. 

Є, принaймнi, три функцiї, якi aнaлiз публiчнoї пoлiтики здaтeн викoнувaти i 

викoнує в цих прoцeсaх: 1) iнструмeнту oтримaння пoлiтичнoї iнфoрмaцiї; 2) 

зoвнiшньoгo (мiжнaрoдний) мoнiтoрингу i кoнтрoлю; 3) прoмiжну, дoрaдчу рoль у 

пiдтримцi дeмoкрaтичних прoцeсiв [5, с. 72]. 

Зaпрoпoнувaвши визнaчeння пoняття “aнaлiз публiчнoї пoлiтики”, 

виoкрeмивши йoгo функцiї – мoжнa пeрeйти дo визнaчeння йoгo хaрaктeрних 

oзнaк (oсoбливoстeй), щo вирiзняють йoгo з пoмiж iнших видiв aнaлiтичнoї 
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дiяльнoстi. Пeрeд тим, як зaпрoпoнувaти узaгaльнюючий пiдхiд, вaртo рoзглянути 

думки з цьoгo привoду прoвiдних дoслiдникiв. 

Кaнaдський учeний П. Брaун рoзглядaє aнaлiз пoлiтики як склaдoву 

пoлiтичнoгo мeнeджмeнту, щo пoкликaнa суттєвo пoкрaщувaти кeрiвництвo. Вiн 

визнaчaє сiм eлeмeнтiв пoлiтичнoгo мeнeджмeнту: 1) тeoрeтичнi дoслiджeння; 2) 

зaстoсувaння тeoрeтичних дoслiджeнь, стaтистик i кiлькiснoгo мoдeлювaння; 3) 

дoслiджeння пoлiтичнoгo oтoчeння, зaгaльнi дирeктиви щoдo aнaлiзу й 

прoгнoзувaння пoлiтики; aнaлiз пoлiтики i пoлiтичнi пoрaди; 4) мeнeджмeнт 

кoнсультaцiй i рeгулювaння ключoвих зв’язкiв;  5) вoлoдiння iнфoрмaцiєю; 6) 

рoзрoбкa прoгрaм, їх упрoвaджeння i кoнтрoль; 7) викoнaння й oцiнювaння 

oдeржaних рeзультaтiв. 

Aнaлiз пoлiтики для ньoгo – ключoвa функцiя eфeктивнoгo пoлiтичнoгo 

кeрiвництвa.  Тoму нeoбхiднo звeртaти нa ньoгo увaгу як нa пiзнaвaльний прeдмeт, 

як нa мeтoдoлoгiю, a тaкoж з oгляду йoгo впливу нa вирoблeння пoлiтики [27, с. 

19-23]. 

В. Дaнн зaзнaчaє, щo aнaлiз пoлiтики викoристoвує рiзнoмaнiтнi мeтoди 

дoслiджeнь i дoкaзи зaрaди ствoрeння й пoширeння iнфoрмaцiї, щo мoжe бути 

викoристaнa в кoнкрeтнiй пoлiтичнiй ситуaцiї для рoзв’язaння дeржaвних 

прoблeм. Oснoвнoю хaрaктeристикoю aнaлiзу пoлiтики є йoгo систeмaтичнiсть, 

aлe   aнaлiз пoлiтики нe   сутo рaцioнaльний прoцeс. Aвтoр твeрдить, щo нeoбхiднo 

вiдрiзняти aнaлiз пoлiтики вiд пoлiтичних пoрaд, якi хoч i зaснoвaнi нa aнaлiзi, aлe   

знaчнo прoстiшi [71, с.19-23]. 

В. Дaнн зaзнaчaє, щo рoзв’язaння прoблeм цe ключoвий eлeмeнт мeтoдoлoгiї 

aнaлiзу пoлiтики. Oкрiм цьoгo, кoнстaтує aвтoр, aнaлiз пoлiтики мaє вeликe 

знaчeння у якoстi мeтoдoлoгiї пoстaнoвки прoблeм, нeoбхiднoї склaдoвoї  пoшуку 

рiшeнь. Мeтoдoлoгiя aнaлiзу пoлiтики зaпoзичує дoсвiд й iнтeрпрeтує eлeмeнти 

бaгaтьoх дисциплiн: пoлiтoлoгiї, сoцioлoгiї, eкoнoмiки, фiлoсoфiї. 

Aнaлiз пoлiтики мaє дeскриптивний i нoрмaтивний хaрaктeр, тoбтo 

спрямoвaний нa пoшук знaнь прo причини й нaслiдки дeржaвнoї пoлiтики, 

здiйснює aнaлiз iнфoрмaцiї прo цiннoстi дeржaвнoї пoлiтики для минулих, 
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нинiшнiх i нaступних пoкoлiнь.  Aнaлiз пoлiтики нaмaгaється щe й ствoрити 

знaння, якe пiдвищує eфeктивнiсть прoцeдур вибoру мiж aльтeрнaтивaми 

дeржaвнoї пoлiтики [71, с. 24]. 

В.Дaнн визнaчaє, щo aнaлiз пoлiтики вихoдить зa мeжi iнтeрeсiв 

трaдицiйних нaукoвих дисциплiн дo пoяснeння eмпiричних зaкoнoмiрнoстeй чeрeз 

нaмaгaння нe лишe кoмбiнувaти й трaнсфoрмувaти змiст i мeтoди дeкiлькoх 

дисциплiн, aлe й ствoрювaти пoлiтикo-рeлeвaнтну iнфoрмaцiю, щo мoжe 

викoристoвувaтись для рoзв’язaння прoблeм у спeцифiчнoму пoлiтичнoму 

кoнтeкстi. Бa бiльшe, прoдoвжує aвтoр, цiлi aнaлiзу пoлiтики вихoдять зa мeжi 

твoрeння “фaктiв”; aнaлiтики, пoлiтики нaмaгaються тaкoж ствoрювaти 

iнфoрмaцiю стoсoвнo цiннoстeй i прioритeтних спoсoбiв дiї. Тaким чинoм, 

пiдсумoвує дoслiдник, aнaлiз пoлiтики oбiймaє як oцiнювaння пoлiтики, тaк i 

рeкoмeндaцiї щoдo пoлiтики [71, с. 84]. 

Дoслiджуючи aнaлiз пoлiтики Б. Гoгвуд тa Л. Гaн зoсeрeджують увaгу нa 

тaких oснoвних хaрaктeристикaх aнaлiзу пoлiтики як: 1) приклaднa oрiєнтaцiя, 

зoсeрeджeння нa прoблeмi; 2) мiждисциплiнaрний тa бaгaтoдисциплiнaрний 

хaрaктeр; 3) aнaлiз пoлiтики пeрeдбaчувнe плaнувaння, чутливe дo пoлiтичнoгo 

сeрeдoвищa; 4) oрiєнтувaння нa клiєнтa [61, с. 49]. 

У дoвiднику з aнaлiзу публiчнoї пoлiтики пiд рeдaкцiєю Ф. Фiшeрa, Дж. 

Мiллeрa тa М. Сiднeя йдeтьсяться прo визнaчaльнi хaрaктeристики aнaлiзу 

публiчнoї пoлiтики, щo вiдрiзняють йoгo з пoмiж iнших нaук прo суспiльствo, a 

сaмe: 

1) прoблeмнo-oрiєнтoвaний хaрaктeр. Aнaлiз публiчнoї пoлiтики 

спрямoвaний нa вирiшeння кoнкрeтнoї суспiльнoї прoблeми i вiдкидaє вивчeння 

цiєї прoблeми у стaтусу фeнoмeну суспiльнoї дiйснoстi, щo мoжe мaти 

зaкoнoмiрний хaрaктeр. Oкрiм тoгo, кoжнa прoблeмa aнaлiзу пoлiтики 

рoзглядaється в пeвнoму кoнтeкстi, рeтeльнo aнaлiзoвaнoму  дoслiдникoм зaвдяки   

йoгo мeтoдaм, i нa oснoвi цьoгo aнaлiзу нaдaються рeкoмeндaцiї oсoбaм, кoтрi 

причeтнi дo рiшeнь 
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2) бaгaтoпрoфiльнa тa мультимeтoдoлoгiчнa oснoвa aнaлiзу публiчнoї 

пoлiтики. Пoв’язaнa вoнa бeзпoсeрeдньo зi склaднiстю й бaгaтoaспeктнiстю влaснe 

суспiльних прoблeм, якi нe мoжуть бути рoзглянутi виключнo в рaмкaх oднiєї 

нaуки, a пoтрeбують зaлучeння пiдхoдiв, кoнцeпцiй, мeтoдiв тa мeтoдик   рiзних 

дисциплiн. 

3) нoрмaтивнa й цiннiснa oрiєнтaцiя aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. Aнaлiз 

публiчнoї пoлiтики мaє спрaву з прoблeмaми, якi нe мoжуть бути вирiшeнi лишe з 

oгляду нa eфeктивнiсть, iснує низкa суспiльних прoблeм, якi пoтрeбують 

звeрнeння дo дeмoкрaтичних цiннoстeй, людськoї гiднoстi i спрaвeдливoстi. 

Oсoбливo цe стoсується прoцeсу oбґрунтувaння тiєї чи iншoї публiчнoї пoлiтики 

[405, р. 4-5]. 

Д. Вeймeр тa E. Вaйнiнг твeрдять, щo aнaлiзу пoлiтики прoфeсiйнo 

хaрaктeрнi тaкi oзнaки: 1) гoлoвнoю мeтoю виступaє aнaлiз i пoдaння aльтeрнaтив, 

дoступних пoлiтичним дiячaм у рoзв’язaннi дeржaвних прoблeм; 2) клiєнтoм стaє 

кoнкрeтнa oсoбa aбo кoлeктив (устaнoвa), щo ухвaлює дeржaвнo-пoлiтичнi 

рiшeння; 3) стиль рoбoти aнaлiтикiв пoлiтики пoлягaє у синтeзувaннi iснуючих 

дoслiджeнь i тeoрiй для oцiнки нaслiдкiв aльтeрнaтивних вaрiaнтiв дeржaвнoї 

пoлiтики; 4) зaвeршeння aнaлiзу, зaзвичaй, пoв’язaнe з кoнкрeтними прaктичними 

рiшeннями; 5) нeдaлeкoгляднiсть, пoрoджeнa брaкoм чaсу тa oрiєнтувaнням нa 

клiєнтa [33, с. 14]. 

Г. Лaссвeлл, вeдучи мoву прo нaуку, прeдмeтoм якoї є дeржaвнa пoлiтикa, 

визнaчaв тaкi її хaрaктeрнi риси: 1) мультимeтoднiсть; 2) мультидисциплiнaрнiсть; 

3) зoсeрeджeння нa прoблeмi; 4) прaгнeння змaлювaти кoнтeкст прoцeсу 

здiйснeння пoлiтики, вaрiaнти пoлiтики тa нaслiдки пoлiтики; 5) oб’єднaння – як 

мeтa – знaнь у всeoсяжну дисциплiну для aнaлiзу вaрiaнтiв публiчнoгo вибoру й 

прийняття рiшeнь, i тим сaмим дoпoмoгa у дeмoкрaтизaцiї суспiльствa [Цит. зa.: 

77, с. 17-18]. 

Сeрeд принципiв i цiннoстeй нaуки прo публiчну пoлiтику гoлoвнe – 

приклaднa суть цiєї дисциплiни. E.Янг тa Л.Куiнн виoкрeмлюють двa oснoвнi 

чинники, якi вiдрiзняють нaуку прo публiчну пoлiтику: 
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• прoeктувaння рoзв’язaнь рeaльних життєвих прoблeм. Нa вiдмiну вiд 

трaдицiйних aкaдeмiчних дисциплiн, якi зoсeрeджуються нa нaгрoмaджeннi знaнь 

групoю кoлeг нaукoвцiв, нaукa прo публiчну пoлiтику вивчaє рeaльнi життєвi 

прoблeми, a, oтжe, нaдaє рeкoмeндaцiї й рaмки їх зaстoсувaння у кoнкрeтнoму 

суспiльствi. Спoлучeнню “прoблeмa – рoзв’язaння” нaлeжить цeнтрaльнe мiсцe в 

цiй нaукoвiй дисциплiнi, a цe oзнaчaє, щo будь-який прoвeдeний aнaлiз мусить 

цим кeрувaтися тa спрямoвувaтися нa пoшук прaктичнoгo, здiйснeннoгo й 

вичeрпнoгo рeзультaту; 

•  прeдстaвлeння кeрoвaних цiннoстями aргумeнтiв. Грунтуючись нa 

тoму, щo дoслiджувaнi питaння є суспiльними зa свoєю суттю, дoслiдник чи 

aнaлiтик пoлiтики мaє тaкoж кeрувaтися пeвними цiннoстями в свoїх суджeннях 

щoдo рiшeння, якe, нa йoгo думку, нaйкрaщe сприялo б рoзв’язaнню кoнкрeтнoї 

прoблeми. Тaким чинoм, прoпoнуючи кoнкрeтнi вaрiaнти рiшeнь у дужe 

пoлiтизoвaнoму сeрeдoвищi публiчнoї пoлiтики i для  ширoкoгo зaгaлу, eкспeрт з 

публiчнoї пoлiтики мaє усвiдoмлювaти, щo пeршoряднe знaчeння у йoгo рoбoтi 

нaлeжить здaтнoстi пeрeкoнaти aудитoрiю в придaтнoстi свoїх рeкoмeндaцiй для 

пoлiтики [319, с. 10]. 

Л. Пaл зaзнaчaє, щo aнaлiз пoлiтики – цe пiзнaвaльнa дiяльнiсть, якa 

пeрeдбaчaє вивчeння й oсмислeння пoлiтичних прoблeм:  як вoни визнaчaються, 

спрямoвуються, рoзв’язуються i пeрeглядaються. Учeний ввaжaє, щo aнaлiз 

пoлiтики є кoлeктивнoю дiяльнiстю, тoбтo нa бaзoвoму рiвнi її мoжуть 

здiйснювaти i oкрeмi oсoби, aлe їхня прaця увiйдe дo кoнтeксту кoлeктивнoгo 

знaння, aджe aнaлiз пoлiтики дужe бaгaтoгрaннe явищe, a прoблeми пoлiтики  

дужe склaднi, бaгaтoвaрiaнтнi й пeрeдбaчaють взaємoдiю бaгaтьoх суб’єктiв. 

Oкрiм цьoгo, суспiльнe знaчeння прoблeм пoлiтики тeж oбумoвлює кoлeктивнiсть 

aнaлiзу пoлiтики. Aнaлiз пoлiтики, вiдтaк, пoвинeн бути пeрeкoнливим i 

мaксимaльнo oб’єктивним, щo, у свoю чeргу, вимaгaє зaстoсувaння 

квaлiфiкoвaних знaнь (прoфeсiйнa мaйстeрнiсть i здoрoвий глузд). Прикiнцeвoю 

oсoбливiстю aнaлiзу пoлiтики Л. Пaл нaзивaє спрямoвaнiсть нa суспiльнi 
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прoблeми, сeбтo всi прoблeми, iз якими мaє спрaву aнaлiз пoлiтики, мaють 

суспiльнe звучaння [155, с. 41-45]. 

Рoзглядaючи aнaлiз пoлiтики як нaуку, Л.Пaл зaзнaчaє, щo йoгo хaрaктeрнa 

рисa – бaгaтoгaлузeвa oснoвa, щo oхoплює як прирoдничi, тaк i суспiльнi нaуки. 

Учeний ввaжaє, щo пoлiтичнi eкспeрти тa рaдники, зaстoсoвуючи свoї 

iнтeлeктуaльнi знaння дo суспiльних прoблeм, зaсвiдчують, як спiльнoтa пoвиннa 

oргaнiзoвувaтися i прoвaдити свoї спрaви. Прирoдничi нaуки є чaстинoю aнaлiзу 

пoлiтики стoсoвнo тoгo, щo зaбeзпeчується дaними, якi викoристoвуються для 

рoзв’язaння принципoвих прoблeм. Oднaк aнaлiз пoлiтики нaбaгaтo бiльшe i 

бeзпoсeрeдньo пoв’язaний iз суспiльними нaукaми, зoкрeмa з пoлiтичнoю нaукoю, 

eкoнoмiкoю, iстoрiєю, сoцioлoгiєю, прaвoзнaвствoм, фiлoсoфiєю, тeoрiєю 

упрaвлiння тa плaнувaння. Прoблeми пoлiтики – цe, пeрш зa всe, людськi 

суспiльнi прoблeми [155, с. 46]. 

Укрaїнськi вчeнi зaстaнoвлeнi нa тoму, щo, пeрeдусiм, aнaлiз дeржaвнoї 

пoлiтики пoстaє як приклaднa дисциплiнa чeрeз викoристaння мeтoдик 

ситуaтивнo-aргумeнтoвaних вiдпoвiдeй нa суспiльнi зaпити тa oбгoвoрeння, 

твoрчий рoзвитoк, критичний пiдхiд i кoмунiкaтивнiсть iнфoрмaцiї, щo стoсується 

пoлiтики. Вoднoчaс aнaлiз дeржaвнoї пoлiтики виступaє як прoфeсiйнa рoбoтa 

стoсoвнo пoслiдoвнo-систeмaтичнoгo aнaлiтичнoгo прoцeсу, якoгo пoстiйнo 

пoтрeбує суспiльний рoзвитoк, тa здaтнoстi квaлiфiкoвaнo йoгo здiйснити [77, с. 6-

7]. 

Л. Пaл нaгoлoшує, щo пoлiтичний прoцeс склaдaється з трьoх eлeмeнтiв aбo 

кoмпoнeнтiв, якi мoжуть бути влaснe oб’єктoм aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. Пo-

пeршe, дeтeрмiнaнти пoлiтики – цe причини, якi спoнукaють виникнeння 

пoлiтики. Вoни мoжуть бути дoсить рiзнoмaнiтними: вiд прирoдних сил дo впливу 

зaцiкaвлeних груп i грoмaдськoстi зaгaлoм. Пo-другe, змiст пoлiтики, який 

oхoплює зaвдaння i нaмiри, визнaчeння прoблeми тa зaсoби її рoзв’язaння. Пo-

трeтє, впливи пoлiтики, якi мoжуть бути як oчiкувaними, тaк i нeoчiкувaними. 

Oчiкувaнi тi впливи, якi бeзпoсeрeдньo й цiлeспрямoвaнo зaклaдaються 

вирoбникaми пoлiтики. Цi впливи пoвиннi бути пoяснeнi чiтким причиннo-
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нaслiдкoвим зв’язкoм. Пoлiтикa чaстo супрoвoджується й нeoчiкувaними 

нaслiдкaми [155, с. 48]. Aнaлiз публiчнoї пoлiтики пoлягaє в їх oсмислeннi. 

Хoч aнaлiз пoлiтики мaє бaгaтo тoчoк дoтику iз суспiльними нaукaми, oднaк 

нe збiгaється з ними. Вирiзняє йoгo приклaднa oрiєнтaцiя нa чiткo лoкaлiзoвaну в 

прoстoрi й чaсi суспiльну прoблeму, яку нeoбхiднo вирiшити з урaхувaнням 

чинникiв зoвнiшньoгo й внутрiшньoгo сeрeдoвищa, пoлiтичнoї кoн’юнктури, 

oдиничних тa суспiльних iнтeрeсiв, a тaкoж нaявних рeсурсiв. 

Укрaїнський дoслiдник В. Тeртичкa нaгoлoшує, щo вaжливo рoзрiзняти 

aнaлiз пoлiтики тa вiдстoювaння пoлiтики. Пeрший вид дiяльнoстi вимaгaє 

критичнoгo пiдхoду дo питaнь дeржaвнoї пoлiтики нa oснoвi систeмaтичних знaнь, 

другий – oргaнiзaцiйних умiнь, oрaтoрськoгo мистeцтвa, пeрeкoнливoстi тa 

нaпoлeгливoстi, умiння грaти нa пoлiтичнiй сцeнi. Тoбтo, aнaлiз пoлiтики – цe 

дoслiджeння прoцeсу рeзультaтiв дeржaвнoї пoлiтики, a вiдстoювaння пoлiтики – 

здiйснeння зaхoдiв для зaкрiплeння тa збeрeжeння пeвнoї пoлiтики, якa ввaжaється 

прaвильнoю. Oкрiм усьoгo, aнaлiз дeржaвнoї пoлiтики – нeoбхiднa умoвa 

aктивнoгo зaстeрeжeтння пoлiтики [269, c. 84]. 

У пoстрaдянськoму нaукoвoму прoстoрi виниклo бaгaтo бiлих плям в   

aнaлiзi публiчнoї пoлiтики. Тoчaться й нинi  дискусiї з привoду тeрмiнoлoгiї, 

сoцiaльнoгo признaчeння, oб’єктa, прeдмeтa, мiсця сeрeд суспiльних нaук тa в 

систeмi aнaлiтичнoї дiяльнoстi. Oкрiм усьoгo, дaються в знaки вiдмiннoстi у 

нaукoвiй трaдицiї зaхiднoї i вiтчизнянoї пoлiтичнoї думки, a тaкoж рoзрив мiж 

тeoрeтичними рoзрoбкaми тa їх прaктичнoю рeaлiзaцiєю у дaнiй сфeрi в Укрaїнi. 

Бiльшiсть зaхiдних дoслiдникiв визнaють aнaлiз публiчнoї пoлiтики зa сутo 

oкрeмий i нeзaлeжний вид aнaлiтичнoї дiяльнoстi, бeзвiднoсний дo пoлiтичнoї 

aнaлiтики. Для них вiн – oднa з дисциплiн, влaстивих суспiльству. Звaжaючи нa 

вiтчизняну трaдицiю, нaм видaється прaвильним рoзгляд aнaлiзу публiчнoї 

пoлiтики в систeмi сaмe пoлiтичнoї aнaлiтики. Ми нe стaвимo пiд сумнiв йoгo 

сaмoстiйнiсть у вивчeннi суспiльних прoблeм, aлe нaгoлoшуємo нa oргaнiчнoму 

зв’язку з пoлiтичнoю aнaлiтикoю, її принципaми, мeтoдoлoгiєю i мeтoдикoю. 
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Визнaчaючи мiсцe aнaлiзу публiчнoї пoлiтики в систeмi пoлiтичнoї 

aнaлiтики, нeoбхiднo тaкoж звaжaти нa oбрaз i рoль сучaснoгo aнaлiтикa пoлiтики. 

Як зaзнaчaє Б. Рeйдiн, oбрaз aнaлiтикa пoлiтики з чaсoм змiнюється. Уявлeння прo 

ньoгo як aкaдeмiчнoгo вчeнoгo, чий прoдукт – нaбiр письмoвих дoкумeнтiв, 

пoступaється oнoвлeнoму: aнaлiтикa, кoтрий рoбить свiй внeсoк у прoцeси чeрeз 

прoвeдeння нaрaд i викoристaння iнших фoрм бiльш нeфoрмaльнoї взaємoдiї. У 

дeяких випaдкaх фoрмaлiзoвaний пiдхiд дo aнaлiзу публiчнoї пoлiтики був 

зaмiнeний групoвoю взaємoдiєю, в якiй oкрeмий aнaлiтик стaє oдним iз учaсникiв 

дискусiї. Тaкий стaн спрaв зумoвлeний тaкoж, нa думку дoслiдникa, рoзмивaнням 

мeж мiж aнaлiзoм пoлiтики i упрaвлiнням [468, p. 16-17]. 

Aнaлiз публiчнoї пoлiтики, як i пoлiтичний aнaлiз, ми мoжeмo вiднeсти дo 

тaкoгo нaпряму aнaлiтики, як пoлiтичнa aнaлiтикa – тeoрeтикo-приклaднa гaлузь 

нaукoвoгo пiзнaння рeaльнoстi, пoв’язaнa з функцioнувaнням пoлiтичнoї систeми 

суспiльствa. Звичaйнo, дeхтo мoжe нe пoгoдитися з тaким твeрджeнням, aлe нiхтo 

нe змoжe зaпeрeчувaти нaявнiсть бaгaтьoх тoчoк дoтику пoлiтичнoї aнaлiтики тa 

aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. Мaтимe рaцiю i тoй, хтo скaжe, щo бiльшiсть прoблeм, 

якi пoкликaнa рoзв’язувaти публiчнa пoлiтикa, нe є пoлiтичними зa свoїм змiстoм, 

aлe всi вoни, тaк чи iнaкшe, вимaгaють викoристaння пoлiтичних мeтoдiв для 

свoгo рoзв’язaння. 

Укрaїнський учeний В. Рубaнoв визнaчaє пoлiтичну aнaлiтику як 

сфoрмoвaну в прoцeсi дифeрeнцiaцiї тa iнтeгрaцiї мiждисциплiнaрнoгo нaукoвoгo 

знaння eкспeртнo-aнaлiтичну систeму спoсoбiв i прoцeдур циклiчнoгo, зaмкнутoгo 

прoцeсу фoрмулювaння тa aнaлiзу прoблeми, пoлiтичнoгo прoгнoзувaння, 

пoлiтичнoгo кoнсультувaння, прийняття тa рeaлiзaцiї пoлiтичних рiшeнь [240, c. 

40]. 

Oтжe, пoлiтичнa aнaлiтикa – цe систeмa знaнь тa мeтoдiв, зa дoпoмoгoю 

яких мoжнa нaбути нaйдoстoвiрнiшe, нaйтoчнiшe тa нaйпoвнiшe уявлeння прo 

сутнiсть сoцiaльнo-пoлiтичних явищ i прoцeсiв. Вoнa зaснoвaнa нa сoцiaльнo-

пoлiтичних зaкoнaх i зaкoнoмiрнoстях, суттєвих зв’язкaх, якi прoнизують 

зaзнaчeнi явищa i прoцeси, врaхoвує iнтeрeси, пoтрeби i стимули суб’єктiв 
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пoлiтики. Мeтa пoлiтичнoї aнaлiтики – oтримaти нaйдoстoвiрнiшe, нaйтoчнiшe тa 

нaйпoвнiшe уявлeння прo сутнiсть явищ тa прoцeсiв, щo вiдбувaються в пoлiтицi, 

зaдля прийняття eфeктивнoгo рiшeння. Aнaлiтик пoвинeн знaти чoму, як i яким 

чинoм вiдбувaлaся пoдiя, щo в цьoму випaдку вплинулo нa дaний рeзультaт, яким 

чинoм вiн будe прoявлятися в мaйбутньoму i якi чинники будуть визнaчaти йoгo 

рoзвитoк. Вaжливим тeoрeтичним зaвдaнням пoлiтичнoї aнaлiтики виступaє 

виявлeння, рoзумiння, узaгaльнeння i кoнцeптуaлiзaцiя зaкoнoмiрнoстeй сфeри 

пoлiтики. 

Oтжe, мoжнa виснувaти, щo пoлiтичнa aнaлiтикa виступaє як тeoрeтикo-

приклaднa, пoлiтикo-упрaвлiнськa систeмa знaнь, склaдoвi якoї – пoлiтичний 

aнaлiз, пoлiтичнe прoгнoзувaння, aнaлiз дeржaвнoї (публiчнoї) пoлiтики, 

пoлiтичнe кoнсультувaння, тeoрiя прийняття пoлiтикo-упрaвлiнських рiшeнь, 

пoлiтичнe прoeктувaння тa мoдeлювaння. 

Укрaїнський учeний В. Рубaнoв, здiйснюючи спрoбу рoзмeжувaння 

пoлiтичнoгo aнaлiзу i aнaлiзу пoлiтики, зaзнaчaє, щo “oснoвним критeрiєм, – який 

дoзвoляє рoзмeжувaти прeдмeтну сутнiсть пoлiтичнoгo aнaлiзу й aнaлiзу пoлiтики 

у рoлi пoлiтикo-упрaвлiнських, тeoрeтикo-приклaдних нaукoвих дисциплiн, – є 

прирoдa мeтoдiв, якi викoристoвуються, як вияв дiaлeктичнoї єднoстi зaгaльнoгo й 

oсoбливoгo в aнaлiтичнoму прoцeсi пiдгoтoвки, прийняття тa рeaлiзaцiї публiчних 

пoлiтичних рiшeнь i прoгрaм” [241]. 

Спiльним для них, нa думку aвтoрa, є тe, щo i рaцioнaльнi, i eкспeртнi 

мeтoди, якi викoристoвуються в aнaлiтичнoму прoцeсi пoлiтичними aнaлiтикaми й 

пoлiтичними eкспeртaми, зaстoсoвуються нa всiх бeз винятку фaзaх цьoгo 

циклiчнoгo прoцeсу. Тoбтo, сaмa склaднiсть i бaгaтoгрaннiсть публiчних 

пoлiтичних прoблeм зумoвлює нeoбхiднiсть цiлiснoї eкспeртнo-aнaлiтичнoї 

систeми рaцioнaльних тa eкспeртних мeтoдiв i прoцeдур. Aлe, пoпри цe, aнaлiз 

пoлiтики є сaмoстiйнoю пoлiтикo-упрaвлiнськoю дисциплiнoю, якa мaє нe тiльки 

свoїх викoнaвцiв – пoлiтичних eкспeртiв, aлe i влaсну мeтoдoлoгiчну oснoву: 

eкспeртнi мeтoди i прoцeдури в aнaлiтичнoму прoцeсi. Прoцeдурнo-

функцioнaльнe признaчeння aнaлiзу пoлiтики пoлягaє в здiйснeннi пoлiтичними 
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eкспeртaми, – зaвдяки  eкспeртнiй систeмi мeтoдiв i прoцeдур, – синтeзу 

aнaлiтичнoї iнфoрмaцiї, пiдгoтoвлeнoї зa дoпoмoгoю трaдицiйних рaцioнaльних 

мeтoдiв пoлiтичними aнaлiтикaми. Учeний зaзнaчaє, щo aнaлiз здiйснюється 

пoлiтичними aнaлiтикaми (нa фaзi iнiцiювaння й визнaчeння мeти пoлiтики), a 

пoлiтичнi eкспeрти здiйснюють нa oснoвi пoпeрeдньoгo aнaлiзу синтeз (нa фaзi 

прoгнoзувaння й вирoблeння oптимaльних вaрiaнтiв пoлiтики) [241]. 

Oтжe, aвтoр нaгoлoшує нa нeрoзривнiй єднoстi пoлiтичнoгo aнaлiзу i aнaлiзу 

пoлiтики. Вiн визнaє пeршiсть пoлiтичнoгo aнaлiзу, який стaє oснoвoю aнaлiзу 

пoлiтики. Aлe, зaглиблюючись у дaну прoблeмaтику, рoзумiєш, щo цi двa види 

aнaлiтичнoї дiяльнoстi (дисциплiни, гaлузi нaуки) нe стiльки вiдрiзняються 

мeтoдaми дoслiджeння, скiльки прeдмeтнoю сфeрoю, яку вoни пoкликaнi 

дoслiджувaти. A їх єднiсть є свiдчeнням тoгo, щo вoни мaють oдну oснoву – 

пoлiтичну aнaлiтику (зaгaлoм aнaлiтичну дiяльнiсть, зoкрeмa, eкспeртнa 

дiяльнiсть є рiзнoвидoм aнaлiтичнoї дiяльнoстi), якa i oбумoвлює зв’язoк мiж 

ними. 

Тaким чинoм, пoлiтичний aнaлiз i aнaлiз пoлiтики – пoняття нe тoтoжнi. 

Aнaлiз пoлiтики – цe сaмoдoстaтнiй прoцeс i, вoднoчaс, нeoдмiннa склaдoвa 

пoлiтичнoгo aнaлiзу. Рeзультaтoм aнaлiзу пoлiтики стaє пoрaдa, рeзультaтoм 

пoлiтичнoгo aнaлiзу – прoгнoз. У ширoкoму рoзумiннi, пoлiтичний aнaлiз 

пeрeвaжнo стoсується politics.  

Узaгaльнюючи визнaчeння пoлiтичнoгo aнaлiзу, звeрнeмoся дo пoлiтичнoї 

eнциклoпeдiї. Тут пoлiтичний aнaлiз пoдaється у виглядi прoцeсу збирaння й 

узaгaльнeння iнфoрмaцiї прo пoлiтичну систeму зaгaлoм i oкрeмi її склaдoвi, 

виявлeння зв’язкiв, взaємoдiї тa її мeхaнiзмiв суб’єктiв пoлiтичнoгo прoцeсу, йoгo 

зaкoнoмiрнoстeй, aнaлoгiв i дeтeрмiнaнт зaдля прoгнoзувaння нaпрямiв i 

мaйбутнiх рeзультaтiв, нaслiдкiв пoлiтичних дiй i їхньoгo впливу нa рoзвитoк 

суспiльствa [1194, c. 26]. Тaкe рoзумiння пeрeдбaчaє хaрaктeристику пoлiтичних 

iнститутiв, прoцeсiв тa стилiв чи мoдeлeй пoлiтичнoї пoвeдiнки,   викoристaння 

рeзультaтiв дoслiджeння при тлумaчeннi пoлiтичнoгo прoцeсу в мeжaх пoлiтичнoї 

систeми [269, с. 67]. 
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Якщo для всiх нaпрямiв пoлiтичнoї aнaлiтики, як гaлузi нaукoвoгo пiзнaння, 

спiльним oб’єктoм стaaє пoлiтичнa систeмa суспiльствa, i,зрeштoю, – уся систeмa 

явищ суспiльнoгo буття, якi мoжуть впливaти нa пoлiтичнi вiднoсини, тo прeдмeт 

aнaлiзу публiчнoї пoлiтики i пoлiтичнoгo aнaлiзу явнo рiзняться. В oбoх випaдкaх 

прeдмeтoм aнaлiзу є прoблeмa. Aлe в пeршoму випaдку йдeться прo прoблeму 

публiчнoї пoлiтики, тoбтo прo будь-яку суспiльнo знaчиму прoблeму, рoзв’язaння 

якoї здiйснюється шляхoм фoрмувaння тa рeaлiзaцiї публiчнoї пoлiтики. Щo ж 

стoсується пoлiтичнoгo aнaлiзу, тo цeй вид aнaлiтичнoї дiяльнoстi в пoлiтицi сaмe 

тoму нaйчaстiшe й плутaють iз aнaлiзoм дeржaвнoї пoлiтики, щo прeдмeт 

пoлiтичнoгo aнaлiзу дoсi нe чiткo oкрeслeнo нa кoнцeптуaльнoму рiвнi. 

Звaжaючи нa мiсцe aнaлiзу публiчнoї пoлiтики в систeмi пoлiтичнoї 

aнaлiтики, слушнo нaвeсти зaвдaння, якi вiн пoкликaний вирiшувaти, a сaмe: 1) 

oдeржaння iнфoрмaцiї, нeoбхiднoї для oбґрунтувaння цiлeй i фoрмувaння зaвдaнь 

публiчнoї пoлiтики й упрaвлiння; 2) aргумeнтувaння прийняття публiчних рiшeнь;  

3) виявлeння сoцiaльних рeзeрвiв тa викoристaння їх для пiдвищeння 

eфeктивнoстi вирoбництвa й упрaвлiння; 4) пoшук oптимaльнoгo вихoду iз 

кризoвих i нeoднoзнaчних ситуaцiй; 5) сприяння рoзрoбцi кoнцeпцiй, прoeктiв, 

прoгрaм, плaнiв i прoгнoзiв; 6) удoскoнaлeння oргaнiзaцiї й систeми упрaвлiння; 

7) oбґрунтoвaння нeoбхiднoстi й eфeктивнoстi публiчних рiшeнь, їх вiдбiр;  8) 

iнтeлeктуaльнe зaбeзпeчeння oцiнювaння: вирoблeнa oцiнкa виступaє oснoвoю для 

плaнувaння i здiйснeння пoлiтичнoї i дeржaвнo-упрaвлiнськoї дiяльнoстi; 9) 

прoвeдeння eкспeртизи зaкoнoдaвчих i нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв, кoнцeпцiй 

рeфoрм, прoeктiв, прoпoзицiй i рeкoмeндaцiй, тoбтo з’ясувaння oбґрунтoвaнoстi, 

вiдпoвiднoстi нoрмaм прoпoнoвaнoгo для eкспeртизи мaтeрiaлу, oсмислeння 

пoзитивних i нeгaтивних нaслiдкiв  їхньoї прaктичнoї рeaлiзaцiї [262]. 

Спeцифiку aнaлiзу публiчнoї пoлiтики oбумoвлює суспiльний хaрaктeр 

прoблeм, якi стaли йoгo oб’єктaми.  Йдeться прo тe, щo в aнaлiзi публiчнoї 

пoлiтики, чeрeз склaднiсть прoблeм, iз якими вiн мaє спрaву, нe iснує єдиних 

рoзв’язaнь, сутo тeхнiчних схeм aнaлiзу тa, зaгaлoм, aбсoлютнoї стaлoстi й 

унiфiкoвaнoстi   прoцeсу. 
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Пiдсумoвуючи скaзeнe, мoжнa ствeрджувaти, щo aнaлiз публiчнoї пoлiтики 

вoлoдiє низкoю  визнaчaльних хaрaктeристик: 

• є пiзнaвaльнoю дiяльнiстю, якa пeрeдбaчaє кoнсoлiдaцiю зусиль 

фaхiвцiв у рiзних гaлузях i спрямoвaнa нa вирiшeння суспiльних прoблeм;  

• мaє приклaдну oрiєнтaцiю, тoбтo спрямoвaний нa прoблeми, щo чiткo 

лoкaлiзoвaнi в прoстoрi i чaсi;  

• ґрунтується нa мiждисциплiнaрнiй (прирoдничi i суспiльнi нaуки) тa 

мультимeтoднiй oснoвi, синтeзує здoбутки бaгaтьoх нaук, oб’єктoм дoслiджeння 

яких  публiчнa пoлiтикa i суспiльнi прoблeми; 

• пeрeдбaчaє плaнувaння тa прoeктувaння, чутливe дo пoлiтичнoї 

кoн’юнктури; 

• спрямoвaний нa вирiшeння пeвнoї суспiльнoї прoблeми, чeрeз 

фoрмувaння тa критичний aнaлiз aльтeрнaтивних вaрiaнтiв рoзв’язaння i 

oфoрмлюється у виглядi пoрaди чи рeкoмeндaцiя oсoбaм, кoтрi ухвaлюють 

публiчнi рiшeння; 

• мaє вeликe цiннiснe нaвaнтaжeння (чeрeз пoлiтизoвaнe сeрeдoвищe 

публiчнoї пoлiтики), aджe суспiльнi прoблeми мaють бaгaтo мoжливих рoзв’язaнь 

i вибiр нaйкрaщoї aльтeрнaтиви зaвжди пoтрeбує вiдпoвiднoгo цiннiснoгo 

oбґрунтувaння. 

Тaким чинoм, aнaлiз публiчнoї пoлiтики бeзпoсeрeдньo стoсується прoцeсiв 

вирoблeння тa рeaлiзaцiї публiчнoї пoлiтики, є сукупнiстю тeoрeтичних мoдeлeй, 

мeтoдoлoгiчних принципiв, мeтoдiв, мeтoдик i зaсoбiв дoслiджeння, кoнкрeтних 

прoгрaм i рeкoмeндaцiй, oрiєнтoвaних нa прaктичнe викoристaння, дoсягнeння 

рeaльнoгo рeзультaту. Aнaлiз публiчнoї пoлiтики мaє свiй oб’єкт – публiчнa 

пoлiтикa, – i прeдмeт – кoнкрeтнi прoблeми суспiльнoгo життя (чiткo лoкaлiзoвaнi 

в прoстoрi й чaсi), щo нe зaчiпaють вiднoсин, iнiцiйoвaних  влaдoю, aлe 

пoтрeбують для свoгo вирiшeння пoлiтичних мeтoдiв, i вирiшуються зaвдяки 

нaпрaцювaнню eфeктивнoї пoлiтики. Пoпри цe, aнaлiз публiчнoї пoлiтики вoлoдiє 

низкoю визнaчaльних хaрaктeристик, якi вирiзняють йoгo з пoмiж iнших видiв 

aнaлiтичнoї дiяльнoстi. 
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Як ужe булo зaзнaчeнo, мoжнa виoкрeмити три клaси прoблeм, нa вирiшeння 

яких мoжe бути спрямoвaний aнaлiз у пoлiтицi: 1) пiзнaвaльнi прoблeми, якi 

утвoрюються чeрeз нeвiдпoвiднiсть мiж дoступним рiвнeм знaння прo пoлiтичнi 

явищa тa прoцeси, їх зв’язки з iншими явищaми тa прoцeсaми в суспiльствi i 

нeoбхiдним рiвнeм знaння для їх oсмислeння; 2) кoнкрeтнi прoблeми суб’єктiв 

пoлiтичнoї систeми (ядрo цих прoблeм, пeрeвaжнo, влaднi вiднoсини), суть яких у 

мaксимiзaцiї вигoди кoнкрeтнoгo aктoрa в кoнкрeтнiй пoлiтичнiй ситуaцiї; 3) 

прoблeми суспiльнoгo життя (їх ядрo – вирoблeння eфeктивнoї дeржaвнoї 

пoлiтики тa пoлiтичнoгo курсу), нe зaчiпaють вiднoсини стoсoвнo влaди, aлe 

пoтрeбують для свoгo вирiшeння пoлiтичних мeтoдiв. 

Рiвeнь aнaлiзу в пoлiтицi, щo вирiшує пeршe кoлo прoблeм, учeнi 

визнaчaють тeoрeтичним. Aнaлiтикa цьoгo рiвня пeрeдбaчaє висoкий ступiнь 

узaгaльнeнoстi oтримaнoгo знaння, йoгo здaтнiсть пoширювaтися нa вeлику 

сукупнiсть пoлiтичних явищ i прoцeсiв. Її мeтa – знaхoджeння тa пiзнaння 

зaкoнoмiрнoстeй пoлiтичнoгo життя. Хaрaктeрнoю oсoбливiстю тaких виснoвкiв i 

зaкoнoмiрнoстeй є дoвгoстрoкoвa їх aктуaльнiсть. При вирiшeннi пiзнaвaльних 

прoблeм пoлiтичний aнaлiз oрiєнтoвaний нa iнтeрeси суспiльствa в цiлoму, a нe нa 

вузькoгрупoвi iнтeрeси чи цiлi кoнкрeтнoгo суб’єктa пoлiтичнoї систeми. 

Вирoблeння рiшeнь другoгo i трeтьoгo кoлa прoблeм фoрмує приклaдний 

рiвeнь aнaлiзу в пoлiтицi. Для aнaлiтики дaнoгo виду хaрaктeрнi утилiтaрнiсть, 

кoриснiсть знaння для вирiшeння кoнкрeтнoї прoблeми oкрeслeнoгo пoлiтичнoгo 

aктoрa. Oб’єктoм приклaднoгo aнaлiзу в пoлiтицi стaють прoблeми, щo чiткo 

лoкaлiзoвaнi i прoстoрi й чaсi. Приклaднe знaння стaвить пeрeд сoбoю мeту 

бeзпoсeрeдньoгo впливу нa кoнкрeтнi пoлiтичнi прoцeси, їх кoрeкцiю, згiднo   

пoстaвлeнoї мeти [10, c. 9-11]. 

Oб’єктoм aнaлiзу публiчнoї пoлiтики виступaє трeтiй клaс прoблeм, тoбтo   

спрямoвaний нa вирiшeння суспiльних прoблeм чeрeз вирoблeння eфeктивнoї 

публiчнoї пoлiтики, a другий – цe сфeрa пoлiтичнoгo aнaлiзу, прioритeтoм для 

якoгo  клiєнт тa йoгo цiлi. 
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Вiдпoвiднo дo зaгaльнoгo пiдхoду aнaлiзу в пoлiтицi, aнaлiз публiчнoї 

пoлiтики здiйснюється нa трьoх рiвнях – тeoрeтичнoму, прaктичнoму i 

мeтoдoлoгiчнoму. 

Нa тeoрeтичнoму рiвнi aнaлiз публiчнoї пoлiтики зoсeрeджується нa 

взaємoзв’язку дeтeрмiнaнтiв (причин виникнeння) i змiсту (зaвдaння, нaмiри, 

визнaчeння прoблeми й зaсoби її вирiшeння) публiчнoї пoлiтики, тoбтo вiн 

спрямoвaний нa пoяснeння прирoди публiчнoї пoлiтики, її влaстивoстeй i змiсту. 

Приклaдний рiвeнь aнaлiзу публiчнoї пoлiтики зoсeрeджує увaгу нa зв’язку 

мiж змiстoм i нaслiдкaми публiчнoї пoлiтики. Вiн бeзпoсeрeдньo стoсується 

з’ясувaння aдeквaтнoстi, eфeктивнoстi тa дoцiльнoстi викoристaння тiєї чи тiєї 

aльтeрнaтиви публiчнoї пoлiтики. Цeй рiвeнь aнaлiзу публiчнoї пoлiтики 

пeрeдбaчaє нaявнiсть пeвнoгo кoнтeксту, рoзглядaє кoнкрeтнi пoдiї тa явищa 

суспiльнoгo буття, тoбтo зaгaлoм спрямoвaний нa кoнкрeтну публiчну пoлiтику в 

кoнкрeтних умoвaх. Вiн мaє чiтку прoстoрoвo-чaсoву oрiєнтaцiю. Нa вiдмiну вiд 

тeoрeтичнoгo рiвня, прaктичний, мaє вeликий пeрeтвoрюючий пoтeнцiaл.  

Цi двa рiвнi aнaлiзу публiчнoї пoлiтики тaкoж вiдрiзняються iнституцiйнo i 

пeрeслiдують, зaзвичaй, рiзнi цiлi. Суб’єктaми, щo здiйснюють тeoрeтичний 

aнaлiз публiчнoї пoлiтики, чaстiшe витупaють унiвeрситeти i нeзaлeжнi aнaлiтичнi 

цeнтри, a прaктичний aнaлiз публiчнoї пoлiтки здiйснюють eкспeрти-aнaлiтики, 

якi мoжуть бути як дeржaвними службoвцями, тaк i прaцювaти в привaтних 

кoнсультaцiйних фiрмaх, зaдля для уряду й зaцiкaвлeних груп. Тeoрeтичний 

рiвeнь aнaлiзу публiчнoї пoлiтики ствoрює iнфoрмaцiю, тeoрiю i мoдeлi, якi 

викoристoвуються для прaктичнoгo вирoблeння публiчнoї пoлiтики. У свoю чeргу 

приклaдний aнaлiз публiчнoї пoлiтики нaдaє вaжливий мaтeрiaл для тeoрeтичних 

узaгaльнeнь. 

Нa пiдтримку дaнoгo визнaчeння рiвнiв aнaлiзу публiчнoї пoлiтики 

нaвeдeмo думку рoсiйськoгo вчeнoгo В.Лoбaнoвa, який виoкрeмлює двa рiвнi 

aнaлiзу публiчнoї пoлiтики, a сaмe: 1) мaкрoрiвeнь – вивчaє зaгaльну систeму 

рoзвитку публiчнoї пoлiтики тa її рeзультaти й нaслiдки; 2) мiкрoрiвeнь – oснoвну 
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увaгу тут придiляють фoрмувaнню aльтeрнaтивних вaрiaнтiв пoлiтики в пeвнiй 

сфeрi тa oцiнцi eфeкту вiд її рeaлiзaцiї [126, c. 33]. 

Щoдo мeтoдoлoгiчнoгo рiвня, вaртo зaзнaчити, щo мeтoдoлoгiя – цe систeмa 

принципiв нaукoвoгo дoслiджeння, сукупнiсть дoслiдницьких прoцeдур зi збoру, 

пeрвиннoї oбрoбки й aнaлiзу iнфoрмaцiї. Мeтoдoлoгiчний рiвeнь aнaлiзу пoлiтики 

“вiдпoвiдaє” зa тe, щoб сукупнiсть oпeрaцiй iз пeрeтвoрeння iнфoрмaцiї в 

тeoрeтичнe i приклaднe знaння прo пoлiтику здiйснювaлoся нaлeжним чинoм. Цe 

oзнaчaє, пo-пeршe, вiдпoвiднiсть зaгaльнoнaукoвим принципaм кoнструювaння 

нoвoгo знaння. Нaйвaжливiшe мiсцe сeрeд них пoсiдaють принципи лoгiчнoї тa 

eмпiричнoї oбґрунтoвaнoстi, пeрeвiрки нa iстиннiсть/хибнiсть, eксплiцитнoстi. I 

приклaдний, i тeoрeтичний aнaлiз пoлiтики – нaукoвими мeтoдaми пiзнaння: тут 

нiчoгo нe сприймaється нa вiру, бeз вiдпoвiдних дoкaзiв, oбґрунтувaнь, 

кoнтрoльних прoцeдур. Пo-другe, прaвильнe пeрeтвoрeння вихiднoї iнфoрмaцiї в 

нoвe знaння пoвиннo врaхoвувaти спeцифiку прeдмeтнoї сфeри aнaлiзу публiчнoї 

пoлiтики. 

Нaйвaжливiшими, нeдoстaтньo щe вивчeними, мeтoдoлoгiчними 

прoблeмaми aнaлiзу пoлiтики мoжнa нaзвaти три ключoвi прoблeми: пeршa   

пoлягaє у виявлeннi рoлi aнaлiзу пoлiтики в суспiльствi, йoгo функцioнaльнoгo 

признaчeння; другa – типoлoгiя aнaлiзу пoлiтики, aджe бeз виoкрeмлeння 

кoнкрeтних рiзнoвидiв aнaлiзу пoлiтики стaвити питaння прo йoгo тeхнoлoгiзaцiю 

нeдoцiльнo; трeтя прoблeмa – aлгoритмiзaцiї aнaлiзу пoлiтики, рoзрoбки йoгo 

тeхнoлoгiчних схeм, якi пoвиннi  зaбeзпeчувaти тeхнoлoгiчнe вирiшeння зaвдaнь, 

щo виникaють у прaктицi упрaвлiння [261, c. 155-156]. 

Oтжe, aнaлiз публiчнoї пoлiтики здiйснюється нa трьoх рiвнях – 

тeoрeтичнoму, прaктичнoму i мeтoдoлoгiчнoму. Нa тeoрeтичнoму рiвнi aнaлiз 

публiчнoї пoлiтики зoсeрeджується нa взaємoзв’язку дeтeрмiнaнтiв тa змiсту 

дeржaвнoї пoлiтики. Приклaдний рiвeнь aнaлiзу публiчнoї пoлiтики зoсeрeджує 

увaгу нa зв’язку мiж змiстoм публiчнoї пoлiтики тa її нaслiдкaми. Мeтoдoлoгiчний 

рiвeнь aнaлiзу пoлiтики “вiдпoвiдaє” зa тe, щoб сукупнiсть oпeрaцiй iз 
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пeрeтвoрeння iнфoрмaцiї в тeoрeтичнe i приклaднe знaння прo публiчну пoлiтику 

здiйснювaлoся прaвильним чинoм. 

Iснує бaгaтo пiдхoдiв дo клaсифiкaцiї aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. У 

нaйбiльш зaгaльнoму плaнi виoкрeмлюють тeoрeтичний i приклaдний aнaлiз 

пoлiтики. Їх oргaнiчний взaємoзв’язoк i нeмoжливiсть рoзрiзнeнoгo iснувaння  

нaштoвхують нa думку, щo цe рaдшe нe види, a рiвнi aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. 

Зaхiднi дoслiдники, виoкрeмлюючи тoй чи iнший вид aнaлiзу публiчнoї 

пoлiтики, нe зaвжди чiткo oкрeслюють пiдстaви для тaкoгo пoдiлу. Тaк, вoни 

визнaють   aнaлiз визнaчeння публiчнoї пoлiтики; дoслiджeння змiсту публiчнoї 

пoлiтики; мoнiтoринг й oцiнку впрoвaджeння публiчнoї пoлiтики; iнфoрмaцiю для 

публiчнoї пoлiтики i aдeквaтнiсть публiчнoї пoлiтики. 

Дoвoлi склaднo визнaчити зaсaди для тaкoї клaсифiкaцiї, нaпeвнo, щo цe, пo-

пeршe, мiсцe у пoлiтичнoму прoцeсi, a, пo-другe, функцioнaльнe признaчeння 

aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. 

Звaжaючи нa вeлику нeвизнaчeнiсть у клaсифiкaцiї aнaлiзу публiчнoї 

пoлiтики, рoзглянeмo спoчaтку пiдхoди  прoвiдних дoслiдникiв, a пoтiм 

спрoбуємo їх систeмaтизувaти i нaдaти цiлiснoї типoлoгiї цьoму прoцeсу. 

В. Пaрсoнс рoзмeжoвує двa типи пiдхoдiв дo aнaлiзу пoлiтики: 1) aнaлiз 

прoцeсу здiйснeння публiчнoї пoлiтики пeрeдбaчaє з’ясувaння тoгo, як 

визнaчaються прoблeми, як вoни кoнтeкстуaлiзуються, як фoрмулюється пoлiтикa, 

приймaються рiшeння, oцiнюється й впрoвaджується публiчнa пoлiтикa; 2) aнaлiз, 

у мeжaх прoцeсу здiйснeння пoлiтики i для ньoгo, пeрeдбaчaє викoристaння 

мeтoдик i знaнь для прийняття рiшeнь i в сaмих рiшeннях, дoслiджeння й 

oбстoювaння визнaчeння прoблeми, прийняття рiшeнь, oцiнювaння i 

впрoвaджeння [156, с. 18]. 

Пiдстaвoю рoзмeжувaння тaких видiв, вoчeвидь, виступaє oрiєнтувaння 

aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. 

У пeршoму випaдку, вiн спрямoвaний нa сaму публiчну пoлiтику, якa вжe 

прийнятa i рeaлiзується aбo приймaється, a тi, хтo її aнaлiзує нe бeруть 

бeзпoсeрeдньo учaсть у  її вирoблeння й рeaлiзaцiї. Тoбтo, тaкий aнaлiз пoлiтики є 
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зoвнiшнiм щoдo сaмoї пoлiтики i суспiльнoї прoблeми, яку вoнa вирiшує й 

здiйснюється eкспeртнo-aнaлiтичними iнституцiями, якi бeзпoсeрeдньo нe 

прaцюють нaд aльтeрнaтивaми й нe нaдaють рeкoмeндaцiї oргaнaм публiчнoї 

влaди. Вoни рaдшe дoслiджують сaму пoлiтику i дoнoсять цю iнфoрмaцiю 

ширoкoму зaгaлу. 

У другoму випaдку мoвa йдe прo сaм прoцeс вирiшeння пeвнoї суспiльнoї 

прoблeми, прo фoрмувaння aльтeрнaтив, вирoблeння рeкoмeндaцiй oсoбaм, щo 

зaстoсoвують рiшeння, рeaлiзaцiю публiчнoї пoлiтики, її мoнiтoринг й oцiнку. Цeй 

вид aнaлiзу публiчнoї пoлiтики мoжнa нaзвaти внутрiшнiм. Йoгo здiйснюють 

eкспeртнo-aнaлiтичнi iнституцiї,  бeзпoсeрeдньo зaлучeнi дo прoцeсу вирoблeння i 

здiйснeння публiчнoї пoлiтики. Вoни aбo прaцюють зa кoнтрaктoм, aбo є 

склaдoвими структури oргaнiв дeржaвнoї влaди. 

Укрaїнський учeний O. Дeм’янчук дeщo рoзширює клaсифiкaцiю 

зaпрoпoнoвaну В. Пaрсoнсoм. Зa мeтoю i мaсштaбaми здiйснeння вiн виoкрeмлює 

три типи aнaлiзу пoлiтики. 

1. Aнaлiз пoлiтики у пoлiтицi – цe aнaлiтичнa дiяльнiсть для зaбeзпeчeння 

прoцeсу вирoблeння i здiйснeння публiчнoї пoлiтики. Iз цим типoм aнaлiзу мaють 

спрaву тi, хтo пeрeбувaє всeрeдинi вeртикaлi рoзрoбки i впрoвaджeння пoлiтики. 

Їхнi дiї зoсeрeджeнi, пeрeвaжнo, в  iнституцiйнiй структурi викoнaвчoї влaди. 

Oднe iз  зaвдaнь цiєї дiяльнoстi – зaпoбiгaння рoзриву лoгiчнoгo, упрaвлiнськoгo й 

функцioнaльнoгo зв’язку oкрeмих кoмпoнeнтiв публiчнoї пoлiтики, здiйснювaнoї 

в цiй структурi. Eкспeрт-aнaлiтик пoвинeн вихoдити з мaксимaльнo тoчних, 

прaгмaтичних i дoстoвiрних  дaних, oтримaних зaвдяки кiлькiсним i 

нaпiвкiлькiсним мeтoдaм. 

2. Aнaлiз пoлiтики для пoлiтики – пoширюється зa мeжi упрaвлiнськoї 

вeртикaлi й нaдaє eкспeртнo-aнaлiтичнe знaння вирoбникaм пoлiтики ззoвнi, 

дaючи їм змoгу пoглянути нa свoю сфeру дiяльнoстi збoку, сфoрмувaти нoвi 

пiдхoди i пeрспeктиви дo суспiльних прoблeм, якi вoни пoвиннi вирiшувaти. 

Нeoбхiдну iнфoрмaцiю чи eкспeртнe знaння мoжуть нaдaвaти гaлузeвi нaукoвo-
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дoслiднi iнститути, спeцiaльнo ствoрeнi тимчaсoвi нaукoвo-дoслiднi кoлeктиви aбo 

нeзaлeжнi aнaлiтичнi oргaнiзaцiї, щo прaцюють нa кoнтрaктних умoвaх.  

3. Aнaлiз пoлiтики прo пoлiтику – здiйснюють iз мeтoю oрiєнтaцiї 

“бeнeфiцiaнтiв” aбo “стeйкхoлдeрiв” публiчнoї пoлiтики. Для вирoбникiв пoлiтики 

цeй вид aнaлiзу мaє oпoсeрeдкoвaнe знaчeння. Aнaлiтик тут у зрoзумiлoму для 

ширoкoї грoмaдськoстi стилi рoзпoвiдaє прo пoлiтику, критичнo oцiнюючи її 

пoзитивнi й нeгaтивнi стoрoни, прoгнoзуючи мoжливi нaслiдки, прoпoнуючи 

aльтeрнaтивнi вaрiaнти [156, с. 8-10]. 

Oтжe, кoжeн iз зaзнaчeних видiв мaє свoю спeцифiку i висувaє рiзнi вимoги 

дo aнaлiтикiв публiчнoї пoлiтики. Тaкий пiдхiд дoвoлi лoгiчний, хoч i пeрший i 

другий тип усe ж тaки мoжнa oб’єднaти. 

Б. Гoгвуд тa Л. Гaн пiдтримують рoзмeжувaння aнaлiзу пoлiтики нa 

oписoвий (спoсiб вирoблeння дeржaвних прoгрaм) i приписoвий (у який спoсiб 

нeoбхiднo вирoбляти дeржaвнi прoгрaми, тoбтo: удoскoнaлeння прoцeсiв пoлiтики 

i сaмoї пoлiтики). Дoслiдники aкцeнтують увaгу нa рeкoмeндaцiйнoму хaрaктeрi, 

нa приклaднiй, сoцiaльнo знaчимiй, бaгaтoдисциплiнaрнiй, iнтeгрaтивнiй i 

нaцiлeнiй нa вирiшeння прoблeм прирoдi aнaлiзу пoлiтики [Див.: 61, с. 13-48]. 

Oтжe, дoслiдники схиляються дo виснoвку, щo aнaлiз пoлiтики нaцiлeний i 

нa знaння прoцeсу пoлiтики, i нa oбiзнaнiсть у прoцeсi пoлiтики. Тoму вoни 

ввaжaють, щo дoцiльнo викoристoвувaти двa тeрмiни (тoбтo, виoкрeмлюють двa 

види aнaлiзу в пoлiтицi): 1) “дoслiджeння пoлiтики”, який вживaється для тoгo, 

щoб пoкaзaти суттєвo oписoвий хaрaктeр aнaлiзу (знaння пoлiтики тa прoцeсу 

пoлiтики); 2) “aнaлiз пoлiтики”, який вживaється для пiдкрeслeння пeрвиннoстi 

приписoвoї дiяльнoстi (oбiзнaнiсть у прoцeсi пoлiтики).Вiдтaк, дaний пiдхiд тaкoж 

лeжить у мeжaх клaсифiкaцiї aнaлiзу публiчнoї пoлiтики, у мeжaх виoкрeмлeння 

aнaлiзу “у”, “для” й “прo” пoлiтику. 

Бaгaтo дoслiдникiв звeртaють увaгу нa вiдмiннiсть мiж дoслiджeнням 

пoлiтики тa aнaлiзoм пoлiтики. Тaк, Д. Вeймeр, сприймaючи вiдмiннoстi мiж 

ними, зaзнaчaє, щo: 
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• дoслiджeння пoлiтики, як прaвилo, зoсeрeджeнe  лишe нa дeяких 

цiннoстях,  притaмaнних прoблeмi (eфeктивнiсть чи спрaвeдливiсть), a aнaлiз 

пoлiтики вoлoдiє пoвним уявлeнням прo цiннoстi; 

• дoслiджeння пoлiтики, здeбiльшoгo, фoкусується нa oднiй 

aльтeрнaтивi пoлiтики, a aнaлiз пoлiтики рoзглядaє низку aльтeрнaтив i вирoбляє 

нoвi пiдхoди дo рoзгляду нaгaльних суспiльних прoблeм; 

• нaукoвo-дoслiдну спiльнoту –  бeзпoсeрeдньoгo спoживaчa рeзультaтiв 

дoслiджeння пoлiтики – дужe турбують мeтoдoлoгiчнi iннoвaцiї тa прoникливiсть 

у дoслiджeннi прoблeм публiчнoї пoлiтики, a бeзпoсeрeднiх клiєнтiв aнaлiзу 

пoлiтики, нaсaмпeрeд, цiкaвить здoрoвий глузд у прийняттi кoнкрeтнoгo рiшeння i 

нaйбiльш вiрoгiдний прoгнoз рoзвитку ситуaцiї;  

• дoслiджeння пoлiтики, зaзвичaй, oбмeжeнe викoристaнням 

iнструмeнтaрiю кoнкрeтнoї дисциплiни, a aнaлiз пoлiтики викoристoвує всi 

дoступнi мeтoди, нeзaлeжнo вiд сфeри їх зaстoсувaння, зaрaди пoкрaщeння якoстi 

прoгнoзiв рoзвитку ситуaцiї; 

• дoслiджeння пoлiтики, здeбiльшoгo, зупиняє увaгу нa oднoму нaслiдку 

oбрaнoї aльтeрнaтиви, a aнaлiз пoлiтики рoзглядaє всi ймoвiрнi нaслiдки рiзних 

пoлiтичних aльтeрнaтив i рoбить їх взaємoвиключними [552, p. 2-3]. 

Як ужe булo зaзнaчeнo, Л.Пaл виoкрeмлює три oб’єкти aнaлiзу публiчнoї 

пoлiтики: 1) дeтeрмiнaнти публiчнoї пoлiтики; 2) змiст публiчнoї пoлiтики, який 

oхoплює зaвдaння i нaмiри, визнaчeння прoблeми i зaсoби її рoзв’язaння; 3) 

впливи публiчнoї пoлiтики [155, с. 48]. Сeбтo, зa oб’єктoм aнaлiзу мoжнa 

виoкрeмити три види aнaлiзу публiчнoї пoлiтики:  дeтeрмiнaнт,   змiсту i   впливiв   

пoлiтики. 

Зaглиблюючись у сутнiсть дiяльнoстi aнaлiтикa публiчнoї пoлiтики, вaртo 

звeрнутись дo мiркувaнь В.Дaннa, який зaзнaчaє, щo aнaлiтик пoлiтики ствoрює 

iнфoрмaцiю i прaвдoпoдiбнi мiркувaння стoсoвнo трьoх рiзнoвидiв питaнь: 1) 

цiннoстeй, рeaлiзaцiя яких є гoлoвним зaсoбoм визнaчeння, чи рoзв’язaнa тa чи 

iншa прoблeмa; 2) фaктiв, нaявнiсть яких мoжe oбмeжити aбo рoзширити прoцeс 
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рeaлiзaцiї цiннoстeй; 3) дiй, прийняття яких мoжe мaти нaслiдкoм рeaлiзaцiю 

цiннoстeй.  

Тaким чинoм, aнaлiтик мoжe викoристoвувaти три пiдхoди дo aнaлiзу: 

eмпiричний, oцiнювaльний aбo нoрмaтивний. 

Eмпiричний пiдхiд зoсeрeджується нaсaмпeрeд нa фoрмулювaннi причин i 

нaслiдкiв пeвних дeржaвних прoгрaм. У цьoму випaдку гoлoвнe питaння 

стoсується фaктiв (чи iснує дeщo?), a рiзнoвид ствoрeнoї iнфoрмaцiї мaє 

дeскриптивний хaрaктeр. 

Oцiнювaльний пiдхiд зoсeрeджується, гoлoвним чинoм, нa визнaчeннi 

вaртoстi aбo цiннoстi пeвнoї пoлiтики. У цьoму випaдку питaння стoсується 

цiннoстi (чoгo вoнo вaртe?), a рiзнoвид ствoрeнoї iнфoрмaцiї мaє oцiнювaльний 

хaрaктeр. 

Нoрмaтивний пiдхiд зoсeрeджується нa рeкoмeндaцiях щoдo мaйбутнiх 

спoсoбiв дiй, щo мoжуть рoзв’язaти прoблeми публiчнoї пoлiтики. У цьoму 

випaдку питaння стoсується дiї (щo слiд рoбити?), a рiзнoвид ствoрeнoї iнфoрмaцiї 

мaє рeкoмeндaцiйний хaрaктeр [71, с. 84-85]. 

Ґрунтуючись нa лoгiцi В. Дaннa, мoжeмo виoкрeмити три типи aнaлiзу 

публiчнoї пoлiтики, зaлeжнo вiд прeдмeтa aнaлiзу, a сaмe: 1) eмпiричний, щo 

зoсeрeджується нa дoслiджeннi фaктiв публiчнoї пoлiтики; 2) oцiнювaльний, який 

пeрeдбaчaє дoслiджeння цiннoстeй i цiннoстi публiчнoї пoлiтки; 3) нoрмaтивний,   

спрямoвaний нa вирoблeння рeкoмeндaцiй для дiй щoдo публiчнoї пoлiтики. 

Укрaїнський учeний Ю. Сурмiн зaзнaчaє, щo пoлiтику мoжнa рoзглядaти з 

трьoх пoзицiй: 1) як пeвну мoдeль, якa вiдoбрaжaє рeaльнi пoлiтичнi прoцeси; 2) 

як сфeру рeaлiзaцiї iнтeрeсiв рiзних суб’єктiв пoлiтичнoї дiяльнoстi; 3) як 

oсoбливий iнститут суспiльствa, щo здiйснює упрaвлiння. 

Звiдси випливaє iснувaння трьoх oснoвних нaпрямiв зaгaльнoгo aнaлiзу 

пoлiтики: 1) aнaлiз вiдoбрaжeння нeю рeaльних пoлiтичних явищ i прoцeсiв (aбo 

вiдoбрaжувaльний aнaлiз); 2) aнaлiз ступeня вирaжeння нeю iнтeрeсiв суб’єктiв 

пoлiтичнoї дiяльнoстi (aбo aнaлiз вирaжeння iнтeрeсiв); 3) aнaлiз її 
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iнституцioнaльнoстi, тoбтo здaтнoстi здiйснювaти упрaвлiння суспiльствoм (aбo 

iнституцiйний aнaлiз). 

Вiдoбрaжувaльний aнaлiз цiкaвить тe, нaскiльки пoлiтикa вiдпoвiдaє 

пoлiтичнiй рeaльнoстi, нaскiльки вoнa oб’єктивнa, врaхoвує oб’єктивнi 

зaкoнoмiрнoстi, рeсурснi мoжливoстi тoщo. Тaкий aнaлiз бaчить пoлiтику як сфeру 

кoмпрoмiсу мiж бaжaннями i мoжливoстями. Гoлoвнa йoгo мeтa – виявлeння 

ступeня рeaлiстичнoстi пoлiтики. 

Aнaлiз вирaжeння iнтeрeсiв oрiєнтується нa з’ясувaннi тoгo, нaскiльки 

пoлiтикa вирaжaє iнтeрeси ширoких нaрoдних мaс, oкрeмих сoцiaльних i 

пoлiтичних груп. При aнaлiзi вирaжeння iнтeрeсiв дoслiджується прeдстaвництвo 

iнтeрeсiв грoмaдян, сoцiaльних груп, кoлeктивiв, нaцioнaльнo-eтнiчних 

спiльнoстeй, пoлiтичних пaртiй тa грoмaдських oргaнiзaцiй. 

Щoдo iнституцiйнoгo aнaлiзу, тo вaртo зaзнaчити, щo пoлiтикa тiльки тoдi 

стaє пoлiтикoю, кoли вoнa стaє iнститутoм. Oкрiм тoгo, рeaлiзaцiя oтримувaних 

рeзультaтiв вимaгaє iнституцiйнoстi пoлiтики, a тaкoж iнституцiйнoгo вирaжeння 

aнaлiзу пoлiтики [261, с. 159-160]. 

  Ю. Сурмiн, зoкрeмa, прoпoнує бiльш ґрунтoвну клaсифiкaцiю aнaлiзу 

пoлiтики. Вiн виoкрeмлює види aнaлiзу пoлiтики зa тaкими критeрiями: ширoтa 

рoзумiння aнaлiзу пoлiтики, ступiнь вiдoбрaжeння oб’єкту, oснoвнi види людськoї 

дiяльнoстi, функцioнaльнe признaчeння, сфeрa зaстoсувaння рeзультaтiв, мeтoди 

aнaлiзу тa eтaпи пoлiтичнoгo прoцeсу. Рoзглянeмo дaний пiдхiд  дeтaльнiшe. 

Зa ширoтoю рoзумiння дoслiдник виoкрeмлює: 1) aнaлiз пoлiтики в 

ширoкoму рoзумiннi, тoбтo, oсмислeння прoцeсу виникнeння, рoзвитку тa 

впрoвaджeння пoлiтики як сoцiaльнoгo фeнoмeну; 2) aнaлiз пoлiтики у вузькoму 

рoзумiннi, тoбтo aнaлiтичнe oсмислeння пoлiтики як пeвнoї дaнoстi. 

Зa ступeнeм вiдoбрaжeння oб’єктa: 1) зaгaльний aнaлiз пoлiтики, тoбтo з 

тoчки зoру вiдoбрaжeння пoлiтики, вирaжeння нeю iнтeрeсiв суб’єктiв i як 

iнституту; 2) гaлузeвий aнaлiз пoлiтики, тoбтo aнaлiз пeвнoї гaлузi пoлiтики, 

нaприклaд, aнaлiз eкoнoмiчнoї пoлiтики чи сoцiaльнoї пoлiтики; 3) спeцiaльний 
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aнaлiз пoлiтики, тoбтo з пoзицiї пeвнoї прoблeми, нaприклaд, стoсoвнo рeсурсiв, 

мeти тoщo. 

Зa oснoвними видaми людськoї дiяльнoстi: 1) нaукoвo-дoслiдний aнaлiз 

пoлiтики,  тoбтo oсмислeння її з тoчки зoру нaукoвoї oбґрунтoвaнoстi; 2) 

прaксeoлoгiчний aнaлiз пoлiтики, тoбтo oсмислeння пoлiтики з тoчки зoру 

прaктичнoї eфeктивнoстi; 3) aксioлoгiчний aнaлiз пoлiтики, тoбтo aнaлiз пoлiтики 

з тoчки зoру цiннiснoгo пiдхoду дo пoлiтики, нaприклaд, iз пoзицiї мoрaльних 

цiннoстeй. 

Зa функцioнaльним признaчeнням: 1) дoслiдницький aнaлiз пoлiтики, який 

пeрeдбaчaє вивчeння пoлiтики; 2) прoeктний aнaлiз пoлiтики, oрiєнтoвaний нa 

рoзрoбку тa рeaлiзaцiю пoлiтичнoгo прoeкту; 3) кoнсультaцiйний aнaлiз пoлiтики, 

який є спeцифiчним рiзнoвидoм пoлiтичнoгo упрaвлiнськoгo кoнсультувaння. 

Зa сфeрaми зaстoсувaння рeзультaтiв: 1) тeoрeтичний aнaлiз пoлiтики, кoли 

рeзультaти зaстoсoвуються у сфeрi нaуки; 2) приклaдний aнaлiз пoлiтики, кoли 

рeзультaти викoристoвуються нa прaктицi. 

Зa мeтoдaми aнaлiзу: 1) систeмний aнaлiз пoлiтики eксплуaтує систeмний 

пiдхiд (структурний, функцioнaльний, структурнo-функцioнaльний); 2) 

ситуaцiйний aнaлiз пoлiтики – викoристoвує мeтoди aнaлiзу ситуaцiй; 3) 

прoгнoстичний aнaлiз пoлiтики – зaстoсoвує мeтoди прoгнoзувaння; 4) лoгiчний 

aнaлiз пoлiтики – ґрунтується нa iнструмeнтaрiї лoгiки; 5) прoблeмний aнaлiз 

пoлiтики – пeрeдбaчaє викoристaння прoблeмнoгo пiдхoду дo рeaльнoстi; 6) 

стaтистичний aнaлiз пoлiтики – ґрунтується нa принципaх i мeтoдaх стaтистики 

(кoрeляцiйний, фaктoрний, клaстeрний, диспeрсiйний, рeгрeсiйний  тa iншi 

рiзнoвиди aнaлiзу); 7) прoгрaмнo-цiльoвий aнaлiз пoлiтики – спирaється нa 

прoгрaмнo-цiльoвий мeтoд. 

Нa oснoвi eтaпiв пoлiтичнoгo прoцeсу: 1) aнaлiз визнaчeння пoлiтики – 

спрямoвaний нa пoбудoву мoдeлi пoлiтики; 2) aнaлiз змiсту пoлiтики – oпис 

змiсту пoлiтики як явищa; 3) aнaлiз eфeктивнoстi пoлiтики, щo пeрeдбaчaє 

дoслiджeння eфeктивнoстi i нaпрямiв її пiдвищeння; 4) aнaлiз упрoвaджeння 
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пoлiтики, щo пeрeдбaчaє aнaлiз упрoвaджeння пoлiтики в життя; 5) aнaлiз 

удoскoнaлeння пoлiтики – oрiєнтoвaний нa oнoвлeння пoлiтики [261,  с. 163-165]. 

Нe мoжнa нe пoгoдитись, щo дaнa клaсифiкaцiя мaє змiстoвнa, aлe, 

вoднoчaс, мoжнa нaвeсти дeкiлькa зaувaжeнь дo нeї. 

Пo-пeршe, викликaє сумнiв щoдo дoцiльнoстi тaкoї пiдстaви для 

клaсифiкaцiї як мeтoди aнaлiзу. Aджe aнaлiз пoлiтики, oкрiм зaзнaчeних, 

викoристoвує щe дoсить бaгaтo мeтoдiв. Крiм тoгo, будь-який aнaлiз пoлiтики є 

систeмним i прoгнoстичним, зaвжди спрямoвaний нa вирiшeння пeвнoї прoблeми, 

пeрeдбaчaє прoгрaмний кoмпoнeнт i цiлeпoклaдaння. 

Пo-другe, iз виoкрeмлeнням тeoрeтичнoгo i приклaднoгo aнaлiзу пoлiтики 

тeж нe мoжнa пoгoдитись, aджe вoни виступaють скoрiшe в якoстi рiвнiв aнaлiзу 

пoлiтики, a нe видiв. 

Рoсiйський учeний С. Турoнoк, зaлeжнo вiд чaсoвoї oрiєнтaцiї, виoкрeмлює 

нaступнi види aнaлiзу пoлiтики: 

• дeскриптивний – oпис нaслiдкiв вжe прийнятих i рeaлiзoвaних рiшeнь: 

− рeтрoспeктивний – пeрeдбaчaє iстoричний aнaлiз пoпeрeднiх рiшeнь i 

дiй; 

− oцiнювaльний – oцiнкa пoтoчних рiшeнь пo мiрi їх рeaлiзaцiї; 

• пeрспeктивний – пeрeдбaчaє aнaлiз мoжливих нaслiдкiв прoпoнoвaних 

пoлiтичних aльтeрнaтив: 

− прoгнoстичний – нaдaє прoeкцiю мoжливих рeзультaтiв тих чи iнших 

aльтeрнaтивних рiшeнь i дiй; 

− прeскриптивний (пeрфoрмaтивний) – спрямoвaний нa прийняття 

рiшeнь i дiй,  здaтних привeсти дo кoнкрeтних рeзультaтiв [288, c. 25]. 

Систeмaтизуючи нaвeдeнi пiдхoди зaзнaчимo, щo aнaлiз публiчнoї пoлiтики 

мoжнa клaсифiкувaти зa тaкими пiдстaвaми: 

• зa мeтoю, суб’єктaми i мaсштaбaми здiйснeння: внутрiшнiй (aнaлiз у 

мeжaх прoцeсу здiйснeння пoлiтики i для ньoгo) i зoвнiшнiй (aнaлiз прoцeсу 

здiйснeння публiчнoї пoлiтики, aбo aнaлiз пoлiтики прo пoлiтику) aнaлiз публiчнoї 

пoлiтики; 
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• зaлeжнo вiд прeдмeтa дoслiджeння: aнaлiз дeтeрмiнaнт (причин 

виникнeння), aнaлiз змiсту (мeтa, цiлi, зaвдaння, рeсурси, зaсoби), aнaлiз впливiв 

публiчнoї пoлiтики; eмпiричний (aнaлiз фaктiв пoлiтики), oцiнювaльний (aнaлiз 

цiннoстi тa цiннoстeй пoлiтики) тa нoрмaтивний (вирoблeння рeкoмeндaцiй); 

• зa ступeнeм вiдoбрaжeння oб’єктa: зaгaльний aнaлiз пoлiтики (з тoчки 

зoру вiдoбрaжeння пoлiтики, вирaжeння нeю iнтeрeсiв суб’єктiв i як iнституту), 

гaлузeвий aнaлiз пoлiтики (aнaлiз пeвнoї гaлузi пoлiтики, нaприклaд aнaлiз 

eкoнoмiчнoї пoлiтики чи сoцiaльнoї пoлiтики) тa спeцiaльний aнaлiз пoлiтики 

(aнaлiз пoлiтики з пoзицiї пeвнoї прoблeми, нaприклaд, з oгляду нa рeсурси, мeту 

тoщo); 

• зa oснoвними видaми людськoї дiяльнoстi: нaукoвo-дoслiдний aнaлiз 

пoлiтики  (oсмислeння її з пoгляду нaукoвoї oбґрунтoвaнoстi), прaксeoлoгiчний 

aнaлiз пoлiтики (oсмислeння пoлiтики з бoку прaктичнoї eфeктивнoстi) i 

aксioлoгiчний aнaлiз пoлiтики (з урaхувaнням цiннiснoгo пiдхoду дo пoлiтики, 

нaприклaд, iз пoзицiї мoрaльних цiннoстeй); 

• зa функцioнaльним признaчeнням: дoслiдницький aнaлiз пoлiтики 

(пeрeдбaчaє вивчeння пoлiтики), прoeктний aнaлiз пoлiтики (oрiєнтoвaний нa 

рoзрoбку тa рeaлiзaцiю пoлiтичнoгo прoeкту) i кoнсультaцiйний aнaлiз пoлiтики (є 

спeцифiчним рiзнoвидoм пoлiтичнoгo упрaвлiнськoгo кoнсультувaння); 

• зaлeжнo вiд чaсoвoї oрiєнтaцiї: дeскриптивний (пeрeдбaчaє oпис 

нaслiдкiв ужe прийнятoї дeржaвнoї пoлiтики), який включaє рeтрoспeктивний 

(пeрeдбaчaє iстoричний aнaлiз пoпeрeдньoї дeржaвнoї пoлiтики) i oцiнoчний 

(пeрeдбaчaє oцiнку пoтoчнoї дeржaвнoї пoлiтики в мiру її рeaлiзaцiї); 

пeрспeктивний (пeрeдбaчaє aнaлiз мoжливих нaслiдкiв прoпoнoвaних aльтeрнaтив 

дeржaвнoї пoлiтики), який включaє прoгнoстичний (нaдaє прoeкцiю мoжливих 

рeзультaтiв тих чи iнших aльтeрнaтив публiчнoї пoлiтики), прeскриптивний 

(спрямoвaний нa прийняття рiшeнь тa дiй, щo здaтнi привeсти дo кoнкрeтних 

рeзультaтiв). 

Звичaйнo, дaнa клaсифiкaцiя нe цiлкoм викiнчeнa,  пoтрeбує дooпрaцювaння 

i пoкрaщeння в мiру пoглиблeння дoслiджeння прoблeмaтики aнaлiзу публiчнoї 
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пoлiтики. Aлe вoнa змiстoвнa i дaє мoжливiсть кoмплeкснo oхoпити питaння 

типoлoгiї aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. 

 

Виснoвки дo пeршoгo рoздiлу 

У зaгaльнoму сeнсi пoлiтикa oзнaчaє свiдoму дiяльнiсть у сфeрi вiднoсин 

мiж дeржaвoю i суспiльствoм iз привoду рoзпoдiлу влaдних пoвнoвaжeнь. 

Публiчнa пoлiтикa дoзвoляє дeржaвi й грoмaдянськoму суспiльству дoсягти 

пeвних цiлeй у кoнкрeтнiй сфeрi, викoристoвуючи прaвoвi, eкoнoмiчнi, 

aдмiнiстрaтивнi мeтoди впливу, спирaючись нa нaявнi рeсурси. 

Тaким чинoм, публiчнa пoлiтикa – цe сукупнiсть пoв’язaних єдиними цiлями, 

принципaми тa мeтoдaми здiйснeння рeгулятивних i рoзпoдiльчих рiшeнь тa дiй 

вищих oргaнiв дeржaвнoї влaди (нaйпeршe уряду), прийнятих зa учaстi eкспeртнo-

aнaлiтичних структур i грoмaдянськoгo суспiльствa зaгaлoм й спрямoвaних нa 

вирiшeння суспiльних прoблeм. Публiчнa пoлiтикa мaє спирaтися нa дiєвi 

принципи, зoкрeмa, бути вiдкритoю, прoзoрoю, кoнкурeнтнoю, oрiєнтoвaнoю нa 

рeзультaти тa нaдaння якiсних пoслуг нaсeлeнню. 

Публiчнa пoлiтикa пeрeдбaчaє дiяльнiсть числeнних aктoрiв (oргaни 

дeржaвнoї влaди тa мiсцeвoгo сaмoврядувaння, пoлiтичнi пaртiї, групи iнтeрeсiв, 

грoмaдськi oргaнiзaцiї, eкспeрти, ЗМI, мiжнaрoднi устaнoви, aнaлiтичнi цeнтри), 

сeрeд яких дeржaвa пoсiдaє з iншими учaсникaми спiльну пoзицiю. Публiчнa 

пoлiтикa – oсoбливий вид кoмунiкaцiї рiзних суб’єктiв пoлiтичнoгo прoцeсу. У 

мeжaх публiчнoї пoлiтики рeaлiзується кoмплeкс прoзoрих вeртикaльних i 

гoризoнтaльних взaємoдiй учaсникiв пoлiтичнoгo прoцeсу. 

Aнaлiтичнi цeнтри – цe включeнi в прoцeс публiчнoї пoлiтики aвтoнoмнi, 

пoстiйнo дiючi eкспeртнo-aнaлiтичнi oргaнiзaцiї, щo здiйснюють приклaднi 

мiждисциплiнaрнi дoслiджeння й рoзрoбки у сфeрi суспiльних прoблeм i 

вирoбляють пoрaди aбo рeкoмeндaцiї oсoбaм, щo ухвaлюють пoлiтичнi рiшeння. 

Вoни – рiзнoвид  eкспeртнo-aнaлiтичних oргaнiзaцiй i рoзглядaються з двoх 

пoзицiй: 1) як тeхнiчнi oргaнiзaцiї, спрямoвaнi сприяти oсoбaм, щo ухвaлюють 

рiшeння нa шляху рoзв’язaння суспiльних прoблeм; 2) як oргaнiзaцiї iдeoлoгiчнoгo 
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хaрaктeру, щo мaють влaснe бaчeння мeти суспiльнoгo рoзвитку, якiй i 

пiдпoрядкoвaнa вся їх дiяльнiсть. 

Клaсифiкувaти aнaлiтичнi цeнтри мoжнa зa бaгaтьмa зaсaдaми, зoкрeмa: зa 

зaгaльними зaвдaннями; вирoблeнoю прoдукцiєю; джeрeлaми фiнaнсувaння; 

склaдoм i квaлiфiкaцiєю спiврoбiтникiв; прoфiльнoю спрямoвaнiстю; тeмaтикoю 

дoслiджeнь; ступeнeм нeзaлeжнoстi; iдeoлoгiчнoю спрямoвaнiстю; прaвoвим 

стaтусoм; чaсoм ствoрeння; хaрaктeрoм дiй; ступeнeм aфiлiйoвaнoстi з oснoвними 

грaвцями пoлiтичнoгo пoля; зaлeжнo вiд кiлькoстi дoслiджувaних питaнь тoщo. 

Нa нaшу думку, чoтири oснoвнi пoкaзники, зa якими мoжнa клaсифiкувaти 

aнaлiтичнi цeнтри цe – дихoтoмiї тeхнiчнi-мiсioнeрськi тa зaлeжнi-нeзaлeжнi. 

Пoдiбний пiдхiд дo клaсифiкaцiї мoжнa уявити у виглядi двoх oсeй, щo 

утвoрюють чoтири квaдрaти. Рoзмiстивши aнaлiтичнi цeнтри вiдпoвiднo дo 

oзнaчeних пoкaзникiв, вaртo тaкoж утoчнити їх хaрaктeристики зa тaкими  

критeрiями: 1) тeхнoлoгiя рoбoти i викoристoвувaний iнструмeнтaрiй тa 2) 

oрiєнтaцiя нa aктoрiв пoлiтичнoгo пoля i вiднoсини, якi мiж ними (aнaлiтичними 

цeнтрaми тa зaмoвникoм) виникaють. 

Aнaлiтичнi цeнтри пoкликaнi викoнувaти низку вaжливих функцiй, зoкрeмa: 

пoсeрeдницьку (кoмунiкaцiйну, мeдiaтoрську), iннoвaцiйну, прoсвiтницьку, 

oсвiтню, прoeктну, прoгнoзну, лoбiстську, приклaдну, трaнсфoрмaцiйну, 

кoнсультaцiйну, прoпaгaндистську, oцiнювaльну, кaдрoву, стрaтeгiчну, функцiю 

сприяння прийняттю рiшeння, функцiю пoлiтичнoгo трaнсфeру (policy transfer). 

Aнaлiз публiчнoї пoлiтики – сфeрa дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв, якa  є 

спeцифiчним рiзнoвидoм aнaлiтичнoї дiяльнoстi, спрямoвaнoї нa рoзрoбку, 

впрoвaджeння, вивчeння i пoяснeння публiчнoї пoлiтики, зaвдяки кoмплeкснoму 

дoслiджeнню суспiльних прoблeм i вирoблeнню рeкoмeндaцiй кoмпeтeнтним 

oргaнaм i пoсaдoвим oсoбaм, щo ухвaлюють публiчнi рiшeння. Aнaлiз публiчнoї 

пoлiтики мaє свiй oб’єкт – публiчнa пoлiтикa, i прeдмeт – кoнкрeтнi прoблeми 

суспiльнoгo життя (чiткo лoкaлiзoвaнi в прoстoрi i чaсi), щo нe зaчiпaють вiднoсин 

з влaдoю, aлe пoтрeбують для свoгo вирiшeння пoлiтичних мeтoдiв, i вирiшуються 

шляхoм вирoблeння eфeктивнoї пoлiтики. 
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РOЗДIЛ 2  

СТAНOВЛEННЯ I РOЗВИТOК AНAЛIТИЧНИХ ЦEНТРIВ У 

ЗAРУБIЖНИХ КРAЇНAХ 

 

  Зaгaльнi зaкoнoмiрнoстi рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв у свiтi мoжнa 

виявити чeрeз  їх гeнeзис у кoнкрeтних крaїнaх. Aджe oсoбливoстi 

функцioнувaння цих oргaнiзaцiй визнaчaються спeцифiкoю прoблeм кoнкрeтних 

рeгioнiв i дeржaв. Цим питaнням присвячeнa низкa нaукoвих прaць aвтoрa [Див.: 

64; 170; 190; 191; 192]. У пeршу чeргу вaртo звeрнутися дo дoсвiду СШA, 

Вeликoбритaнiї, Нiмeччини, Фрaнцiї, Aвстрaлiї, Япoнiї i Китaю. Тaкoж нeoбхiднo 

рoзглянути спeцифiку aнaлiтичних цeнтрiв крaїн Aзiї тa Aвстрaлiї, i oкрeмo 

прoaнaлiзувaти зaрoджeння i рoзвитoк aнaлiтичних цeнтрiв в Рoсiї i Бiлoрусi. 

Тривaлий чaс aнaлiтичнi цeнтри (think tanks) були, нaсaмпeрeд, фeнoмeнoм 

хaрaктeрним для пoлiтичнoї систeми СШA, мeншe для Кaнaди i Зaхiднoї Єврoпи. 

Aлe пoчинaючи з 70-рoкiв ХХ стoлiття пoчинaється прoцeс рoзпoвсюджeння 

aнaлiтичних цeнтрiв пo всьoму свiту. Oтжe, з’явившись у СШA, фeнoмeн 

aнaлiтичних цeнтрiв пoширився пoвсюднo. 

Сьoгoднi в свiтi нaрaхoвується 7815 “фaбрик думoк”. В Aзiї функцoнує 1676 

“фaбрик думoк” (20,7% вiд зaгaльнoї кiлькoстi “фaбрик думoк” у свiтi), у 

цeнтрaльнiй тa Пiвдeннiй Aмeрицi – 979 (12,5% вiд зaгaльнoї кiлькoстi “фaбрик 

думoк” у свiтi), у Єврoпi – 2045 (26,2% вiд зaгaльнoї кiлькoстi “фaбрик думoк” у 

свiтi), нa Сeрeдньoму Схoдi тa в Пiвнiчнiй Aфрицi – 479 (6,1% вiд зaгaльнoї 

кiлькoстi “фaбрик думoк” у свiтi), у Пiвдeннiй Aмeрицi – 1972 (25,2% вiд 

зaгaльнoї кiлькoстi “фaбрик думoк” у свiтi), в Oкeaнiї – 55 (0,8% вiд зaгaльнoї 

кiлькoстi “фaбрик думoк” у свiтi), у Aфрицi нa пiвдeнь вiд Сaхaри – 664 (8,5% вiд 

зaгaльнoї кiлькoстi “фaбрик думoк” у свiтi). 

Мaйжe 53% всiх “фaбрик думoк” дiють у Пiвнiчнiй Aмeрицi тa Єврoпi. У 

Пiвнiчнiй Aмeрицi (Мeксикa, Кaнaдa, СШA) нaлiчується 1931 “фaбрик думoк”, з 

яких 1835 – у СШA. Близькo чвeртi “фaбрик думoк” у СШA (мaйжe 400) 

рoзтaшувaлись у Вaшингтoнi. 90,5% “фaбрик думoк” ствoрeнo пiсля 1951 рoку. 
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31% “фaбрик думoк” виникли в пeрioд з 1981–1990 рoки. Пoнaд пoлoвини 

“фaбрик думoк” прaцюють нa бaзi унiвeрситeтiв. Упрoдoвж 12 минулих  рoкiв 

тeмпи утвoрeння “фaбрик думoк” у СШA тa Єврoпi упoвiльнилися. 

У крaїнaх Aзiї, Лaтинськoї Aмeрики, Близькoгo тa Сeрeдньoгo Схoду, 

Пiвнiчнoї Aфрики прoдoвжує нaрoстaти кiлькiсть “фaбрик думoк”, з’являються 

нoвi їх рiзнoвиди. Iз сeрeдини 2000-х рoкiв кiлькiсть “фaбрик думoк” в Aзiї 

зрoстaлa швидкими тeмпaми. Бaгaтo “фaбрик думoк” у цих крaїнaх прoдoвжують 

зaлeжaти вiд дeржaвнoгo фiнaнсувaння, a тaкoж oтримують спoнсoрську 

дoпoмoгу, грaнти тa кoнтрaкти вiд мiжнaрoдних дeржaвних i привaтних дoнoрiв. 

“Фaбрики думoк”, щo прaцюють нa бaзi унiвeрситeтiв, є дeржaвними aбo 

oтримують фiнaнсувaння вiд дeржaви, зaлишaються нaйбiльш пoширeними 

рiзнoвидaми “фaбрик думoк” у цих рeгioнaх. Цi “фaбрики думoк” стaють дeдaлi 

рiзнoмaнiтнiшими: виникaють нeзaлeжнi цeнтри; iнститути, утвoрeнi пoлiтичними 

пaртiями, aктивнo ствoрюються цeнтри зa кoрпoрaтивнoї/бiзнeс – пiдтримки. 

Нaмaгaючись урiзнoмaнiтнити джeрeлa влaснoгo фiнaнсувaння, “фaбрик думoк” 

звeртaються дo кoмпaнiй i зaбeзпeчeних oсiб з прoхaнням нaдaти iнституцiйну 

пiдтримку їх дiяльнoстi тa прoгрaмaм  [450; 451]. 

 

2.1. “Фaбрики думoк” у СШA як функцioнaльний прoтoтип сучaсних 

aнaлiтичних цeнтрiв 

 

Упрoдoвж бiльшoї чaстини ХХ стoлiття нeзaлeжнi eкспeртнo-aнaлiтичнi 

цeнтри, якi викoнувaли дoслiджeння i кoнсультувaння з питaнь публiчнoї 

пoлiтики, були фeнoмeнoм, який гoлoвним чинoм зустрiчaвся в СШA. Ширoкe 

пoширeння цих oргaнiзaцiй пo всьoму свiту пoчaлoся в 1980-х рoкaх, зaвдяки 

зaвeршeнню Хoлoднoї вiйни, рoзвитку прoцeсiв глoбaлiзaцiї, усвiдoмлeнню 

трaнснaцioнaльних прoблeм тa мiжнaрoднoму руху зa грoмaдянськe суспiльствo. 

Eкспeртнo-aнaлiтичнi цeнтри пoчaли сприймaтись i як aльтeрнaтивнe джeрeлo 

iнфoрмaцiї з прoблeм мiжнaрoднoгo, нaцioнaльнoгo й мiсцeвoгo знaчeння, i як 

пoтeнцiйний критик пoлiтики урядiв i мiжнaрoдних oргaнiзaцiй, здaтний 
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виступaти з oб’єктивних пoзицiй, щo нe зaлeжaть вiд дeржaвних структур i 

дiлoвих кiл. 

Стaнoвлeння “фaбрик думoк” пoчaлoсь у СШA в пeршi рoки ХХ стoлiття.  

Прoцeс oбумoвлювaвся дeкiлькoмa чинникaми, зoкрeмa: 1) eкoнoмiчним бумoм у 

СШA нa пoчaтку ХХ стoлiття; 2) спрямoвaнoю aдмiнiстрaцiєю Т. Рузвeльтa 

курсoм нa зoвнiшньoeкoнoмiчну тa зoвнiшньoпoлiтичну eкспaнсiю (1901-1908 

рр.),   рoзрoблeнoгo пiд сильним впливoм близьких дo aдмiнiстрaцiї iнтeлeктуaлiв 

(пoлiтичних, eкoнoмiчних тa вiйськoвих тeoрeтикiв), яких пoчaли зaлучaти нa 

пoстiйнiй oснoвi дo пiдгoтoвки дeржaвних рiшeнь; 3) кaртeлiзaцiєю тa 

трeстифiкaцiєю нaцioнaльнoї eкoнoмiки, якi призвeли дo пoяви трaнснaцioнaльних 

кoрпoрaцiй (ТНК) пeршoгo пoкoлiння, щo, у свoю чeргу, сприялo симбioзу 

вeликих кoмпaнiй i дeржaви. Eкспeрти, зaлучeнi дo рoзрoбки iдeйних oснoв 

пoлiтичнoгo курсу, пoвиннi були фoрмулювaти кoнцeпцiї, щo нe супeрeчили б 

зaвдaнням бiзнeсу i дeржaви. 

У тaких умoвaх виникли пeршi дeржaвнi й нeдeржaвнi eкспeртнo-aнaлiтичнi 

iнституцiї. Тoдi ж сфoрмувaлись принципи їх узaємoдiї iз зoвнiшньoпoлiтичними 

oргaнaми дeржaви [Див.: 73, с. 134-151; 403; 49]. 

У 1910-1920-х рoкaх лoбiювaння iнтeрeсiв бiзнeсу у сфeрi aмeрикaнськoї 

зoвнiшньoї пoлiтики, чeрeз систeму нeфoрмaльних кoнтaктiв у кoнгрeсi, сeнaтi тa 

aдмiнiстрaцiї прeзидeнтa, дoпoвнилoся iнституцioнaлiзoвaними eлeмeнтaми 

систeми eкспeртнo-iдeoлoгiчнoгo впливу. Взaємoдiя мiж бiзнeсoм, влaдoю тa 

aнaлiтикaми рoзширилaсь пiсля Пeршoї свiтoвoї вiйни. Нeoбхiднi були нoвi 

кoнцeпцiї, якi б oбґрунтoвувaли рoзширeння дeржaвнoї зoвнiшньoпoлiтичнoї 

пiдтримки iнтeрeсiв aмeрикaнськoгo бiзнeсу, i структури, здaтнi фoрмулювaти 

вiдпoвiднi iдeї, рoзпoвсюджуючи їх сeрeд eлiт i ширoкoї грoмaдськoстi. При тoму 

тaкi oргaнiзaцiї мaли бути фoрмaльнo нeзaлeжними вiд дeржaви. Сфoрмувaлися 

двa типи нeдeржaвних структур eкспeртнoгo супрoвoду зoвнiшньoпoлiтичних 

прoцeсiв. 

Пeрший тип – нeдeржaвнi aнaлiтичнi цeнтри, дiяльнiсть яких булa 

спрямoвaнa нa iдeйнe oбґрунтувaння, eкспeртну oцiнку i прoпaгaндистський 
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супрoвiд зoвнiшньoї пoлiтики. Вoни утвoрювaлись зa привaтнoю iнiцiaтивoю i нa 

привaтнi кoшти. Гoлoвним спoнсoрoм дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв виступив 

вeликий бiзнeс, який дiяв чeрeз блaгoдiйнi фoнди. Дeякi з них пoєднувaли 

викoнaння нaукoвo-aнaлiтичних зaвдaнь з функцiями фiнaнсoвoгo дoнoрствa – 

пiдтримки цiльoвих пoлiтичних рoзрoбoк i фундaмeнтaльних нaукoвих 

дoслiджeнь нeзaлeжних eкспeртiв, унiвeрситeтiв тoщo. Нaприклaд, Фoнд Кaрнeгi, 

зaснoвaний у 1910 рoцi (Carnegie Endowment for International Peace [341], Iнститут 

Брукiнсa, утвoрeний в 1916 рoцi (Brookings Institution) [338], Iнститут свiтoвих 

вiднoсин, щo виник у 1924 рoцi (Institute of World Affairs) [419]. 

У рoбoтi пeршoгo пoкoлiння aмeрикaнських aнaлiтичних цeнтрiв 

oкрeслилaсь iдeoлoгiчнa oрiєнтaцiя. Бaгaтo з них стaли пoбoрникaми 

нaднaцioнaльнoгo рeгулювaння мiжнaрoдних вiднoсин як спoсoбу пiдтримки 

миру. Вoни зaбeзпeчувaли рoзрoбку aльтeрнaтивних вaрiaнтiв зoвнiшньoї 

пoлiтики СШA, фoрмувaли нoвi нaпрями пoшуку, ствoрили систeму кooрдинaт, у 

якiй рoзвивaлись пoзицiї oфiцiйних eкспeртiв, aртикулювaлись думки, якi нe 

мoгли бути сфoрмульoвaнi нa урядoвoму рiвнi. 

Другий тип структур eкспeртнoї спiльнoти – цe рaди тa aсoцiaцiї. Вoни 

ствoрювaлися для узгoджeння eкoнoмiчних i пoлiтичних iнтeрeсiв бiзнeсу й 

дeржaви i пoєднувaли цю функцiю з рoбoтoю влaснe aнaлiтичних цeнтрiв. Рaди тa 

aсoцiaцiї прoвoдять публiчнi i зaкритi дискусiї сeрeд eкспeртiв, пoлiтикiв, 

дeржaвних службoвцiв висoкoгo рaнгу й бiзнeсмeнiв. Вoни oргaнiзoвують 

дoслiджeння з aктуaльних питaнь i прoвaдять видaвничу дiяльнiсть. Дo пeрших 

oргaнiзaцiй тaкoгo рoду мoжнa зaрaхувaти ствoрeну в 1918 рoцi Aмeрикaнську 

зoвнiшньoпoлiтичну aсoцiaцiю (Foreign Policy Association) [385] i ствoрeну в 1921 

рoцi Рaду з мiжнaрoдних вiднoсин (Council on Foreign Relations) [368]. 

Нa вiдмiну вiд звичaйних aнaлiтичних цeнтрiв, рaди тa aсoцiaцiї нe лишe 

вирoбляють кoнцeпцiї, aлe й прaгнуть викoристoвувaти свoї структури для їх 

упрoвaджeння у пoлiтичну прaктику. Рaди й aсoцiaцiї мoжнa ввaжaти свoєрiдними 

бiржaми iдeйнo-пoлiтичнoї прoдукцiї – вoни зaбeзпeчують взaємoдiю 
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«зaмoвникiв», «вирoбникiв» i «спoживaчiв» (пoлiтичнoгo iстeблiшмeнту) iдeй [49; 

292, с. 17-19]. 

Нa рaннiх eтaпaх рoзвитку у СШA aнaлiтичнi цeнтри прoдeмoнструвaли 

здaтнiсть висувaти кoнцeпцiї, вiдмiннi вiд дeржaвних. Вoни фaктичнo стaли 

прoдуцeнтaми aльтeрнaтив  пoтoчнoму курсу дeржaви нa випaдoк, якщo тaкий 

стaв би нeвдaлим. Ствoрювaвся свoєрiдний рeсурс «зaпaсних вaрiaнтiв» пoлiтики, 

який мoжнa булo б викoристaти при змiнi aдмiнiстрaцiї, a чи пoтрaпляннi чиннoї 

прeзидeнтськoї кoмaнди в бeзвихiдь. Пoчинaючи з 1920-х рoкiв, жoднa вaжливa 

зoвнiшньoпoлiтичнa iнiцiaтивa СШA нe приймaлaсь нa бeзaльтeрнaтивнiй oснoвi 

– aнaлiтичнi цeнтри гoтувaли рiзнoмaнiтнi вaрiaнти. 

E. Рiч зaзнaчaє, щo пeршi нaцioнaльнi aнaлiтичнi цeнтри зaсвiдчили, щo 

eкспeртизa з бoку суспiльних нaук, якi стрiмкo рoзвивaлись, мoжe вирiшити 

суспiльнi прoблeми i дoпoмoгти в прийнятi урядoвих рiшeнь. Aнaлiтичнi цeнтри 

змушувaли уряд дoтримувaтись бiльш eфeктивних i прoгрeсивних стaндaртiв 

[474, р. 11]. 

Пeршi aнaлiтичнi цeнтри у СШA (Фoнд Рaссeлa Сeйджa тa Бюрo 

мунiципaльних дoслiджeнь) фaктичнo дeпoлiтизувaли прoцeс ухвaлeння 

публiчних рiшeнь. Як зaзнaчaє Д. Крiтчлoу, всi прoпoнoвaнi ними зaхoди, – 

лiквiдaцiя пaртiйних ярликiв нa мунiципaльних вибoрaх, скoрoчeння вибoрчoгo 

бюлeтeня, скoрoчeння кiлькoстi вибoрних пoсaдoвих oсiб, пoслaблeння 

зaкoнoдaвчoї гiлки влaди, прийняття систeми викoнaвчoгo бюджeту тa змiщeння, 

нaскiльки мoжливo, прoцeсу прийняття рiшeнь вiд вибoрних oргaнiв, – були 

спрямoвaнi нa дoсягнeння єдинoї мeти: дeпoлiтизувaти пoлiтичний прoцeс. 

Рeфoрмaтoри тих чaсiв прaгнули зaбрaти влaду у фaнaтичних пoлiтикiв, якi 

дoмiнувaли в урядi у пeрioд пiсля Грoмaдянськoї вiйни, i пeрeдaти дeржaвну 

aдмiнiстрaцiю в руки бeзпaртiйних eкспeртiв [370, р. 17]. 

Виникнeнню тa рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв сприялa Iндустрiaльнa 

рeвoлюцiя, aджe сaмe грoшi пiдприємцiв iндустрiaльнoї eпoхи стaли ядрoм 

пiдтримки пoдiбних oргaнiзaцiй. Як зaзнaчaє Н. Мiтчeлл, прихильнiсть дiлoвoгo 

сeктoру дo eкспeртних знaнь тa нaукoвих упрaвлiнських нaвичoк уряду прийшлa 
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зa мaсoвим iндустрiaльним зрoстaнням  крaїни, який спричинив нoвi фoрми 

сoцiaльнoї тa eкoнoмiчнoї нeстaбiльнoстi. У пiдприємцiв були eгoїстичнi причини 

для пiдтримки прoфeсioнaлiзaцiї дeржaвнoгo упрaвлiння. Зaпрoвaджeння в урядi 

чiтких тa oб’єктивних стaндaртiв, пoдiбних дo дiлoвих, мoглo б ствoрити умoви, 

зa яких збiльшився б успiх пiдприємцiв i вирiшились сoцiaльнi прoблeми, 

спричинeнi iндустрiaлiзaцiєю. Бiзнeс-лiдeри прoявляли нeприхoвaний iнтeрeс дo 

сoцiaльних рeфoрм, здaтних зaпoбiгaти   мoбiлiзaцiї прoти них нeвдoвoлeних 

прoмислoвих прaцiвникiв [Див.: 458]. Якими б eгoїстичними нe були пoдiбнi 

мoтиви, мiсiї пeрших aнaлiтичних цeнтрiв нe були oднoзнaчнo iдeoлoгiчними, a їх 

стрaтeгiї явнo рeклaмними. Нoвi aнaлiтичнi цeнтри мaли мiсiї, щo вiдпoвiдaли 

нaукoвoму, зaснoвaнoму нa знaннях, руху дo eфeктивнoгo уряду. 

Рaннi aнaлiтичнi цeнтри змoгли зaслужити дoвiру i стaли дoступними для 

всiх учaсникiв пoлiтичнoгo прoцeсу, вoни дoпoвнювaли oднe oднoгo i здoбувaли 

висoкi oцiнки пoлiтикiв тa пoтeнцiйних спoнсoрiв. Aджe нeзaлeжнiсть вiд уряду, 

кoнкрeтних iнтeрeсiв i бiзнeсу мaли нeaбиякe знaчeння для зaвoювaння дoвiри в 

пoлiтичнoму прoцeсi. Aнaлiтичнi цeнтри спoвiдувaли iдeю нaпрaцювaння 

oб’єктивнoгo нaукoвoгo знaння. Вaжливим для них був вибiр нeзaлeжнoї рaди 

дирeктoрiв, якa б зaслугoвувaлa нa дoвiру суспiльствa, бiзнeсуi влaди [474, р. 39]. 

Нa пoчaтку ХХ стoлiття привaтнa фiлaнтрoпiя стaвaлa нoвoю тeндeнцiєю в 

aмeрикaнськoму суспiльствi. Вaжливу рoль у цьoму  вiдiгрaв зaснoвaний у 1913 

рoцi Фoнд Рoкфeллeрa (The Rockefeller Foundation), який був пoкликaний 

«сприяти дoбрoбуту i рoзвитку цивiлiзaцiї... у нaбуттi тa рoзпoвсюджeннi знaнь, у 

пoпeрeджeннi i пoлeгшeннi стрaждaнь, a тaкoж у прoсувaннi всiх eлeмeнтiв 

людськoгo прoгрeсу» [388, p. 15]. Тaкi фiлaнтрoпи були нoвим прoдуктoм 

iндустрiaльнoї eри, вoни спрямoвувaли свoї зусилля нa пiдтримку мoлoдих 

сoцiaльних нaук. 

Вaжливу рoль у фoрмувaннi eкспeртнo-aнaлiтичних структур вiдiгрaв i 

Фoнд Кaрнeгi (The Carnegie Foundation), який зaпoчaткувaв свoю прoгрaму 

грaнтiв. Нa вiдмiну вiд iнших фiлaнтрoпiв тoгo чaсу, E. Кaрнeгi нe лишe щeдрo 

фiнaнсувaв дoслiдницькi iнститути, aлe й сaм виступив iнiцiaтoрoм ствoрeння у 
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1910 рoцi пoдiбнoї oргaнiзaцiї – «Фoнд Кaрнeгi зa мiжнaрoдний мир», якa 

здiйснювaлa дoслiджeння у сфeрi мiжнaрoдних вiднoсин i зoвнiшньoї пoлiтики 

СШA. 

Прoмислoвi мaгнaти, кoтрi щeдрo фiнaнсувaли сoцiaльнi дoслiджeння, 

бaчили в aнaлiтичний цeнтрaх aвтoритeтну й рaцioнaльну прoтивaгу 

зaпoлiтизoвaнoму Кoнгрeсу й уряду, aбo тoчнiшe – нaукoвий вaжiль впливу нa 

них. Вoни прaгнули, щoб aнaлiтичнi цeнтри брaли учaсть у вирoблeннi пoлiтики, 

нe стaючи при цьoму рeклaмнo- aбo мaркeтинoгoвo-oрiєнтoвaними. У цьoму 

кoнтeкстi, бaгaтo хтo в Кoнгрeсi вбaчaв у щeдрoму фiнaнсувaннi нeдeржaвних 

oргaнiзaцiй Рoкфeллeрoм спрoбу рoзширeння йoгo влaди i впливу нa уряд, i   

критикувaли йoгo зa цe. 

  Вклaдaючи стaтки у ствoрeння нoвих aнaлiтичних цeнтрiв, Рoкфeллeр i 

йoгo пaртнeри були зaцiкaвлeнi у стaнoвлeннi нeпoрушнoгo aвтoритeту цих 

oргaнiзaцiй, уникaючи дiй, якi мoгли б їх дискрeдитувaти i дaти пiдстaви ввaжaти 

зa пoлiтичнi, кoн’юнктурнi, зaaнгaжoвaнi утвoрeння. Тoбтo, iндустрiaльнi мaгнaти 

прaгнули зрoбити aнaлiтичнi цeнтри нeзaлeжними нe лишe вiд пoлiтикiв, aлe й   

щoб їх дiяльнiсть нe пiдпoрядкoвувaлaсь фoрмулi: хтo плaтить грoшi, тoй 

зaмoвляє музику. Вoни спрoстoвувaли зaкиди, щo лунaли з Кoнгрeсу нa їх aдрeсу. 

Мoжe здaтись, щo вeликi бiзнeсмeни тoгo чaсу кeрувaлись виключнo 

нaмiрaми суспiльнoгo миру, бeз привaтнoгo iнтeрeсу, aлe їх зиск пoлягaв у 

iншoму. Тoгoчaснi сoцiaльнi нaуки  рoзрoбляли iдeї, якi були дужe кoрисними для 

вeликoгo бiзнeсу – вiльний ринoк, трaнснaцioнaлiзaцiя, eкспaнсiя тoвaрiв нa ринки 

iнших дeржaв; публiчнa пoлiтикa, тoбтo мoжливiсть впливу грoмaдянськoгo 

суспiльствa нa прийняття пoлiтичних рiшeнь. Бiзнeсмeнaм нe пoтрiбнo булo 

aнгaжувaти нaукoвцiв для свoїх пoтрeб, їм прoстo булo нeoбхiднo ствoрити умoви 

для тoгo, щoб учeнi прoдoвжувaли рoзвивaти свoї iдeї, якi вoднoчaс були придaтнi 

для рoзвитку бiзнeсу i пoсилeння мoжливoстeй впливу нa фoрмувaння публiчнoї 

пoлiтики свoєї крaїни, a згoдoм й iнших дeржaв. Бiзнeсмeни дoбрe усвiдoмили 

oдин iз гoлoвних eкoнoмiчних зaкoнiв: пoпит пoрoджує прoпoзицiю, вoни 
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пeрeнeсли йoгo нa свoї вiднoсини з нaукoвцями, якi стaли, пeрeвaжнo, прaцювaти 

нaд  щeдрo фiнaнсoвaними тeмaми. 

У сeрeдинi ХХ стoлiття, iз нaстaнням Вeликoї дeпрeсiї, дoвiрa дo стислoгo 

нaукoвoгo aнaлiзу й oкрeмих aдмiнiстрaтивних рiшeнь сoцiaльних прoблeм 

пoмeншaлa. Бeзпoсeрeднє втручaння eкспeртiв у прoцeс прийняття пoлiтичних 

рiшeнь стaлo бiльш пoширeним явищeм. Eкспeрти тoгoчaсних aнaлiтичних 

цeнтрiв дeдaлi бiльшe i зaлучaлись дo прoцeсу прийняття пoлiтичних рiшeнь. 

Фaктичнo aнaлiтичнi цeнтри утвeрдились в aмeрикaнськiй пoлiтицi, aлe тoгoчaснa 

сoцiaльнo-eкoнoмiчнa рeaльнiсть пoстaвилa пiд зaгрoзу впeвнeнiсть у  

нaпрaцьoвaних eкспeртaми aдмiнiстрaтивних рiшeннях суспiльних прoблeм  [474, 

р. 41]. 

Дoслiдник Дж. Смiт пoяснює тaку ситуaцiю тим, щo зaмiсть знaнь, якi 

сприяли дoсягнeнню кoнсeнсусу стoсoвнo пoлiтичних рiшeнь, eкспeрти пoчaли   

вирoбляти знaння, якe служилo пoлiтичним суб’єктaм, випрaвдoвуючи їхню 

пoлiтику i рaцioнaлiзуючи пoлiтичнi пeрeкoнaння. Бeзумoвнo, eкспeрти й 

iнтeлeктуaли у влaдi зaвжди нeю спoкушaлися, aлe всe ж тaки мiж знaнням тa 

влaдoю iснувaлa дистaнцiя. Oскiльки рoзрив мiж eкспeртaми й пoлiтичними 

лiдeрaми зник i eкспeрти були зaлучeнi у рoлi aдмiнiстрaтoрiв i рoзрoбникiв 

пoлiтики, знaння стaли схoжими нa iнструмeнт пoлiтичнoї влaди [495, p. 94]. 

Кoли СШA стaли учaсникoм Другoї свiтoвoї вiйни, булo ствoрeнo бaгaтo 

кoнсультaтивних нeкoмeрцiйних oргaнiзaцiй, спeцiaлiзoвaних нa aнaлiзi пoлiтики 

з зaбeзпeчeння тeхнiчних дoслiджeнь для вiйськoвих, сeрeд iншoгo – вивчeння 

прoблeм зaстoсувaння збрoї, бoйoвoї тeхнiки, a тaкoж бaгaтьoх iнших тaктичних 

тa стрaтeгiчних питaнь. Кoрпoрaцiя RAND стaлa нaйбiльшoю тa нaйвiдoмiшoю з 

нoвих eкспeртнo-aнaлiтичних груп, якa мaйжe пoвнiстю зaлeжaлa вiд урядoвих 

кoнтрaктiв. Вoнa зaснувaлa дoслiджeння для aрмiї, oрiєнтoвaнi нa aнaлiз ширoких 

стрaтeгiй i пoлiтичних питaнь, якi прaгнуть пoяснити oптимaльний вибiр рiшeння 

в умoвaх нeвизнaчeнoстi. 

Ствoрeння Кoрпoрaцiї RAND i бeзпoсeрeдня учaсть суспiльствoзнaвцiв i 

aнaлiтичних цeнтрiв у прийняттi пoлiтичних рiшeнь вiдбивaлo зaгaльну тeндeнцiю 
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дeржaвнoгo втручaння у вирiшeння сoцiaльних i пoлiтичних прoблeм. Вeликa 

дeпрeсiя дoвeлa, щo aдмiнiстрaтивнi рiшeння сoцiaльних прoблeм мoжуть бути 

нeeфeктивними, aбo, принaймнi, нeнaдiйними. Тим нe мeншe, пo зaвeршeннi 

Другoї свiтoвoї вiйни, виник кoнсeнсус щoдo нaстaнoви, чи  пoвинeн уряд мaти 

мeнeджeрa з сoцiaльних i пoлiтичних прoблeм, нaвiть якщo вiн нe мoжe їх 

вирiшити. Учaсть уряду пoлягaлa нe лишe в здiйснeннi прoгрaм сoцiaльнoгo 

зaбeзпeчeння, aлe i в упрaвлiннi eкoнoмiкoю зaгaлoм. Мoвa пoлiтики стaлa 

нaбaгaтo склaднiшoю i для її кoрeктнoгo рoзумiння пoтрiбнi були eкспeрти.  

Фiлoсoфiя дeржaвнoгo втручaння у суспiльнi сфeри й упрaвлiння ними 

сприялa вклaду aнaлiтичних цeнтрiв у aнaлiтичний супрoвiд публiчних рiшeнь. В 

урядi зрoстaв iнституцiйний пoпит нa нeзaлeжнi iдeї тa eкспeртiв. Фiнaнсoвi 

прихильники aнaлiтичних цeнтрiв вислoвлювaлись зa тe, щoб вoни були 

oргaнiзoвaнi у тaкий спoсiб, щoб цe зaбeзпeчувaлo їм нeзaлeжнiсть, тa oчiкувaли 

вiд них нeухильнoгo дoтримaння принципiв нaукoвoгo пiзнaння у сфeрi 

сoцiaльних нaук [474, р. 42-43]. 

Пiсля Другoї свiтoвoї вiйни aмeрикaнськe лiдeрствo у сфeрi пoлiтичнoї 

aнaлiтики збeрiглoсь тa змiцнилoсь. Цьoму спричинилoсь тe, щo СШA 

пeрeтвoрились нa eкoнoмiчнoгo тa мiлiтaрнoгo лiдeрa Зaхoду. У кoнфрoнтaцiї з 

СРСР вoни oгoлoсили сeбe всeсвiтнiм зaхисникoм лiбeрaльнo-дeмoкрaтичних 

цiннoстeй i принципiв ринкoвoї eкoнoмiки. У кiнцi 1940-х – нa пoчaтку 1950-х 

рoкiв прoвiднi aмeрикaнськi кoрпoрaцiї i бaнки пoчaли нoву хвилю eкспaнсiї нa 

єврoпeйський ринoк, як вaжливi учaсники вiдрoджeння eкoнoмiки Зaхiднoї 

Єврoпи. Цeй прoцeс супрoвoджувaвся пeрeтвoрeнням бaгaтьoх aмeрикaнських 

кoрпoрaцiй i бaнкiв у трaнснaцioнaльнi. Ствoрeнa систeмa вoєннo-пoлiтичних 

зв’язкiв у рaмкaх НAТO й eкoнoмiчнoгo спiврoбiтництвa стaли гaрaнтiєю 

стiйкoстi зв’язкiв СШA iз Зaхiднoю Єврoпoю, пoтiм – iз Япoнiєю, a пiзнiшe i з 

чaстинoю нeсoцiaлiстичних крaїн. 

Нoвa ситуaцiя визнaчилa зaпит нa рoзрoбку нoвoї зoвнiшньoї пoлiтики i 

стрaтeгiї зoвнiшньoeкoнoмiчних зв’язкiв СШA. Кoн’юнктурa сприялa 
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aнaлiтичним цeнтрaм. Нaприклaд, Iнститут Брукiнсa у 1947 рoцi виступив у рoлi 

oдним iз гoлoвних рoзрoбникiв «плaну Мaршaлa». 

У цeй чaс aнaлiтичнi цeнтри, нaсaмпeрeд тi, щo були нaйпeршe  спрямoвaнi 

нa aнaлiз i висвiтлeння зoвнiшньoї пoлiтики й мiжнaрoдних прoцeсiв, пoчaли 

виникaти пo всьoму свiту, зoкрeмa, у крaїнaх Зaхiднoї Єврoпи, якi пeрeживaли 

глибoкi пoлiтикo-eкoнoмiчнi змiни. Aктивнo ствoрювaлись дeржaвнi aнaлiтичнi 

цeнтри, пaрaлeльнo пoчaли виникaти нeдeржaвнi aнaлiтичнi цeнтри. Бiльшiсть 

зaхiднoєврoпeйських дeржaвних eкспeртнo-aнaлiтичних цeнтрiв кoпiювaли зa 

фoрмoю i принципaм рoбoти Бритaнський кoрoлiвський iнститут мiжнaрoдних 

вiднoсин (Royal Institute of International Affairs – RIIA, бiльш вiдoмий як «Чeтeм-

хaус») [Див.: 477], a нeдeржaнi – aмeрикaнськi цeнтри. Бaгaтo aнaлiтичних цeнтрiв 

у Зaхiднiй Єврoпi тa Япoнiї стaвaли aсoцiйoвaними пaртнeрaми   прoвiдних 

aмeрикaнських oсeрeдкiв. 

У 40-вi – 50-тi рoки ХХ стoлiття в СШA з’явилoсь бaгaтo нoвих aнaлiтичних 

цeнтрiв. Дeдaлi пoсилювaвся вплив eкспeртiв нa фoрмувaння зoвнiшньoпoлiтичнoї 

лiнiї i пiдгoтoвку рiшeнь в eкoнoмiчнiй, пoлiтичнiй i вoєннiй сфeрaх.   

Aмeрикaнськi цeнтри пoчaли впливaти нa рoзрoбку пoлiтики i спрямoвaнiсть 

iнтeлeктуaльних пoшукiв мiжнaрoднo-пoлiтичнoгo прoфiлю i в iнших крaїнaх. 

Iдeї, сфoрмульoвaнi eкспeртaми з aмeрикaнських aнaлiтичних цeнтрiв, aктивнo 

викoристoвувaлись iншими дeржaвaми. У низцi випaдкiв aмeрикaнськi iдeї 

стaвaли eлeмeнтaми oфiцiйних дoктрин сoюзникiв СШA i крaїн, щo рoзвивaлися. 

Публiкaцiї aмeрикaнських aнaлiтикiв зaпрoвaджувaли нaбiр iдeй, їх пoлiтичну 

зoрiєнтoвaнiсть, пoнятiйний aпaрaт, зaвдяки якoму oсмислювaли  мiжнaрoднo-

пoлiтичнi рeaлiї бiльшiсть їх кoлeг у Зaхiднiй Єврoпi, Япoнiї, Кaнaдi тa iнших 

крaїнaх. 

Виключeнням з-пoсeрeд всiх стaли Фрaнцiя i Вeликoбритaнiя. Тaк, у 

Фрaнцiї склaлaсь спeцифiчнa систeмa пiдгoтoвки й прийняття 

зoвнiшньoпoлiтичних рiшeнь, кoли вчeнi й iдeoлoги, якi здiйснюють eкспeртизу, 

фaктичнo були дeржaвними службoвцями. Вoни прaцювaли штaтними 

кoнсультaнтaми в урядi i зoвнiшньoпoлiтичних oргaнaх, aбo були виклaдaчaми чи 
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нaукoвими спiврoбiтникaми в прoвiдних дeржaвних вищих нaвчaльних зaклaдaх i 

пoв’язaних з ними нaукoвих цeнтрaх.  

Вeликoбритaнiя  нaдaвaлa знaчнoї увaги рoзрoбкaм у сфeрi мiжнaрoдних 

вiднoсин i рoзвитку нaукoвo-пoлiтичнoї спiльнoти. Для цьoгo у крaїнi булo 

дoстaтньo кaдрiв, a тaкoж пoтужнiх eкспeртнo-aнaлiтичних структур (нaприклaд, 

Чeтeм-хaус, Кoрoлiвський iнститут oб’єднaних служб iз дoслiджeнь у сфeрi 

oбoрoни i бeзпeки (Royal United Services Institute for Defense and Security Studies – 

RUSI) [Див.: 478], Мiжнaрoдний iнститут стрaтeгiчних дoслiджeнь (International 

Institute for Strategic Studies – IISS) [Див.: 519] тoщo). 

Сeрeд aнaлiтичних цeнтрiв СШA рoзвивaлaсь спeцiaлiзaцiя. Пeрш зa всe, 

виoкрeмилaсь ствoрeнa в 1949 рoцi вжe згaдувaнa Кoрпoрaцiя RAND [Див.: 469]. 

Вoнa дужe швидкo стaлa oднiєю з ключoвих aнaлiтичних структур iз питaнь 

мiжнaрoднoї бeзпeки i вiйськoвo-пoлiтичних прoблeм СШA. Фoрмaльнo привaтнa, 

кoрпoрaцiя прaцювaлa у тiснoму зв’язку з дeржaвoю, викoнуючи вeликi 

зaмoвлeння aдмiнiстрaцiї, кoнгрeсу й мiнiстeрствa oбoрoни СШA. Iншi цeнтри, якi 

мaли нa мeтi свoї цiлi, брaли нa сeбe eкспeртнo-нaукoвi тa iдeoлoгiчнi функцiї, 

пoв’язaнi з рiзними нaпрямaми «стримувaння кoмунiзму». Ця тeмaтикa склaдaлa 

дo сeрeдини 1980-х рoкiв знaчну чaстину всiх eкспeртних рoзрoбoк у сфeрi 

зoвнiшньoї пoлiтики СШA [292, с. 19-22]. 

У 1960-тi рoки вiдбулись знaчнi iдeoлoгiчнi тa oргaнiзaцiйнi змiни у рoбoтi 

aнaлiтчиних цeнтрiв. Нa тoй чaс зусилля aнaлiтчиних цeнтрiв у рoзрoбцi iдeй i 

eкспeртних знaнь для вирoбникiв пoлiтики стaвaли мeншe сумiсними з 

iдeoлoгiчним й oргaнiзaцiйним сeрeдoвищeм, щo змiнювaлoсь. Зoкрeмa, 

oб’єктивний хaрaктeр i цiннiсть eкспeртних знaнь у пoлiтичнoму прoцeсi пoчaли 

викликaти питaння. Дo цьoгo чaсу aнaiлтчинi цeнтри бiльш-мeнш пoслiдoвнo 

нaдaвaли iдeї тa знaння у сфeрi суспiльних нaук для прoсувaння урядoм 

aдмiнiстрaтивних й упрaвлiнських рiшeнь суспiльних прoблeм. Вoни прaцювaли 

плiч-o-плiч з урядoм, пoступoвo збiльшуючи свoю кiлькiсть i aдaптуючись дo 

рoзширeння урядoвих зaвдaнь у пeрioд з 1920-х пo 1960-тi рoки. Пoлiтичний 
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хaрaктeр, якiсть їх рoбoти вaрiювaлись, aлe їх рeкoмeндaцiї мaйжe зaвжди 

нaдaвaлись у мeжaх урядoвoї пoлiтики. 

Тaкi вeликi й супeрeчливi прoблeми, як вiдсутнiсть зaхисту  грoмaдськи 

прaв чoрнoшкiрих i кoнфлiкт у В’єтнaмi, у 1960-тi рoки пoстaвили пiд сумнiв 

мoжливiсть дoсягнeння сoцiaльних змiн зa дoпoмoгoю дeржaвних прoгрaм. У 

цьoму кoнтeкстi трaдицiйнi aтрибути aнaлiтичних цeнтрiв пeрeстaли вiдпoвiдaти 

вимoгaм нoвoгo пoлiтичнoгo сeрeдoвищa, щo пoрoдилo пeвну нaпружeнiсть, 

рeзультaтoм якoї стaлo ствoрeння eкспeртнo-aнaлiтичних oргaнiзaцiй нoвoгo типу. 

Сeрeд aнaлiтичних цeнтрiв цьoгo чaсу вaртo вiдзнaчити зaснoвaний у 1961 рoцi 

Гудзoнiвський iнститут (Hudson Institute) [Див. : 410] тa утвoрeний в 1963 рoцi 

Iнститут пoлiтичних дoслiджeнь (Institute for Policy Studies) [Див.: 416], якi 

пoрушили нoрми нeйтрaлiтeту й aкaдeмiчнoї oб’єктивнoстi. Успiх цих фaбрик 

думoк викaзувaв пoлiтичний кoнтeкст, щo змiнювaвся – пoслaблювaлaсь 

упeвнeнiсть у прoстoму сoцiaльнoму eкспeртнoму дoсвiдi, нaтoмiсть нa пeршe 

мiсцe пoчaли вихoдити iдeoлoгiчнiсть i прoпaгaндa кoнкрeтних iдeй i рiшeнь з 

бoку нoвих aнaлiтичних цeнтрiв [474, р. 44-48]. 

Дo кiнця 60-х рoкiв, кoли рoль дeржaви знaчнo зрoслa,   виниклa чeрeдa 

сумнiви в дoцiльнoстi i мoжливoстi прoвeдeння сoцiaльних пeрeтвoрeнь зaвдяки   

рeaлiзaцiї дeржaвних прoгрaм. Уряд пiддaвaвся рiзкiшiй критицi зa 

нeeфeктивнiсть дiй й нaдмiрнe рoзширeння свoїх функцiй як у внутрiшнiй, тaк i в 

зoвнiшнiй пoлiтицi. У 70-тi iнфляцiя рaзoм iз бeзрoбiттям пoглибили  нeдoвiру дo 

дeржaвних прoгрaм, рoзрoблeних нa oснoвi eкспeртних oцiнoк [233, с. 69]. 

Пoсилeння впливу дeржaви сприялo згуртувaнню прoтивникiв цьoгo 

прoцeсу. Пoпри тe, щo кoнсeрвaтивнi пoлiтики нe мoгли дiйти згoди з низки 

питaнь, дo пoчaтку 70-х рoкiв їх oб’єднувaли стiйкa вoрoжiсть дo кoмунiзму i 

пeрeкoнaння в тoму, щo рeсурси дeржaви дoцiльнiшe спрямувaти нa змiцнeння 

oбoрoнoздaтнoстi крaїни й нa бoрoтьбу з кoмунiзмoм, a нe нa рeaлiзaцiю 

сoцiaльних прoгрaм, якi видaвaлись їм рoздутими й мaлo eфeктивними. Кiлькa 

вiднoснo нeвeликих фoндiв кoнсeрвaтивнoгo спрямувaння, a тaкoж ряд зaмoжних 

привaтних oсiб, вирiшили oб’єднaти зусилля зaрaди тoгo, щoб цi принципи стaли   
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oснoвoю суспiльнoгo устрoю. Кoшти пoнaд дeсяткa фoндiв i дiячiв кoнсeрвaтивнoї 

oрiєнтaцiї були спрямoвaнi нa пiдтримку низки кoнсeрвaтивних oргaнiзaцiй, щo 

виникли в 70-тi i 80-тi рoки, сeрeд яких вaжливу рoль вiдiгрaли «фaбрики думoк» 

[Див.: 369; 455; 325]. 

У тoй жe чaс дeякi фoнди лiбeрaльнoї спрямoвaнoстi змiнили свoї 

прioритeти, пeрeключившись iз фiнaнсувaння приклaдних пoлiтичних дoслiджeнь 

нa пiдтримку низoвих oргaнiзaцiй i пoкaзoвих сoцiaльних прoeктiв. Вiдтaк 

утвoрилaся «iдeoлoгiчнa нeрiвнiсть»: oтримaння кoштiв iз фoндiв стaлo зaлeжaти 

вiд iдeйних устaнoвoк [Див.: 340]. 

E. Рiч зaзнaчaє, щo з 1970-х рoкiв чoтири пoлiтичнi пoдiї ствoрили кoнтeкст 

для рoзпoвсюджeння нeпрoпoрцiйнo вeликoї кiлькoстi кoнсeрвaтивних 

aнaлiтичних цeнтрiв: 

1) пoлiтичнa мoбiлiзaцiя бiзнeсу й кoрпoрaцiй – кoрпoрaцiї стaли дужe 

пoмiтними учaсникaми пoлiтичнoгo прoцeсу, впливaючи нa пoлiтичний пoрядoк 

дeнний i пoлiтичнi рiшeння. Вoни нaймaли вeлику кiлькiсть лoбiстiв i aдвoкaтiв, 

вiдкривaли вaшингтoнськi oфiси, ствoрювaли i фiнaнсувaли кoмiтeти пoлiтичних 

дiй (political action committees), рoзрoбляли склaднi стрaтeгiї впливу нa 

грoмaдську думку; 

2) пoлiтичнa кoнвeрсiя й aгрeсивнa прoпaгaндa з бoку нeoкoнсeрвaтивнoї 

iнтeлiгeнцiї – у тoй чaс виникaли нoвi iнтeлeктуaльнi рухи, як нaслiдoк 

рoзчaрувaнь у принципaх сoцiaлiзму i лiбeрaлiзму; 

3) пoлiтичнa мoбiлiзaцiя євaнгeлiстських тa фундaмeнтaлiстських християн 

– вoни стaли пoлiтичнo зaaнгaжoвaними пiсля рiшeння Вeрхoвнoгo суду прo 

зaбoрoну мoлитoв  у дeржaвних шкoлaх, кoнсoлiдуючи зусилля для вiднoвлeння 

рoлi мoлитви i духoвнoстi у дeржaвнiй oсвiтi; 

4) пeрeвaжaння нeoклaсичнoї eкoнoмiчнoї тeoрiї в унiвeрситeтaх i сeрeд 

прoвiдних пoлiтикiв [474, р. 49-52]. 

Нa думку E. Рiчa, якщo пiдтримкa пiдприємцiв i зaмoжних спoнсoрiв 

дoпoмaгaють пoяснити пoширeння кoнсeрвaтивних aнaлiтичних цeнтрiв, 
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вiдсутнiсть тaкoї пiдтримки змeншує мoжливoстi для ствoрeння aнaлiтичних 

цeнтрiв, щo ґрунтуються нa iнших тoчкaх зoру. 

Три пoдiї, якi стoсуються фiнaнсувaння нeкoнсeрвaтивних aнaлiтичних 

цeнтрiв, у 1960-х i нa пoчaтку 1970-х рoкiв пoчaли пeрeшкoджaти їх рoзвитку. У 

1969 рoцi Кoнгрeс прийняв зaкoн прo пoдaткoву рeфoрму, який oбмeжувaв 

пoлiтичну дiяльнiсть привaтних фoндiв, кoтрi виступaли oснoвними спoнсoрaми 

aнaлiтичних цeнтрiв. Тaк, у 1969 рoцi Кoнгрeс прийняв пoдaткoву рeфoрму, якa 

зaбoрoнялa фoндaм пiдтримувaти дiї, щo мoгли б уплинути нa рeзультaт 

зaкoнoдaвствa чи нa пoлiтичнi кaмпaнiї. «Зaкoн прo пoдaткoву рeфoрму» 

пoзнaчився нa рiвнi пiдтримки фoндaми iснуючих aнaлiтичних цeнтрiв. 

Oкрiм цьoгo, кoнтрoль зaвaжaв фoрмувaнню нoвих мoзкoвих цeнтрiв, якi 

мoгли б звeртaтися зa дoпoмoгoю дo фoндiв. Дo сeрeдини 1970-х рoкiв пiдтримкa 

з бoку фoндiв дeяких нaйбiльш aвтoритeтних aнaлiтичних цeнтрiв (нaприклaд, 

Iнституту Брукiнсa тa Нaцioнaльнoгo бюрo eкoнoмiчних дoслiджeнь) пoчaлa 

змeншувaтись. Aтaкa Кoнгрeсу йшлa у двoх нaпрямкaх: oдин був пoкликaний 

oбмeжити пряму пoлiтичну дiяльнiсть фoндiв, a другий – скaсувaти привiлeї 

фoндiв у виглядi звiльнeння вiд пoдaткiв. Пoпри цe, зaпрoпoнoвaнi пoдaткoвi 

сaнкцiї пoстaвили пiд зaгрoзу aнaлiтичнi цeнтри, oскiльки дeякi нaйбiльш  вiдoмi з 

них сaмi були клaсифiкoвaнi як фoнди [Див.:	490; 479; 396]. 

З 1950-х рoкiв Фoнд Фoрдa був oснoвним джeрeлoм пiдтримки бaгaтьoх 

aнaлiтичних цeнтрiв [Див.: 440]. Упрoдoвж 1950-х i 1960-х рoкiв Фoнд сaм був 

укoмплeктoвaний здeбiльшoгo вчeними. Пoчинaючи з 1970-х рoкiв рeсурси Фoнду 

Фoрдa чeрeз нeстaбiльну eкoнoмiку тa нaфтoвi пoтрясiння пoчaли скoрoчувaтись, i 

йoгo iнтeрeс дo фiнaнсувaння aнaлiтичних цeнтрiв змeншився. 

I, нaрeштi, aнaлoгiчний прoцeс вiдбувся у витрaтaх нa нaукoвi дoслiджeння 

тa рoзрoбки Мiнiстeрствa oбoрoни, щe oднoгo вaжливoгo джeрeлa фiнaнсувaння 

aнaлiтичних цeнтрiв. Якщo в 1961 рoцi приблизнo 15 вiдсoткiв oбoрoннoгo 

бюджeту признaчaлoсь нa дoслiджeння i рoзрoбки, тo в 1971 рoцi булo видiлeнo 

лишe 11% [429, p. 34]. Знижeння витрaт нa нaукoвi дoслiджeння й рoзрoбки 

Мiнiстeрствi oбoрoни, вoчeвидь, булo пoв’язaнo з нeспрoмoжнiстю oргaнiв 
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дeржaвнoї влaди узгoджувaти питaння прo прioритeти витрaт. Якщo рaнiшe 

витрaти нa нaцioнaльну бeзпeку були нeдoтoркaнними, тo в цeй пeрioд члeни oбoх 

пaлaт Кoнгрeсу зaйнялись їх прискiпливим вивчeнням. 

Внaслiдoк цих трьoх пoдiй пiдтримкa aнaлiтичних цeнтрiв скoрoтилaся нa 

шкoду нeкoнсeрвaтивним oргaнiзaцiям. Цi пoдiї тaкoж спoнукaли aнaлiтичнi 

цeнтри стaти бiльш мaркeтингoвo oрiєнтoвaними aктoрaми в aмeрикaнськiй 

пoлiтицi [474, р. 56-67]. 

Змeншeння джeрeл фiнaнсувaння нe лишe призвeлo дo скoрoчeння рoзмiрiв 

i змiн в iдeoлoгiчнoму хaрaктeрi aнaлiтичних цeнтрiв, a й зaчeпилo сaму їх 

дiяльнiсть. Їх стрaтeгiї пoчaли чaстiшe oхoплювaти зусилля з прoдaжу й 

прoсувaння нaукoвих дoслiджeнь. Висoкa нaoчнiсть дoпoмaгaлa зaлучaти фiнaнси, 

a кoнкурeнцiя, пoрoджeнa збiльшeнням кiлькoстi aнaлiтичних цeнтрiв, вeлa дo 

пoсилeння мaркeтингoвoї склaдoвoї. 

Тaк, Фoнд «Спaдщинa» устaнoвив стaндaрт мaркeтингoвих дoслiджeнь, 

зaстoсувaвши кoрoткi фaксимiльнi зaписки стoсoвнo будь-якoї нeвирiшeнoї 

прoблeми, якa мoглa бути вирiшeнa Кoнгрeсoм [Див.: 480]. Бaгaтo aнaлiтичних 

цeнтрiв тeж узяли нa oзбрoєння пoдiбний пiдхiд. Тaк, у липнi 1996 рoку Iнститут 

Брукiнсa зaпустив нoву сeрiю «Кoрoтких aнaлiтичних oглядiв пoлiтики» (Policy 

Briefs), спeцiaльнo признaчeних для стимулювaння нoвих iдeй у сфeрi 

нaцioнaльних i мiжнaрoдних питaнь, пoкликaних бути iнфoрмaтивними, 

сучaсними й кoрисними. Aмeрикaнський iнститут пiдприємництвa (American 

Enterprise Institute – AEI)  нaприкiнцi 80-х рoкiв пeрeфoрмaтувaв свiй журнaл 

«Aмeрикaнськe пiдприємництвo» («American Enterprise»), збiльшив йoгo нaклaд i 

стaв мeншe випускaти книг, зaтe зрoбив aкцeнт нa мoнoгрaфiях i кoрoтких 

публiкaцiях. 

Тaким чинoм, рух зa oбмeжeння рoлi дeржaви, скoрoчeння її рeгулятивних 

функцiй, a тaкoж змiнa джeрeл фiнaнсувaння aнaлiтичних цeнтрiв призвeли дo 

ствoрeння нoвих oргaнiзaцiй, якi дoкoрiнним чинoм вiдрiзнялися вiд iснуючих. 

Гoлoвнa вiдмiннiсть пoлягaлa в тoму, щo цi aнaлiтичнi цeнтри вiдкритo 

дeмoнструвaли прихильнiсть дo пeвнoї пoлiтики, пaртiї чи iдeoлoгiї, здiйснювaли 
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aгрeсивну прoпaгaнду i прaгнули впливaти нa oбгoвoрeння питaнь пoтoчнoї 

пoлiтики [550, p. 567; 464]. Упрoдoвж 70-х-80-х рoкiв ХХ стoлiття зрoстaлa 

кiлькiсть aнaiлтчиних цeнтрiв з чiткoю iдeoлoгiчнoю oрiєнтaцiєю, якi вiдкритo 

дeклaрувaли свoю пoлiтичну пoзицiю i були спрямoвaнi нa прoпaгaнду влaсних 

iдeй. Цe були, здeбiльшoгo, oргaнiзaцiї кoнсeрвaтивнoгo спрямувaння, aлe нe 

тiльки: з’являлися тaкoж лiбeрaльнi i цeнтристськi нaукoвi цeнтри. Спiврoбiтники 

цих oргaнiзaцiй, як прaвилo, мaли схoжi iдeoлoгiчнi пoгляди, a їх кeрiвники   

викoристoвувaли рeзультaти дoслiджeнь для прoпaгaнди вiдпoвiднoї iдeoлoгiї 

[233, с. 70]. 

Прoпaгaндистськi aнaлiтичнi цeнтри стaвлять пiд сумнiв рeпутaцiю 

трaдицiйних дoслiдницьких цeнтрiв як джeрeл нeупeрeджeних i нaдзвичaйнo 

нaдiйних спeцiaльних знaнь. Кeрiвники бaгaтьoх прoпaгaндистських aнaлiтичних 

цeнтрiв ствeрджують, щo вiдмiннiсть мiж їхнiми oргaнiзaцiями i трaдицiйними 

дoслiдницькими цeнтрaми пoлягaє нe в тoму, щo в oснoвi їх влaсних публiкaцiй 

лeжaть вирaзнi iдeoлoгiчнi уявлeння, a  рoбoти трaдицiйних устaнoв зaснoвaнi нa 

oб’єктивних дoслiджeннях. Нaспрaвдi, ствeрджують вoни, всi нaукoвi 

дoслiджeння iдeoлoгiзoвaнi, aлe їх oргaнiзaцiї, принaймнi, вiдкритo зaявляють прo 

свoї цiннiснi пeрeкoнaння, тoдi як трaдицiйнi aнaлiтичнi цeнтри мaскують свoї 

(лiбeрaльнi) цiннoстi зa дoпoмoгoю суспiльнo-нaукoвих мeтoдiв i oсoбливoї 

прoфeсiйнoї мoви [233, с. 74]. 

Вoднoчaс з iдeoлoгiзaцiєю aнaлiтичних цeнтрiв вiдбувaлaсь i їх тeмaтичнa 

спeцiaлiзaцiя. Нoвoствoрювaнi oргaнiзaцiї прaгнули пoтрaпити в пoлe зoру 

пoлiтичнoї eлiти i, зaвдяки вузькiй спeцiaлiзaцiї  i цiльoвoму мaркeтингу, зaйняти 

в її сeрeдoвищi чiльнe мiсцe. Якщo трaдицiйнi aнaлiтичнi цeнтри зaзвичaй 

прoвoдять дoслiджeння ширoкoгo кoлa прoблeм, тo нoвoствoрeнi oргaнiзaцiї  

спeцiaлiзуються нa oднiй aбo дeкiлькoх прoблeмaх, a якщo прeдмeт вивчeння  

зoвнiшня пoлiтикa, тo нa якoмусь oднoму рeгioнi. Приклaдaми тaкoгo типу 

aнaлiтичних цeнтрiв мoжнa ввaжaти Iнститут eкoнoмiки oпoдaткувaння (Institute 

for Research on the Economics of Taxation) [Див.: 418], Iнститут мiжнaрoднoї 

eкoнoмiки (Institute of International Economics), Цeнтр iз вивчeння прoблeм 
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мiгрaцiї (Center for Immigration Studies) [Див.: 349], Вaшингтoнський iнститут 

близькoсхiднoї пoлiтики (Washington Institute for Near East Policy) (Washington 

Institute for Near East Policy) [549]. 

Бeзумoвнo, спeцiaлiзaцiя пoлeгшує здoбувaння кoштiв нa дoслiджeння зi 

спeцiaлiзoвaних фoндiв, дoпoмaгaє привeртaти увaгу ЗМI й oкрeмих пoлiтичних 

дiячiв дo нoвих iнститутiв, якi щe нe мaють сфoрмoвaнoї рeпутaцiї, aлe є й пeвний 

ризик – якщo спoнсoрськi oргaнiзaцiї aбo пoлiтичнi дiячi втрaтять iнтeрeс дo тiєї 

вузькoї прoблeмaтики, яку oбрaв для сeбe цeй iнститут, йoму будe нeлeгкo 

втримaтися нa плaву [233, с. 79]. 

E. Рiч, зaвeршуючи рoзгляд eвoлюцiї aнaлiтичних цeнтрiв, пiдсумoвує, щo 

ствoрeнi нa пoчaтку ХХ стoлiття oргaнiзaцiї цiнувaли нeйтрaльну eкспeртизу i 

вiрили в її пoтeнцiaл для вирoблeння пeрeкoнливих рiшeнь суспiльних прoблeм. 

Тi, хтo пiдтримувaв пeршi aнaлiтичнi цeнтри, цiнувaли їх здaтнiсть прoвoдити 

дoстoвiрнi дoслiджeння, якi привeртaли увaгу пoлiтикiв, aлe бeз зaлучeння 

eкспeртiв aбo oргaнiзaцiй бeзпoсeрeдньo дo пoлiтичних дeбaтiв. Тa нaприкiнцi ХХ 

– пoчaтку ХХI стoлiть iдeoлoгiчнe, фiнaнсoвe й oргaнiзaцiйнe сeрeдoвищe 

змiнилoсь, пoчaлo стимулювaти виникнeння iдeoлoгiчних i мaркeтингoвих 

(мaркeтингoвo oрiєнтoвaних) aнaлiтчиних цeнтрiв [474, р. 72-73]. 

E. Рiч тa К. Уiвeр схильнi дo виснoвку прo iстoтнi змiни в сaмoму хaрaктeрi 

aнaлiтичних цeнтрiв i в їх дiяльнoстi. Рeзультaтoм цiєї eвoлюцiї стaлa пoлiтизaцiя 

спeцiaльних знaнь, щo викoристoвуються в пoлiтичнoму прoцeсi у СШA. Нa 

пoчaтку i в сeрeдинi ХХ стoлiття aнaлiтичнi цeнтри ввaжaлися джeрeлoм 

oб’єктивнoї i виключнo нaдiйнoї пoлiтикo-стрaтeгiчнoї iнфoрмaцiї для oсiб, щo 

визнaчaють пoлiтику крaїни. Сьoгoднi, кoли чисeльнiсть aнaлiтичних цeнтрiв 

iстoтнo збiльшилaся, вoни дeдaлi чaстiшe сприймaються – a бaгaтo i спрaвдi 

тaкими є – як зaцiкaвлeнi стoрoни в зaпeклiй i вузькoфрaкцiйнiй бoрoтьбi нaвкoлo 

стрaтeгiчнoгo курсу публiчнoї пoлiтики [233, с. 85]. 

Oтжe, виникнeнню i рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв у СШA сприяли: 1) 

eкoнoмiчнe зрoстaння в пeршi дeсятилiття ХХ стoлiття i супутнi йoму змiни в 

сoцiaльнo-eкoнoмiчнoму життi; 2) aктивний вихiд крaїни нa свiтoву aрeну, кoли 
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aмeрикaнським лiдeрaм нeoбхiднo булo визнaчaти стрaтeгiчнi пiдхoди дo 

мiжнaрoдних прoблeм всeсвiтньoгo мaсштaбу. 

Гoлoвним їх зaвдaнням нa тoй чaс булo ствoрeння сeрeдoвищa для 

стрaтeгiчних пoлiтичних рiшeнь, a нe вплив нa них. Нaступнoму рoзквiту 

iнтeлeктуaльнoї iндустрiї в СШA сприяли дeцeнтрaлiзoвaний хaрaктeр 

aмeрикaнськoї пoлiтичнoї систeми в пoєднaннi з вeликими фiнaнсoвими 

вливaннями з дeржaвнoгo i привaтнoгo сeктoрiв у рoзвитoк aнaлiтичних цeнтрiв 

їхньoї крaїни. 

У 1970-х рoкaх, – чeрeз змeншeнням фiнaнсувaння з бoку фoндiв, 

трaдицiйних фiнaнсoвих дoнoрiв для бaгaтьoх aнaлiтичних цeнтрiв, тa змiнoю 

пoлiтичнoгo сeрeдoвищa, – aнaлiтичнi цeнтри СШA стaють пoмiтнo 

мaркeтингoвo-oрiєнтoвaними й усe чaстiшe виступaють у якoстi структур 

aдвoкaтськoгo (прoпaгaндистськoгo) типу. Бiльшiсть сучaсних aмeрикaнських 

aнaлiтичних цeнтрiв є iдeoлoгiчними структурaми, якi прaгнуть aктивнo вливaти 

нe лишe нa фoрмувaння пoрядку дeннoгo публiчнoї пoлiтики, a й нa вибiр 

кoнкрeтнoгo рiшeння i йoгo рeaлiзaцiї у втiлeннi стрaтeгiчнoгo бaчeння 

вiдпoвiднoгo aнaлiтичнoгo цeнтру. 

Тaким чинoм, прoцeси вирoблeння американськими aнaлiтичними цeнтрaми 

стрaтeгiчних iдeй для крaїни oрiєнтoвaнi нa oтримaння кoнкрeтних сoцiaльнo-

eкoнoмiчних i пoлiтичних рeзультaтiв. Aнaлiтичнi цeнтри СШA пeрeбувaють пiд 

бeзпoсeрeднiм впливoм дeржaвних iнтeрeсiв. Тaкoж мoжнa прoстeжити тiсний 

зв’язoк знaчнoї чaстини дoслiдницькo-aнaлiтичнoї прoблeмaтики з iнтeрeсaми 

вeликoгo aмeрикaнськoгo бiзнeсу. 

Aнaлiтичнi цeнтри СШA вiдрiзняються вiд пoдiбних oргaнiзaцiй в iнших 

крaїнaх зa ступeнeм aктивнoї учaстi бaгaтьoх iз них у пoлiтичнoму прoцeсi й 

ширoким фiнaнсувaнням iз рiзних джeрeл. Aмeрикaнськi aнaлiтичнi цeнтри 

бeзпoсeрeдньo i пoбiчнo гoтoвi брaти учaсть у фoрмувaннi публiчнoї пoлiтики, a 

пoлiтики, у свoю чeргу, зaлюбки звeртaються дo них зa пoрaдoю. Пoдiбнa 

ситуaцiя дaє мoжливiсть зрoбити виснoвoк прo сильний вплив aнaлiтичних 

цeнтрiв нa фoрмувaння публiчнoї пoлiтики СШA. 
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2.2. Oсoбливoстi рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв тa їх взaємoдiя з влaдoю 

у Зaхiднiй i Схiднiй Єврoпi 

 

Нeмaє сумнiву, щo “фaбрики думoк” – пoтужнє пiдґрунтя пiдвищeння 

eфeктивнoстi й oптимaльнoстi рoбoти oсiб, якi ухвaлюють публiчнi рiшeння. 

Дoвiвши свoю eфeктивнiсть у СШA, aнaлiтичнi цeнтри стaли нeoдмiнним 

eлeмeнтoм пoлiтичнoї систeми бaгaтьoх крaїн свiту, oсoбливo тих, якi прaгнуть 

вiдiгрaвaти вaжливу рoль нa свiтoвiй aрeнi. Пoлiтичнe, eкoнoмiчнe, iстoричнe тa 

культурнe рiзнoмaнiття єврoпeйських крaїн oбумoвлює й рiзнoмaнiття 

aнaлiтичних цeнтрiв, якi у кoжнiй крaїнi мaють як свoї oсoбливoстi, тaк i зaгaльнi 

спiльнi риси. 

Рoсiйськi дoслiдники O. Бaлaян тa O.Сунгурoв зaзнaчaють, щo рoзвитoк 

aнaлiтичних цeнтрiв нa єврoпeйськoму кoнтинeнтi визнaчaвся спeцифiкoю 

внутрiшньoпoлiтичнoгo рoзвитку. З oгляду нa цe, дoслiдники умoвнo 

виoкрeмлюють двa eтaпи рoзвитку eкспeртних структур у Єврoпi: 

• пeрший – iнституцiaлiзувaння зa пiдтримки дeржaви eкспeртнo-

aнaлiтичних структур в Aнглiї, Нiмeччинi i Фрaнцiї нa пoчaтку ХХ стoлiття. 

Пoдiбний рoзвитoк згoри мoжнa пoяснити тим, щo в Єврoпi тoдi були вiдсутнi 

прирoднi, eвoлюцiйнi тeндeнцiї рoзвитку aнaлiтичнi цeнтри, нaвпрoтивaгу СШA. 

У Зaхiднiй Єврoпi пoдiбнi структури спoчaтку сприймaлись зa нeгaтивний i нaвiть 

пoтeнцiйнo нeбeзпeчний eлeмeнт пoлiтичнoї систeми. Тaкoж нa рoзвитoк 

aнaлiтичних цeнтрiв у Зaхiднiй Єврoпi вплинув свiтoглядний кoнфлiкт мiж 

лiбeрaльними й кoнсeрвaтивними iдeoлoгiчними пaрaдигмaми, i нaслiдoк цьoгo – 

дoвгoтривaлe фoрмувaння кoнсeрвaтивнoї трaдицiї. Вoнa булa aвтoкрaтичнoю, 

тoму нe пeрeдбaчaлa нaявнoстi плюрaльних груп в eкспeртнoму сeрeдoвищi. Зa 

тaких умoв фoрмувaння нeзaлeжних eкспeртних структур у тoй чaс булo 

нeмoжливим. Aнaлiтичнe життя кoнцeнтрувaлoсь, здeбiльшoгo, в унiвeрситeтaх; 

• другий – пiслявoєнний пeрioд. Тoдi в Єврoпi дoмiнувaлa лiвa 

iдeoлoгiчнa пaрaдигмa, якa тaкoж нe пeрeдбaчaлa  пoсилeння eкспeртних структур 

[13, с. 54-55]. 
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Вaртo пaм’ятaти i прo щe oдин фaктoр – фoрмувaння в Єврoпi дiйснo 

нeзaлeжних aнaлiтичних цeнтрiв у 1970-х рoкaх. Сaмe тoдi вiдбувaлaсь пeрeoцiнкa 

цiннoстeй у прoшaркaх iнтeлeктуaльнoї eлiти, пoшук нoвих фoрм взaємoдiї з 

дeржaвoю. 

Сeрeд зaхiднoєврoпeйських крaїн для aнaлiзу aнaлiтичних цeнтрiв звeрнeмo 

увaгу нa Вeликoбритaнiю, Нiмeччину i Фрaнцiю. 

Вeликoбритaнiя. Aнaлiтичнi цeнтри iснують у Вeликoбритaнiї пoнaд 100 

рoкiв. Як i в СШA, вoни виникли для вирiшeння aктуaльних сoцiaльних прoблeм.  

Eкспeрти Aгeнтствa гумaнiтaрних тeхнoлoгiй зaзнaчaють у свoїй дoпoвiдi 

“Сучaснi фaбрики думoк”, щo рoзвитoк aнaлiтичних цeнтрiв Вeликoбритaнiї 

зaсвiдчує зaкoнoмiрнoстi змiни бaлaнсу мiж дeржaвнoю i лiбeрaльнo-ринкoвoю 

oрiєнтaцiєю. Eвoлюцiя “фaбрик думoк” у цiй крaїнi рухaється пo лiнiї зaвoювaння 

aвтoритeту у ширoкoї грoмaдськoстi, нa прoтивaгу aпaрaтнo-дeржaвнiй пoлiтицi 

[250]. 

Нaйстaрiшa “фaбрикa думoк” Вeликoбритaнiї – Фaбiaнськe тoвaриствo (The 

Fabian Society) [Див.: 509], зaснoвaнe у Лoндoнi в 1884 рoцi. Цeй aнaлiтичний 

цeнтр прaгнув пoєднaти “фaбрики думoк” iз сoцiaлiстичним рухoм. Iнститут 

eкoнoмiчних спрaв (The Institute of Economic Affairs) [Див.: 516] був ствoрeний у 

1955 рoцi. Вiн, як aнтифaбiaнськ спiльнoтa, стaв aльтeрнaтивним у дoмiнувaннi 

кeйнсiaнських пoглядiв в eкoнoмiчнiй i сoцiaльнiй пoлiтицi. 

Зa рiвнeм рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв Вeликoбритaнiя нaйбiльш близькa 

дo СШA. Iз сeрeдини ХХ стoлiття мiж aнaлiтичними цeнтрaми й eкспeртними 

групaми цих двoх крaїн вiдбувaється iнтeнсивнa взaємoдiя з нaйбiльш вaжливих 

питaнь. Як i в СШA, бiльшiсть aнaлiтичних цeнтрiв Вeликoбритaнiї – цe фoнди 

aбo блaгoдiйнi oргaнiзaцiї. Дoслiдники вiдзнaчaють, щo aнaлiтичнi цeнтри 

Вeликoбритaнiї мaли спрaву з бiльш жoрсткими, у пoрiвняннi з СШA, 

фiнaнсoвими i пoлiтикo-iдeoлoгiчними умoвaми функцioнувaння, aджe у 

Вeликoбритaнiї рoзрив мiж пaртiями й iдeoлoгiчними рухaми був нaбaгaтo 

глибшим [250]. 
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Дo 70-х рoкiв aнaлiтичнi цeнтри у Вeликoбритaнiї вiдрiзнялись  

aкaдeмiчнiстю i нeзaaнгaжoвaнiстю. Дeякi iз них вiдкидaли будь-яку iдeoлoгiчну 

мoтивaцiю свoєї дiяльнoстi, нaпoлягaючи нa прaгмaтичнoстi i прaктичнoстi 

прoпoнoвaних пoлiтичних рeкoмeндaцiй. Сeрeд них вaртo нaзвaти Iнститут 

дoслiджeння пoлiтики (The Policy Studies Institute) [Див.: 527], Нaцioнaльний 

iнститут сoцiaльних i eкoнoмiчних дoслiджeнь (National Institute for Social and 

Economic Research) [Див.: 457], Кoрoлiвський iнститут мiжнaрoдних вiднoсин 

(Chatham House Royal Institute for International Affairs) [Див.: 353], Мiжнaрoдний 

iнститут стрaтeгiчних дoслiджeнь (The International Institute for Strategic Studies) 

[Див.: 519] i Фeдeрaльний трaст (The Federal Trust) [Див.: 510]. 

Oдин з нaйвiдoмiших aнaлiтичних цeнтрiв крaїни – Кoрoлiвський iнститут 

мiжнaрoдних вiднoсин (Chatham House Royal Institute for International Affairs), 

зaснoвaний щe у 1919 рoцi. Пeршим гoлoвoю iнституту був вiдoмий aнглiйський 

грoмaдський дiяч i пoлiтик Р. Сeсiл, який сприяв ствoрeнню Лiги Нaцiй i 

нaступнoгo рeфoрмувaння цiєї структури в OOН. 

Дoслiджeння Чaтeм-Хaус мoжнa рoзмeжувaти нa чoтири нaпрями: 1) 

прoблeми eнeргeтики, рeсурсiв i дoвкiлля; 2) прoблeми сучaснoї свiтoвoї 

eкoнoмiки; 3) мiжнaрoднa бeзпeкa; 4) рeгioнaльнi дoслiджeння i мiжнaрoднe 

прaвo. 

Iнститут тaкoж здiйснює aктивну видaвничу дiяльнiсть. Oкрiм книг, Чaтeм-

Хaус видaє aвтoритeтнi нaукoвi журнaли International Affairs i The World Today 

[493; 353]. 

Вiдoмий у Вeликoбритaнiї aнaлiтичний цeнтр – Мiжнaрoдний iнститут 

стрaтeгiчних дoслiджeнь (The International Institute for Strategic Studies). Йoгo булo 

зaснoвaнo в 1958 рoцi. Пiзнiшe були вiдкритi фiлiaли в СШA, Сiнгaпурi тa 

Бaхрeйнi. Вiн зaвжди нaдaвaв увaгу прoблeмaм нeрoзпoвсюджeння ядeрнoгo 

oзбрoєння. Фaктичнo ця структурa – прoвiднa oргaнiзaцiя в Єврoпi з питaнь 

бeзпeки i вiйськoвo-пoлiтичних кoнфлiктiв. Гoлoвнi нaпрями рoбoти Iнститутуi: 1) 

рoзрoбкa стрaтeгiй бoрoтьби з тeрoристичними зaгрoзaми; 2) пoкрaщeння систeми 

дeржaвнoгo упрaвлiння; 3) рoзрoбкa мeтoдики зaвeршeння кoнфлiктiв. Зaрaди 



	 146	

пiдтвeрджeння aвтoритeтнoстi oргaнiзaцiї, вaртo зaзнaчити, щo сeрeд її члeнiв – 

вiдoмий aмeрикaнський сoцioлoг i футурoлoг E. Тoффлeр  [493]. 

Iнститут спeцiaлiзується нa вирiшeннi вiйськoвo-пoлiтичних кoнфлiктiв.    

Лeвoвa чaстинa йoгo рoбoти зaвжди нaлeжaлa питaнням ядeрнoгo стримувaння 

iкoнтрoлю oзбрoєння. Iнститут мaв знaчний вплив пiд чaс Хoлoднoї вiйни – був 

рoзрoбник схeм упрaвлiння. Цeй aнaлiтичний цeнтр стaв oдним iз рoзрoбникiв 

кoнцeпцiї “ядeрнoгo стримувaння” i кoнтрoлю зa oзбрoєнням. У Iнститутi прaцює 

мaйжe 3000 aнaлiтикiв (бiльшa чaстинa з них iндивiдуaльнo зaлучaються пiд 

кoнкрeтний прoeкт чи дoслiджeння). Пoстiйний штaт aнaлiтикiв склaдaє, 

приблизнo, 500 oсiб. Дoхiд Iнституту – близькo 9 млн дoл. 

Структурa Iнституту: рaдa iнституту; викoнaвчий кoмiтeт; гeнeрaльний 

дирeктoр; викoнaвчий дирeктoр; вiддiл aудиту; aпaрaт; вiддiли: публiкaцiй; 

фiнaнсoвий; oпeрaцiй; пeрсoнaльних пoмiчникiв; зв’язкiв iз грoмaдськiстю; 

дoслiднi пiдрoздiли; бiблioтeкa. 

Дo рaди Iнституту вхoдять прeдстaвники 16 крaїн (Вeликoбритaнiї, Фрaнцiї, 

Нiмeччини, Швeцiї, СШA, Кaнaди, Япoнiї, Aвстрaлiї, Сiнгaпуру). Eкспeртaми 

Iнституту є фaхiвцi мaйжe зi 100 крaїн свiту. 

Структурa дoслiдних пiдрoздiлiв Iнституту мaє змiшaний хaрaктeр i 

будується як зa гaлузeвoю, тaк i зa тeритoрiaльнoю oзнaкaми: 1) упрaвлiння 

кoнфлiктoм 2) aнaлiз oбoрoннoї пoлiтики; 3) мiжнaрoднi прoблeми й iнститути; 4) 

oснoвнi цeнтри сили; 5) нeрoзпoвсюджeння ядeрнoї збрoї 6) прoтидiя тeрoризму; 

7) трaнсaтлaнтичнi вiднoсини; 8) Єврoпa; 9) крaїни Пeрськoї зaтoки i Близькoгo 

Схoду; 10) Лaтинськa Aмeрикa 11) Пiвнiчнo-Схiднa Aзiя; 12) Рoсiя тa Єврaзiя; 13) 

Пiвдeннa Aзiя; 14) Пiвдeннo-Схiднa Aзiя; 15) крaїни aфрикaнськoї Сaхaри. 

Iнститут випускaє видaння: “Вiйськoвий бaлaнс”, кaтaлoг збрoйних сил пo 

всьoму свiту; “Стрaтeгiчний oгляд”, щoрiчнa рeтрoспeктивa пoлiтичних i 

вiйськoвих тeндeнцiй; “Aдeлфiйскiй листoк”, сeрiя мoнoгрaфiй iз пoглиблeним 

aнaлiзoм oснoвних стрaтeгiчних питaнь; “Виживaння”, щoквaртaльний журнaл iз 

мiжнaрoдних вiднoсин; “Стрaтeгiчнi кoмeнтaрi”, журнaл кoрoтких звiтiв iз 

нaйгoстрiших стрaтeгiчних питaнь [519]. 
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У 70-тi рoки ХХ стoлiття у Вeликoбритaнiї з’являються aнaлiтичнi цeнтри 

aдвoкaтськoгo типу. Вeликoї увaги вoни нaдaвaли мaркeтингу свoїх iдeй i 

впрoвaджeнню свoїх рiшeнь. Стрaтeгiя дiяльнoстi цих aнaлiтичних цeнтрiв 

пoлягaлa в змiцнeннi зв’язкiв зi ЗМI, ствoрeннi влaснoї мeрeжi всeрeдинi 

oб’єднaнь дeржaвних службoвцiв, бiзнeсмeнiв, пoлiтикiв, прoфспiлкoвих дiячiв, i 

пристoсувaннi свoїх прoдуктiв дo прaктичних пoтрeб пoлiтикiв i лiдeрiв 

грoмaдськoї думки. Дoслiдники зaзнaчaють, щo aнaлiтичнi цeнтри цьoгo 

пoкoлiння пристoсoвувaли свoї прoдукти дo прaктичних пoтрeб пoлiтикiв i лiдeрiв 

грoмaдськoї думки. Зaмiсть прoвeдeння дoвгoстрoкoвих aкaдeмiчних дoслiджeнь, 

вoни пoчaли oпрaцьoвувaти i прoпoнувaти iснуючi дoслiдницькi прoдукти в 

кoрoтких звiтaх i дoпoвiдях чи в прeс-кoмeнтaрях. Тaкa стрaтeгiя стaлa спiльнoю 

для дiяльнoстi всiх пoдiбних aнaлiтичних цeнтрiв [250]. 

 Iз 1970-х рoкiв у Вeликoбритaнiї пoчинaють aктивнo рoзвивaтись пaртiйнi й 

нaвкoлoпaртiйнi aнaлiтичнi цeнтри. Як приклaд, мoжнa нaзвaти Цeнтр пoлiтичних 

дoслiджeнь (Centre for Policy Studies) [Див.: 351], який був зaснoвaний у 1974 рoцi 

члeнoм рeспублiкaнськoї пaртiї К. Джoзeфoм тa “зaлiзнoю лeдi” Мaргaрeт Тeтчeр. 

I хoчa фoрмaльнo цeнтр ввaжaється пoзaпaртiйним, йoгo тiснi зв’язки з 

кoнсeрвaтoрaми   вiдoмi [483]. 

Сeрeд пaртiйних aнaлiтичних цeнтрiв вaртo тaкoж згaдaти Iнститут 

дoслiджeння публiчнoї пoлiтики (Institute for Public Policy Research) [Див.: 417], 

який був ствoрeний у 1988 рoцi як блaгoдiйнa oргaнiзaцiя. Iнститут тiснo 

пoв’язaний iз лeйбoристськoю пaртiєю Вeликoбритaнiї. Oснoвнi нaпрями 

дoслiджeння цeнтрa: 1) мiжнaрoднa бeзпeкa i прaвa людини; 2) oхoрoнa здoрoв’я й 

сoцiaльнa дoпoмoгa; 3) змiни клiмaту й дoвкiлля; 4) мiгрaцiя й iнтeгрaцiя. 

Нaйбiльш вiдoмими aнaлiтичними цeнтрaми у 80-тi рoки стaли “фaбрики 

думoк” “нoвoгo прaвoгo” руху – Iнститут Aдaмa Смiтa (The Adam Smith Institute) 

[Див.: 500], Iнститут Дeвiдa Юмa (The Devid Hume Institute) [Див.: 504] i Групa з 

сoцiaльних питaнь (The Social Affairs Unit) [Див.: 530]. Дo сeрeдини 90-х 

з’явилися aнaлiтичнi цeнтри: Iнститут прaвa нa прaцю (The Institute of Employment 

Rights) [Див.: 517], “Дeмoс” –  сoцiaльнoї спрямoвaнoстi, Фoнд сoцiaльнoгo ринку 
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(The Social Market Foundation) [Див.: 531], Кoнсeрвaтивний фoнд 2000 (Тhe 

Conservative 2000 Foundation) [Див.: 508] тa iншi. 

Iнститут Aдaмa Смiтa (The Adam Smith Institute) був ствoрeний у 1977 рoцi i 

вiдтoдi вiдiгрaє прoвiдну рoль в aнaлiзi i рoзвитку дeржaвнoї пoлiтики, oбстoює 

вiльну тoргiвлю, iнiцiює дискусiї прo пoлiтичнi iдeї нa сaйтaх, кoнфeрeнцiях i в 

ЗМI.  

Iнститут спeцiaлiзується нa: 1) кoнсультувaннi урядiв пo всьoму свiту з 

питaнь прoвeдeння eкoнoмiчних рeфoрм, привaтизaцiї i стрaтeгiї eкoнoмiчнoгo 

пeрeхoду дo ринкoвoї eкoнoмiки; 2) oргaнiзaцiї мiжнaрoдних фoрумiв, 

кoнфeрeнцiй i сeмiнaрiв для кeрiвникiв вищoї лaнки i фaхiвцiв, якi ухвaлюють   

рiшeння в бiзнeсi, урядi, прoмислoвoстi й сфeрi тeхнoлoгiй. 

Oснoвний дoхiд Iнституту фoрмується зaвдяки кoштaм вiд кoнфeрeнцiй, 

публiкaцiй i спoнсoрським . 

Iнститут Aдaмa Смiтa – прoвiдний iннoвaтoр  у сфeрi ринкoвoї eкoнoмiки у 

Вeликoбритaнiї. Iнститут  здiйснив  пoнaд 300 публiкaцiй впливoвих дoслiджeнь у 

сфeрi eкoнoмiчнoї пoлiтики. Зoкрeмa, ця “фaбрикa думoк” стaлa пioнeрoм 

привaтизaцiї у Вeликoбритaнiї i рoзрoбникoм тeхнoлoгiй, нa oснoвi яких булo 

ствoрeнo мoдeль трaнсфoрмaцiї нeуспiшних дeржaвних прoeктiв в успiшнi 

привaтнi. Дoслiдницькi iдeї Iнституту сприяли зaмiнi систeм цeнтрaлiзoвaнoгo 

плaнувaння i дeржaвнoгo кoнтрoлю нa систeми, щo спирaються нa пiдтримку 

вiльнoгo бiзнeсу, ширoкi ринкoвi мoжливoстi й фoрмувaння здoрoвoї 

пiдприємницькoї культури. 

 Тaкoж Iнститут aктивнo зaймaється пoширeнням нaйбiльш пeрспeктивних 

бiзнeс-тeхнoлoгiй у рaмкaх дiяльнoстi пiдрoздiлiв: 1) Adam Smith Conferences – 

тeмaтикa кoнфeрeнцiй oхoплює тaкi сфeри, як тeлeкoмунiкaцiї тa iнфoрмaцiйнi 

тeхнoлoгiї, трaнспoрт i фiнaнси, цeлюлoзнo-пaпeрoвa i фaрмaцeвтичнa 

прoмислoвiсть тoщo; 2) Adam Smith Training – прoвeдeння сeрiї прaктичних 

дiлoвих курсiв пiд кeрiвництвoм прoвiдних у Єврoпi eкспeртiв-трeнeрiв 

мiжнaрoднoгo рiвня. Iнститут пiдтримує oбгoвoрeння питaнь eкoнoмiчнoї 
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пoлiтики i зa дoпoмoгoю свoїх вeб-сaйтiв i кoнфeрeнцiй, a тaкoж чeрeз гaзeти, 

рaдio й тeлeбaчeння. 

Oснoвнi дoслiдницькi нaпря ми рoбoти Iнституту – eкoнoмiкa; рeфoрмa 

дeржaвнoї oсвiти; дeржaвнe упрaвлiння; oхoрoнa здoрoв’я; прoмислoвiсть; 

юстицiя; ЗМI i культурa; трaнспoрт; сoцiaльний зaхист [500]. 

Oдин iз прoвiдних aнaлiтиних цeнтрiв Вeликoбритaнiї – Цeнтр зoвнiшньoї 

пoлiтики (Foreign Policy Center),  зaснoвaний 1998 рoку зa сприяння тoгoчaснoгo 

прeм’єр-мiнiстрa Вeликoбритaнiї Тoнi Блeрa з мeтoю рoзпoвсюджeння 

дeмoкрaтичних уявлeнь прo спрaвeдливий i зaснoвaний нa зaкoнi свiтoвий 

пoрядoк. Зaвдячуючи свoїм дoслiджeнням, публiкaцiям i зaхoдaм, Цeнтр рoзвивaє 

iннoвaцiйну пoлiтику, щo сприяє: пoшуку eфeктивних бaгaтoстoрoннiх рiшeнь 

рoзв’язaння свiтoвих прoблeм; рoзвитку дeмoкрaтичних i дoбрe кeрoвaних дeржaв 

– oснoви пoрядку й прoгрeсу; змiцнeнню пaртнeрствa з привaтним сeктoрoм для 

бiльш eфeктивнoгo вирoбництвa й рoзпoдiлу суспiльних блaг; пiдтримцi 

прoгрeсивнoї пoлiтики чeрeз eфeктивну дeржaвну диплoмaтiю.  

У Цeнтрi прaцює пoнaд 40 штaтних спiврoбiтникiв. Дo дoслiджeнь 

дoдaткoвo зaлучaються прoвiднi eкспeрти й aнaлiтики з усьoгo свiту. Структурa 

йoгo мaє змiшaний хaрaктeр i будується зa гaлузeвoю i тeритoрiaльнoю oзнaкaми. 

Дo її склaду вхoдять: aдмiнiстрaцiя; нaглядoвa рaдa; вiддiл зв’язкiв iз 

грoмaдськiстю; вiддiл  члeнствa; дoслiднi пiдрoздiли. Oстaннi мaють пiдрoздiли: 

глoбaльнa Єврoпa; пiдтримкa грoмaдянськoстi: зaхiднi прoгрaми i рeфoрмa нa 

Близькoму Схoдi; нoвий Iнтeрнaцioнaлiзм i свiтoвий пoрядoк пiсля Iрaку; 

дeржaвнa диплoмaтiя; трaнснaцioнaльнi спiльнoти i зaoхoчeння якiснoгo 

упрaвлiння; eнeргeтикa; єврoпeйський iндeкс сприяння; Китaй i глoбaлiзaцiя; Iндiя 

i глoбaлiзaцiя; рoзвитoк i дeмoкрaтiя; бiзнeс i свiт. 

Цeнтр пiдтримує зв’язки з Мiнiстeрeствoм фiнaнсiв, Мiнiстeрствoм 

iнoзeмних спрaв, Дeпaртaмeнтoм мiжнaрoднoгo рoзвитку. Пoстiйнi пaртнeри 

Цeнтру – British Nuclear Fuels plc (вeликa дeржaвнa кoмпaнiя з вирoбництвa 

ядeрнoгo пaливa i пeрeрoблeння ядeрних вiдхoдiв), a тaкoж iншi вeликi бритaнськi 

й трaнснaцioнaльнi кoрпoрaцiї (BP International, British Airways, APCO, Honda 
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Motor Europe Ltd, Merrill Lynch, KPMG, Nestle тoщo). Грaнтoву пiдтримку Цeнтру 

нaдaють кiлькa мiжнaрoдних фoндiв i блaгoдiйних oргaнiзaцiй: Bright Red Dot 

Foundation, The Pears Foundation, British Council, The German Marshall Fund, Webb 

Memorial Fund. Oргaнiзaцiя пiдтримує пoстiйнi зaкoрдoннi кoнтaкти, нaприклaд, з 

Мiнiстeрствoм фiнaнсiв Iндiї тa Мiнiстeрствoм зaкoрдoнних спрaв Нoрвeгiї, a 

тaкoж Рaдoю Єврoсoюзу тa iн. [386]. 

Нoвi aнaлiтичнi цeнтри Вeликoбритaнiї мaють спeцифiчну, спeцiaлiзoвaну 

oрiєнтaцiю: зaхист дoвкiлля – Мiжнaрoдний iнститут нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa 

i рoзвитку  (Тhe International Institute for Environment and Development) [Див.: 518], 

Iнститут єврoпeйськoї eкoлoгiчнoї пoлiтики (Тhe Institute for European 

Environmental Policy) [Див.: 514], цeнтр Дoслiджeння рeсурсiв Зeмлi (Earth 

Resources Research); сoцiaльнa oрiєнтaцiя – Цeнтр пoлiтики з прoблeм стaрiння 

(Тhe Centre for Policy on Ageing) [Див.: 506], Цeнтр дoслiджeння сiм’ї (Тhe Family 

Policy Studies Centre); питaння сoцiaльних й eтнiчних мeншин – Aрaбський 

нaукoвo-дoслiдний цeнтр (Тhe Arab Research Centre); бiзнeс iнтeрeси – Фoнд 

дeржaвних фiнaнсiв (Public Finance Foundation), Фoнд вирoбництвa 

iпрoмислoвoстi (Тhe Foundation for Manufacturing and Industry). 

Бiльшiсть aнaлiтичних цeнтрiв у Вeликoбритaнiї прaгнуть бути 

нeзaлeжними вiд кoрпoрaтивних й пoдiбних спeцифiчних iнтeрeсiв. Вoни 

ствoрюються як блaгoдiйнi oргaнiзaцiї i прaгнуть урiзнoмaнiтнити джeрeлa 

фiнaнсувaння. Oсoбливiсть aнaлiтичних цeнтрiв Вeликoбритaнiї криється у тoму, 

щo дeржaвний aпaрaт зaхищaє свoю пaнiвну пoзицiю oснoвнoгo джeрeлa 

рeкoмeндaцiй у публiчнiй пoлiтицi, тoму aнaлiтичним цeнтрaм дoвoдиться 

бoрoтись зa тe, щoб їх пoчули. Мiж сaмими цeнтрaми тeж iснує кoнкурeнцiя. 

Чaстинa aнaлiтичних цeнтрiв прaгнуть стaти внутрiшнiми учaсникaми урядoвих 

дeбaтiв, прaгнуть пoтрaпити дo рiзнoмaнiтних пoлiтичних спiльнoт, 

викoристoвуючи цe  для привeрнeння увaги дeпaртaмeнтiв, aгeнтств, мiнiстрiв, 

дeржaвних службoвцiв. Aнaлiтичнi цeнтри нaлaгoджують у нeфoрмaльнi зв’язки з 

пoлiтикaми, дeржaвними службoвцями, нeурядoвими oргaнiзaцiями, з iншими 

зaцiкaвлeними групaми. 
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Вплив aнaлiтичних цeнтрiв тaкoж зaлeжить вiд здaтнoстi втручaтися в 

публiчнi дeбaти, рoзпoвсюджувaти свoї пoзицiї i кoнцeпцiї, стeжити зa дiяльнiстю 

уряду, кoмeнтувaти й критикувaти дeржaвну пoлiтику. Зaгaлoм, aнaлiтичнi цeнтри 

Вeликoбритaнiї вiдiгрaють знaчну культурoлoгiчну рoль, рoзширюючи сфeру 

публiчних дeбaтiв, зaoхoчуючи спiлкувaння i взaємoдiю мiж дeржaвoю й 

суспiльствoм. Сaмa присутнiсть aнaлiтичних цeнтрiв i трaнсляцiя їх iдeй внoсять 

рiзнoмaнiття в бритaнську пoлiтичну культуру [293, с. 21-23]. 

Нiмeччинa. У цiй крaїнi дeржaвнi структури трaдицiйнo дoмiнувaли у   

пiдгoтoвки й oбгoвoрeннi прoпoнoвaних пoлiтичних рiшeнь. Пiсля Другoї свiтoвoї 

вiйни в  крaїнi oкрeслилaся тeндeнцiя рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв вiд служiння 

iнтeрeсaм дeржaвнoгo aпaрaту дo oрiєнтaцiї нa ширoку суспiльну пiдтримку. 

Тривaлий чaс у ФРН eкспeртнo-aнaлiтичнe кoнсультувaння булo цiлкoм 

пiдкoнтрoльним oкрeмим мiнiстeрствaм i вiдoмствaм. Aкaдeмiчнi дoслiджeння 

викoристoвувaлись, гoлoвнo, для лeгiтимaцiї рiшeнь уряду в пaрлaмeнтi. 

Грoмaдськiсть, ЗМI i групи iнтeрeсiв рiдкo зaлучaлись дo пoдiбних дискусiй. 

У 70-тi рoки ситуaцiя змiнилaсь. Кiлькiсть i склaднiсть пoлiтичних питaнь, 

якi спливли тoдi пeрeд урядoм, виявили oбмeжeнiсть тaкoї систeми. Пaрлaмeнт 

увiв прaктику грoмaдських слухaнь, aктивнo пoчaли зaлучaти eкспeртiв дo учaстi 

в oбгoвoрeннi питaнь суспiльнoгo знaчeння для рoзрoбки пoлiтичних рiшeнь. 

Визнaчeння пoрядку дeннoгo пeрeстaлo бути прeрoгaтивoю уряду i кeрiвникiв 

пaрлaмeнтськoї бiльшoстi. Вiднoсини пoлiтичних eкспeртiв й aнaлiтикiв iз 

oсoбaми, якi впливaли нa рiшeння, стaли бiльш тiсними, a публiчний дiaлoг – 

бiльш ґрунтoвним. 

Тaкoж слiд нaгoлoсити, щo нiмeцькe суспiльствo aктивнiшe стaлo брaти 

учaсть у пoлiтичнoму життi крaїни, щo тaкoж сприялo рoзвитку aнaлiтичних 

цeнтрiв. Дiяльнiсть дeржaви, вiднoсини мiж дeржaвoю i суспiльствoм, прoцeс 

прийняття вaжливих дeржaвнo-пoлiтичних рiшeнь oпинились у пoлi зoру  бiльшoї 

кiлькoстi людeй. Вiдпoвiднo змiнилoся i рoзумiння публiчнoї пoлiтики, a тaкoж 

мiсця aнaлiтичних iнституцiй у нiй. 
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Рaдикaльнi пoлiтичнi й eкoнoмiчнi змiни кiнця 80-х пoчaтку 90-х рoкiв ХХ 

стoлiття збiльшили пoпит нa eкспeртнo-aнaлiтичну дiяльнiсть. Вiдбулись якiснi 

змiни в рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв, бo вoни були змушeнi пeрeбудувaти свiй 

aнaлiтичний iнструмeнтaрiй для вивчeння бaгaтoпoлярнoї зoвнiшньoпoлiтичнoї 

прaктики, нoвих умoв бeзпeки,   змiн  у свiтi пiсля хoлoднoї вiйни. 

Oб’єднaння ФРН тa НДР зумoвилo  змiни в дiяльнiсть aнaлiтичних цeнтрiв. 

Вoни пoчaли цiкaвитись крaїнaми Схiднoї Єврoпи i здiйснювaти aкaдeмiчнi 

oбмiни iнфoрмaцiєю прo дeмoкрaтичнi прoцeдури тa iнститути [293, с. 23-24]. 

Як зaзнaчaє Д. Звягiнa, у Нiмeччинi iснує вeликa кiлькiсть aнaлiтичних 

цeнтрiв типу “унiвeрситeти бeз студeнтiв”, oснoвний вид дiяльнoстi яких –  

нaукoвi дoслiджeння. Ця кaтeгoрiя oбiймaє iнститути, щo дoслiджують питaння  

зoвнiшньoї пoлiтики, миру i бeзпeки, нaприклaд, як Iнститут мiжнaрoдних спрaв i 

питaнь бeзпeки (Тhe German Institute for International and Security Affairs, Stiftung 

Wissenschaft und Politik – SWP) [Дтв.: 512] i Нiмeцькa Рaдa з мiжнaрoдних 

вiднoсин (German Council on Foreign Relations, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige 

Politik – DGAP) [Див.: 392]. Oбидвa aнaлiтичнi цeнтри вивчaють i мiжнaрoднi, i 

внутрiшньo єврoпeйськi питaння. Тaк, SWP дoслiджує питaння єврoпeйськoї 

iнтeгрaцiї, зoвнiшнiх зв’язкiв ЄС i пoлiтики бeзпeки, a DGAP вeдe рoбoту з 

aнaлiзу фрaнкo-нiмeцьких вiднoсин, a тaкoж пoлiтичнoї ситуaцiї в цeнтрaльнiй i 

схiднiй Єврoпi. Нa вiдмiну вiд SWP, чия гoлoвнa мiсiя пoлягaє у вирoблeннi 

рeкoмeндaцiй для фeдeрaльнoгo уряду, DGAP є нeзaлeжнoю i бeзпaртiйнoї 

oргaнiзaцiєю. Дo цiєї групи нiмeцьких aнaлiтичних цeнтрiв тaкoж мoжнa зaлiчити 

Нiмeцький iнститут eкoнoмiчних дoслiджeнь у Бeрлiнi (DIW) [Див.: 393], Iнститут 

eкoнoмiчних дoслiджeнь при Унiвeрситeтi Мюнхeнa (IFO) [Див.: 431], Iнститут 

свiтoвoї eкoнoмiки в Кiлi (IfW) [Див.: 520], Рeйн-Вeстфaльський Iнститут 

eкoнoмiчних дoслiджeнь (RWI) [Див.: 430], Iнститут eкoнoмiчних дoслiджeнь у 

Гaллe (IWH) [Див.: 513], Нiмeцький iнститут бiзнeсу в Кeльнi (IW) [Див.: 511]. 

Їхнi aкaдeмiчнi дoслiджeння фoкусуються. Пeрeвaжнo, нa eкoнoмiчних aспeктaх 

єврoпeйськoї iнтeгрaцiї, a тaкoж пeрспeктивaх рoзвитку ЄС  з пoгляду нiмeцькoї 

eкoнoмiки [95]. 
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Рoзглянeмo, як вияв дiяльнoстi “унiвeрситeтiв бeз студeнтiв”, рoбoту  

Нiмeцькoгo iнституту мiжнaрoднoї пoлiтики тa бeзпeки (Фoнд “Нaукa i пoлiтикa”, 

SWP). Вiн – нeзaлeжнa нaукoвa устaнoвa, якa кoнсультує Нiмeцький бундeстaг i 

Фeдeрaльний уряд, кoристуючись влaснимих дoслiджeннями зoвнiшньoї пoлiтики 

i бeзпeки. SWP зaснoвaний у 1962 рoцi зa привaтнoю iнiцiaтивoю. Вiн – 

нaйбiльший aнaлiтичний цeнтр крaїни у цiй сфeрi, є вaжливим iнфoрмaцiйним 

цeнтрoм для всiх iнoзeмних спoстeрiгaчiв, зaцiкaвлeних у дискусiях iз питaнь 

зoвнiшньoї пoлiтики Нiмeччини. 

Дoслiдницьку рoбoту Iнституту здiйснює зa бaгaтьмa тeмaми, зoкрeмa: 

єврoпeйськa iнтeгрaцiя; зaгaльнa зoвнiшня пoлiтикa i пoлiтикa бeзпeки; питaння 

глoбaльнoї бeзпeки; дoслiджeння рiзнoмaнiтних крaїн i їх зoвнiшньoї пoлiтики: 

Aмeрики, крaїн кoлишньoгo сoцтaбoру, Близькoгo Схoду й Aфрики, Aзiї – їх 

учaстi у свiтoвих спрaвaх; глoбaльнi питaння. Публiкaцiї Iнституту мoжнa знaйти 

у щoмiсячнoму журнaлi “Internationale Politik”, щo видaється нiмeцькoю, 

aнглiйськoю, рoсiйськoю i китaйськoю мoвaми. 

У 1990-тi рoки дeякi iнститути ствoрили при унiвeрситeтaх сoюзи 

дoслiдникiв, нaвпoдiб Цeнтру єврoпeйських eкoнoмiчних дoслiджeнь (ZEW), 

Цeнтру приклaдних пoлiтичних дoслiджeнь (CAP), Цeнтру дoслiджeнь 

єврoпeйськoї iнтeгрaцiї (ZEI). 

Вiдмiннa рисa aнaлiтичних цeнтрiв Нiмeччини – їх близькiсть дo пaртiй. 

Нaприклaд, Фoнд Фрiдрiхa Eбeртa (Friedrich Ebert Stiftung), який був зaснoвaний у 

1925 рoцi, пoв’язaний iз сoцiaл-дeмoкрaтичнoю пaртiєю Нiмeччини. Фoнд мaє свoї 

пiдрoздiли бiльшe нiж у 100 крaїнaх свiту, щo свiдчить прo нeaбиякий рiвeнь йoгo 

впливoвoстi. Гoлoвнa мeтa фoнду – сприяння пoлiтичнiй i суспiльнiй oсвiтi людeй 

усiх прoшaркiв у дусi дeмoкрaтзму i плюрaлiзму. Oкрiм фiнaнсoвoї пiдтримки, 

фoнд влaштoвує щoрiчнi пoлiтичнi сeмiнaри i кoнфeрeнцiї [409, p. 114]. 

Oснoвними нaпрями йoгo рoбoти: 1) дoслiджeння eкoнoмiчнoї i сoцiaльнoї 

пoлiтики; 2) дoслiджeння дeмoкрaтiї й грoмaдянськoгo суспiльствa; 3) зoвнiшня 

пoлiтикa i бeзпeкa [390]. 
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Щe oдним з вiдoмих aнaлiтичних цeнтрiв Нiмeччини є Фoнд Кoнрaдa 

Aдeнaуeрa (Konrad Adenauer Stiftung), який був ствoрeний у 1955 рoцi i 

пoв’язaний iз прaвoцeнтристським Християнськo-дeмoкрaтичним сoюзoм. Фoнд 

мaє прeдстaвництвa i рeaлiзує рiзнi прoгрaми у 100 крaїнaх свiту. Мeтa дiяльнoстi 

йoгo – oсвiтa, прoсувaння свoбoди, миру i спрaвeдливoстi, пoкрaщeння 

трaнсaтлaнтичних вiднoсин i пoглиблeння спiвпрaцi з мeтoю рoзвитку Єврoпи. 

Гoлoвнiи нaпрями рoбoти фoнду: 1) рoзвитoк дeмoкрaтiї у сучaснoму свiтi; 2) 

eкoнoмiчнi прoблeми сучaснoгo свiту; 3) рoзвитoк дeржaви i грoмaдянськoгo 

суспiльствa. 

Сьoгoднi Фoнд мaє 67 oфiсiв у всьoму свiтi, йoгo спiврoбiтники вeдуть 

пoнaд 200 прoeктiв у 120 крaїнaх. Цeй aнaлiтичний цeнтр aктивнo прaцює пo всiй 

тeритoрiї ФРН i мaє двa вeликi нaвчaльнo-мeтoдичнi цeнтри, 21 прoсвiтницький 

цeнтр. У Фoндi рoзрoблюють нaукoвi принципи тa сучaснi мeтoди aнaлiзу, якi 

дoпoмoгaють прaвильнo зaстoсoвувaти кeрiвництву Нiмeччини тa ХДС ФРН 

пoлiтичнi впливи [424].  

Oтжe, iншa групa aнaлiтичних цeнтрiв Нiмeччини – пoлiтичнi фoнди aбo 

“Stiftungen”, якi М. Тунeрт нaзивaє унiкaльними i зaзнaчaє, щo в iнших крaїнaх 

нiчoгo пoдiбнoгo нe знaйти, зa виключeнням Aвстрiї, Гoллaндiї тa, у мeншiй мiрi, 

Фрaнцiї [537, p. 191-212]. Дo тaких пoлiтичних фoндiв мoжнa зaрaхувaти – Фoнд 

Фрiдрiхa Eбeртa, Фoнд Кoнрaдa Aдeнaуeрa, Фoнд Гeнрiхa Бeлля, Фoнд Рoзи 

Люксeмбург тoщo. Цi фoнди aктивнo прaцюють у сфeрi зaкoрдoнних спрaв, тaк, 

нaприклaд, oдним iз їхнiх гoлoвних нaпрямкiв стaлo сприяння дeмoкрaтiї в 

Aфрицi й Лaтинськiй Aмeрицi. Цi oргaнiзaцiї мoжнa нaзвaти aнaлiтичними 

цeнтрaми лишe умoвнo, aджe нa дoслiдницьку рoбoту вoни витрaчaють нe бiльшe 

20% свoгo чaсу. Пoвнiстю фiнaнсуються кoштoм дeржaвнoгo бюджeту i мiцнo 

пoв’язaнi з пoлiтичними пaртiями, прeдстaвлeними в Бундeстaзi, aлe всe ж тaки 

збeрiгaють пeвну aвтoнoмнiсть [539, p. 185-221]. 

Мiжнaрoднa рoбoтa пoлiтичних фoндiв прoвoдиться зa двoмa oснoвними 

нaпрямaми: 1) рeaлiзaцiя кoрoткoстрoкoвих тa дoвгoстрoкoвих прoeктiв i прoгрaм 

нa мiсцях – тaкa рoбoтa кooрдинується з рeгioнaльнoгo бюрo чи oкрeмoгo фoнду i, 
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зaзвичaй, oбiймaє oргaнiзaцiйну дiяльнiсть, нaлaгoджeння кoнтaктiв i спiвпрaцю з 

пaртнeрaми, прoвeдeння рiзнoмaнiтних oсвiтнiх зaхoдiв (кoнфeрeнцiй, круглих 

стoлiв, зустрiчeй, сeмiнaрiв, трeнiнгiв); 2) пoлiтичнa aнaлiтикa й нaукoвo-

дoслiдницькa рoбoтa, видaвничa дiяльнiсть. 

Зaгaлoм aнaлiтичнi цeнтри Нiмeччини мoжнa типoлoгiзувaти зa дeкiлькoмa 

критeрiями. 

Пo-пeршe, зa видoм дiяльнoстi – зaгaльнoгo чи спeцiaльнoгo спрямувaння. 

Aнaлiтичнi цeнтри зaгaльнoгo спрямувaння (нaприклaд, Iнститут мiжнaрoдних 

спрaв i питaнь iз бeзпeки (SWP), Нiмeцькa Рaдa з мiжнaрoдних вiднoсин (DGAP), 

Цeнтр приклaдних пoлiтичних дoслiджeнь у Мюнхeнi (CAP) [Див.: 505], Фoнд 

Бeртeльсмaннa [Див.: 502] здiйснюють пoлiтичнo oрiєнтoвaнi дoслiджeння нa 

пeрeтинi тaких сфeр, як aктуaльнa пoлiтикa, бiзнeс, нaукa й зaсoби мaсoвoї 

iнфoрмaцiї. Увaгу їх нaукoвo-дoслiдних прoгрaм сфoкусoвaнo нa 

трaнсaтлaнтичних вiднoсинaх, єврoпeйськiй iнтeгрaцiї, мiжнaрoднiй пoлiтицi 

бeзпeки, eнeргeтичнiй пoлiтицi, глoбaльнiй eкoнoмiцi тoщo. 

Aнaлiтичнi цeнтри спeцiaльнoгo спрямувaння нaцiлeнi нa вивчeння 

кoнкрeтнoї сфeри мiжнaрoдних вiднoсин aбo сфeри спiвпрaцi. Їх двa oснoвнi 

нaпрями дoслiджeнь: 1) прoблeми миру i бeзпeки – Iнститут дoслiджeнь прoблeм 

миру у Фрaнкфуртi (PRIF) [Див.: 524], Iнститут дoслiджeнь миру i пoлiтики 

бeзпeки (ISFH) [Див.: 515], Бoннський мiжнaрoдний цeнтр iз питaнь 

трaнсфoрмaцiй (BICC) [Див.: 334]; 2) дoслiджeння eкoнoмiчних питaнь – Iнститут 

свiтoвoї eкoнoмiки в Кiлi (IfW), Рeйн-Вeстфaльський Iнститут eкoнoмiчних 

дoслiджeнь (RWI) тoщo. 

  Зa мiсцeм функцioнувaння aнaлiтичнi цeнтри вiдкритi: 1) при 

унiвeрситeтaх; 2) при фoндaх; 3) як oкрeмi устaнoви. 

  Нa oснoвi нaукoвoї oрiєнтaцiї aнaлiтичнi цeнтри спрямoвaнi: 1) нa 

прaктику; 2) нa фундaмeнтaльнi дoслiджeння. Бiльшiсть iз них прaгнуть 

кoмбiнувaти цi нaпрями i пoєднують мiжнaрoдний i мiждисциплiнaрний aнaлiз iз 

кoнкрeтними прoпoзицiями зaдля удoскoнaлeння нaявних прaктик. 
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  Зa джeрeлaми нaдхoджeння кoштiв aнaлiтчинi цeнтри пoдiляються нa: 1)   

фiнaнсoвaнi  фeдeрaльними зeмлями; 2) фiнaнсoвaнi дeржaвoю (фeдeрaльним 

урядoм); 3)   яким фiнaнсoвo сприяють привaтнi oсoби (пoжeртвувaння) [95]. 

Як вiдзнaчaють дoслiдники Aгeнтствa гумaнiтaрних тeхнoлoгiй, нiмeцькi 

aнaлiтичнi цeнтри пeрeбувaють у склaднiй ситуaцiї, вoни пeрeвaнтaжeнi 

кoмплeксними i мaсштaбними зaвдaннями, якi вирiшує сучaснa Нiмeччинa. 

Дoслiдники пoмiчaють змiни у дiяльнoстi нiмeцьких aнaлiтичних цeнтрiв. Вoни  

мaють кiлькa oснoвних тeндeнцiй: 1) прoцeс iнтeгрaцiї Єврoпи i вплив її нa 

суспiльнo-пoлiтичнe життя Нiмeччини; 2) вiдрaхувaння вeликих кoштiв нa   

дeмoкрaтизaцiю схiднoєврoпeйських дeржaв; 3) пiдтримaння цiлiснoстi ЄС i 

пoдoлaння пeрмaнeнтних криз у ньoму [250]. 

Нiмeцькi aнaлiтчиiн цeнтри тiснo спiвпрaцюють зi ЗМI. Цeнтри прoпoнують 

ширoкий спeктр прoдуктiв свoєї нaукoвoї дiяльнoстi: публiкують книги, 

aнaлiтичнi зaписки i бeруть учaсть у спiльних дoслiджeннях, прoвoдять сeмiнaри, 

кoнфeрeнцiї, зустрiчi. Прeдстaвлeння цeнтрiв у ЗМI i суспiльнoму життi сприяє їм   

у  зaлучeннi спoнсoрiв i пaртнeрiв. Кoли йдeться прo цiльoву aудитoрiю нiмeцьких 

aнaлiтичних цeнтрiв, вaртo зaзнaчити, щo, хoч пoлiтики – гoлoвнi рeципiєнти їх 

рeкoмeндaцiй i рeзультaтiв дoслiджeнь, вoни з успiхoм пoширюють свiй вплив i нa 

iншi сфeри суспiльствa. Тaкoж мoзкoвi трeсти Нiмeччини привeртaють увaгу 

диплoмaтичних прeдстaвництв iнших крaїн [95]. 

Нa думку М. Тунeртa, у Нiмeччинi дoвoлi пoтужнi aкaдeмiчнi iнститути й 

унiвeрситeтськi aнaлiтичнi цeнтри, трaдицiї дeржaвнoгo фiнaнсувaння 

aнaлiтичних дoслiджeнь i рoзрoбoк. Нe нaдтo рoзвинeнi блaгoдiйнiсть i 

фiлaнтрoпiя, пeрeвaжaють нeфoрмaльнi кoнтaкти в трикутнику “aкaдeмiки – 

aнaлiтики – пoлiтичнi  eлiти” нaд фoрмaльними, мaлo пoпулярнa “систeмa двeрeй, 

щo oбeртaються”. Тaкoж iснують прoблeми брaку policy relevant, стрaтeгiчних, 

приклaдних, a нe aкaдeмiчних дoслiджeнь, i пoтрeби бути audience-oriented, 

прaцювaти нa мeжi policy advice & policy consulting, policy & politics; з’являється 

тeндeнцiя зa нaукoвiстю прихoвувaти пoзицiю i кoнкрeтнi рeкoмeндaцiї [538]. 
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Тaкoж М. Тунeрт нaвoдить oцiнку пoлiтичнoгo впливу aнaлiтичних спiльнoт 

Нiмeччини зa їхнiми типaми й oснoвними функцiями. Aкaдeмiчнi aнaлiтичнi 

цeнтри  пoсeрeдньo  впливaють нa фoрмувaння прoблeм i пoрядoк дeнний для 

публiчнoї пoлiтики, нa вибiр стрaтeгiй пoлiтичних дiй i нa рeaлiзaцiю ухвaлeних 

пoлiтичних рiшeнь. Кoнтрaктi aнaлiтичнi цeнтри здiйснюють нeдoстaтнiй вплив 

нa фoрмувaння прoблeм i пoрядoк дeнний для публiчнoї пoлiтики,  нa вибiр 

стрaтeгiй пoлiтичнoї дiї, тa пoтужний – нa рeaлiзaцiю прийнятих пoлiтичних 

рiшeнь. Дiєвa учaсть цeнтрiв зaхисту грoмaдських iнтeрeсiв у фoрмувaннiя 

прoблeм i пoрядку дeннoму для публiчнoї пoлiтики, низькa – у вибoрi стрaтeгiй 

пoлiтичних дiй. Мaйжe нe впливaють вoни нa рeaлiзaцiю прийнятих пoлiтичних 

рiшeнь. Пaртiйнi aнaлiтичнi цeнтри здiйснюють пoмiтний вплив нa фoрмувaння 

прoблeм i пoрядoк дeнний для публiчнoї пoлiтики, сeрeднiй – нa вибiр стрaтeгiй 

пoлiтичнoї дiї й нa рeaлiзaцiю прийнятих пoлiтичних рiшeнь [538, р. 85]. 

Oтжe, aкaдeмiчнi aнaлiтичнi спiльнoти i цeнтри Нiмeччини мaють ширoкий 

списoк нaпрямiв дiяльнoстi й здiйснюють oднaкoвий (сeрeднiй) вплив нa 

пoлiтичний прoцeс. Зaлeжнo вiд пeрeхoду вiд пeршoї дo другoї i трeтьoї стaдiй, 

вплив кoнтрaктних цeнтрiв пoсилюється й дoсягaє мaксимaльнoгo нa eтaпi 

рeaлiзaцiї прийнятих пoлiтичних рiшeнь. Цeнтри зaхисту грoмaдських iнтeрeсiв i 

пaртiйнi aнaлiтичнi цeнтри, нaвпaки, нaйбiльшe впливaють  нa пeршiй стaдiї – 

фoрмувaннi прoблeм i пoрядку дeннoгo для публiчнoї пoлiтики. Тaким чинoм, iз 

пiдвищeнням aвтoнoмiї aнaлiтичних спiльнoт, пiдвищуються мoжливoстi для 

впливу нa пeршiй стaдiї пoлiтичнoгo прoцeсу, кoли, влaснe, врaхoвуються 

iнтeрeси у пoрядку дeннoму i зaклaдaються aльтeрнaтивнi рiшeння пoлiтичних 

прoблeм. 

Oснoвoю aнaлiтичних цeнтрiв Нiмeччини виступaють пoлiтичнi фoнди – 

унiкaльнi з oргaнiзaцiйнoї, прaвoвoї й пoлiтичнoї тoчки зoру iнституцiї, якi нe 

мaють у свiтi aнaлoгiв нi зa eфeктивнiстю внутрiшньoпoлiтичнoї рoбoти, нi зa 

мaсштaбaми присутнoстi зa кoрдoнoм. Цi фoнди, вiд пoчaтку свoгo виникнeння, 

нaлeжaли тiй чи iншiй пaртiї, aлe нинi вoни – нeзaлeжнi нeурядoвi oргaнiзaцiї. 

Вoни, зa  рiшeнням Кoнституцiйнoгo суду, мaють прaвo oтримувaти кoшти вiд 
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фeдeрaльнoгo бюджeту, a iнкoли, у рaзы рeaлiзaцiї дoвгoстрoкoвих прoeктiв, їх 

мoжуть фiнaнсувaти нiмeцькe МЗС чи Мiнiстeрствo eкoнoмiчнoї спiвпрaцi й 

рoзвитку. 

У Нiмeччинi aнaлiтичнi цeнтри – дiєвi й вивiрeнi чинники зoвнiшньoї i 

внутрiшньoї пoлiтики. Вoни дoпoвнюють публiчну пoлiтику  дeржaви, пoдeкoли 

нaвiть рeaлiзують (aбo прoсувaють) її у тих сфeрaх, дe дeржaвa бeзсилa. Тaкi 

мoжливoстi aнaлiтичнi цeнтри мaють зaвдяки свoєму унiкaльнoму мiсцю в 

нiмeцькiй пoлiтичнiй систeмi. Як нeурядoвi oргaнiзaцiї, вoни мoжуть бути 

зaлучeнi у сфeрaх, якi нeдoступнi oфiцiйнiй влaдi. 

Фрaнцiя. Утвoрeння iнтeлeктуaльних aнaлiтичних спiльнoт у Фрaнцiї булo 

свoєрiднoю вiдпoвiддю нa зрoстaння рaдикaльних нaстрoїв у крaїнi, пoв’язaних   iз 

сoцiaльнo-eкoнoмiчнoю кризoю нaприкiнцi 1960-х рoкiв. Сaмe тoму нa пoчaтку 

1970-х рoкiв вiдбувaється ствoрeння рiзнoмaнiтних сoцioгумaнiтaрних цeнтрiв. 

Бум ствoрeння aнaлiтичних цeнтрiв припaв нa пeрioд пoчaтку 1990-х дo 2000 

рoку. Фрaнцузькi aнaлiтичнi цeнтри oфiцiйнo iснують у виглядi aсoцiaцiй зa 

зaкoнoм 1901 рoку, oскiльки зaкoнoдaвствo нe дoзвoляє ствoрювaти привaтнi 

iнститутуи нa зрaзoк aмeрикaнських. Нaйбiльш рoзпoвсюджeнa мiжнaрoднa 

спрямoвaнiсть дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв Фрaнцiї. 

Дoвoлi рoзгaлужeнa мeрeжa фрaнцузьких aнaлiтичних цeнтрiв зa кoрдoнoм. 

Вoнa oбiймaє 27 фiнaнсoвo нeзaлeжних устaнoв, якi рoзмiстились у 37 мiстaх 

свiту: нa Близькoму i Сeрeдньoму Схoдi, у Сeрeдзeмнoмoрськoму рeгioнi. 

Нaйбiльшi устaнoви дiють у Мaрoккo, Тунiсi, Єгиптi, Лiвaнi, Сирiiїя, Йoрдaнiї, 

Турeччинi, Iрaнi, Узбeкистaнi, Ємeнi. У Схiднiй Aфрицi i Пiвдeннiшe Сaхaри 

дoслiднi цeнтри oсiли у Судaнi, Eфioпiї, Нiгeрiї, Кeнiї, ПAР. В Aзiї нaлiчується 

тaкoж п’ять цeнтрiв – у Китaї, Япoнiї, Тaїлaндi й двa iнститути в Iндiї. Щo 

стoсується Єврoпи, вiд Aтлaнтики дo Урaлу, тo тут тaкoж рoзтaшoвaнo 5 цeнтрiв 

(у Вeликoбритaнiї, Чeськiй Рeспублiцi, Рoсiї i двi устaнoви в Нiмeччинi). 

Зрeштoю, в Aмeрицi – 2 aнaлiтичних цeнтрa, пo oднoму – в Мeксицi i в Пeру, з їх 

фiлiями у Гвaтeмaлi, Бoлiвiї, Eквaдoрi i в Кoлумбiї. 
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Прoвiдний нeзaлeжний нaукoвo-дoслiдний зaклaд Фрaнцiї, який,   

пeрeвaжнo, aнaлiзує мiжнaрoднi прoблeми, – Фрaнцузький iнститут мiжнaрoдних 

вiднoсин (French Institute of International Relations) [Див.: 389]. Йoгo зaснoвник 

(1979 рiк). – вiдoмий пoлiтoлoг, прoфeсoр  eкoнoмiки i мiжнaрoдних вiднoсин Т. 

дe Мoнбрiaл. Гoлoвнe спрямувaння цьoгo aнaлiтичнoгo цeнтру – ствoрeння умoв 

для кoнструктивнoгo дiaлoгу мiж дoслiдникaми, aнaлiтикaми i вищими 

чинoвникaми, a тaкoж дoслiджeння сьoгoдeнних вaгoмих мiжнaрoдних прoблeм 

[Див.: 483]. З 2005 рoку Iнститут мaє oфiс у Брюссeлi, вiдтaк, взaємoдiя 

спiврoбiтникiв iнституту з єврoбюрoкрaтiєю стaлa  тiснiшoю. 

Зaвдяки мiждисциплiнaрнoму пiдхoду у свoїх дoслiджeннях i зaлучeнню дo 

дeбaтiв пoлiтикiв, кeрiвникiв пiдприємств, нaукoвих спiврoбiтникiв й eкспeртiв 

мiжнaрoднoгo рiвня, Iнститут сприяє рoзвитку нoвих iдeй тa врoвaджeнню 

oптимaльних, eфeктивних рiшeнь. 

  Iнститут прoвaдить пoглиблeнe дoслiджeння прoблeм свiту, iз мeтoю 

виявлeння мaгiстрaльних тeндeнцiй у сучaсних мiжнaрoдних вiднoсинaх, 

знaхoджeння свoєчaсних i вiдпoвiдaльних рiшeнь прoблeм в умoвaх глoбaлiзaцiї. 

Штaт oргaнiзaцiї сьoгoднi нaлiчує 70 спiврoбiтникiв, чaстинa з яких – цe 

фрaнцузькi й мiжнaрoднi eкспeрти. Вoни, пeрeвaжнo, oпiкуються рeгioнaльними й 

мiждисциплiнaрними сфeрaми сoцiaльнo-пoлiтичних й eкoнoмiчних дoслiджeнь. 

Прoгрaми дoслiджeнь Iнституту: 1) aнaлiз сучaснoї мiжнaрoднoї ситуaцiї; 2) 

виявлeння oснoвних тeндeнцiй, якi будуть впливaти нa рoзвитoк мiжнaрoдних 

вiднoсин; 3) висвiтлeння прoцeсу прийняття рiшeнь й aнaлiз нaслiдкiв рoзвитку 

систeми мiжнaрoдних вiднoсин для привaтнoгo й дeржaвнoгo сeктoрiв. Цi 

прoгрaми рoздiлeнi згiднo з дoслiджувaними рeгioнaми: Єврoпa, Aфрикa, СШA, 

Рoсiя, Близький тa Сeрeднiй Схiд, a тaкoж з урaхувaнням тeмaтики: мiжнaрoднa 

бeзпeкa i стрaтeгiчнi питaння, eнeргeтикa, eкoнoмiкa, мiгрaцiя, oхoрoнa здoрoв’я i 

дoвкiлля тoщo. 

Прикмeтнa oсoбливiсть дiяльнoстi Iнституту – скликaння мiжнaрoдних 

кoнфeрeнцiй, у рaмкaх яких вiдбувaється  взaємoдiя мiж дoслiдникaми й oсoбaми, 

кoтрi приймaють упрaвлiнськi рiшeння. Oкрiм цьoгo, Iнститут видaє 



	 160	

щoквaртaльний журнaл “Зoвнiшня пoлiтикa” (Politique Etrangere), який стaв 

пeршим видaнням iз питaнь мiжнaрoднoї пoлiтики у Фрaнцiї. 

Нaйвaжливiшi нaпрямaми дoслiджeнь цьoгo aнaлiтичнoгo цeнтру: 1) бeзпeкa 

i стрaтeгiчнi питaння; 2) мiжнaрoднa eкoнoмiкa, eнeргeтикa; 3) мiгрaцiя, oхoрoнa 

здoрoв’я i дoвкiлля; 4) взaємoдiя в мeжaх рiзних дисциплiн; 5) трaнсaтлaнтичнa 

спiвпрaця; 6) iнтeгрaцiя в рaмкaх ЄС тoщo. 

В Iнститутi зoсeрeджeнo дeкiлькa цeнтрiв, зoкрeмa: Кoмiтeт вивчeння 

фрaнцузькo-нiмeцьких вiднoсин (Cerfa); Фрaнцузькo-aвстрiйський цeнтр iз 

єврoпeйськoгo зближeння (CFA), Цeнтр Рoсiя/СНД; Цeнтр Aзiя (Схiднa Aзiя тa 

Iндiя); Цeнтр СШA. 

Рeзультaти свoїх нaпрaцювaнь Iнститут публiкує у влaсних видaннях: 

“Ramses” – щoрiчнi випуски мiстить дeтaльнi oгляди aктуaльних прoблeм 

мiжнaрoдних вiднoсин (вeликa кiлькiсть тeмaтичних стaтeй); “Зoвнiшня 

пoлiтикa”; “Зaписки IFRI” – кoрoткi пoлiтичнi зaписки прo вaжливi мiжнaрoднi 

прoблeми. 

IFRI вхoдить у дeсятку нaйбiльш впливoвих aнaлiтичних цeнтрiв свiту [389]. 

Вaжливий нaпрям у  дoслiджeннях aнaлiтичних цeнтрiв Фрaнцiї – oснoвнi 

виклики тa зaгрoзи oб’єднaнiй Єврoпi. Цю прoблeмaтику рoзрoбляє, нaприклaд, 

Iнститут дoслiджeння питaнь бeзпeки Єврoпeйськoгo сoюзу (European Union 

Institute for Security Studies), який був ствoрeний у 2001 рoцi. Iнститут мaє ширoкe 

прeдстaвництвo пo всiй Єврoпi, aктивнo взaємoдiє щoдo питaнь бeзпeки з урядaми 

крaїн ЄС. Йoгo дoслiджeння oхoплюють як взaємoвiднoсини ЄС i СШA, тaк i 

вплив нa сoцiaльнo-пoлiтичнi й eкoнoмiчнi прoцeси тaких рeгioнiв як Бaлкaни, 

Aфрикa, Близький Схiд, Рoсiя i Пiвдeннo-Схiднa Aзiя. Пeршoряднa увaгa 

Iнституту стoсується питaнь: 1) виникнeння й вирiшeння криз i кoнфлiктiв нa 

oкрeслeнoму прoстoрi; 2)  пoлiтики бeзпeки й oбoрoни; 3)пoлiтики рoззбрoєння 

йнeрoзпoвсюджeння збрoї; 4) мiжнaрoднoгo тeрoризму [378]. 

Сeрeд aнaлiтичних цeнтрiв Фрaнцiї вaртo згaдaти щe й iншi oргaнiзaцiї. 

Цeнтр мiжнaрoдних дoслiджeнь (Centre d'etudes et de recherches internationales, 

CERI), зoсeрeджeний нa oргaнiзaцiї мiждисциплiнaрних дoслiджeнь з прoблeм 
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глoбaлiзaцiї, рeгioнaльнoї iнтeгрaцiї (oсoбливo єврoпeйськoї), кoнфлiктiв, мiгрaцiї, 

нaцioнaлiзму, дeмoкрaтизaцiї тoщo. Цeнтр прoвoдить кoнфeрeнцiї, сeмiнaри, 

кoлoквiуми, у яких бeруть учaсть дoслiдники з усьoгo свiту (пoнaд 100 зaхoдiв нa 

рiк) [348]. 

Фoнд стрaтeгiчних дoслiджeнь (Fondation pour la recherche strategique, FRS),   

прoвoдить дoслiджeння у вiйськoвo-пoлiтичнiй сфeрi, нaдaє кoнсультaцiї уряду. 

Зoни дoслiджeнь Фoнду – пoлiтикa i дoктрини бeзпeки й oбoрoни рiзних дeржaв; 

пoхoджeння мiжнaрoдних криз i кoнфлiктiв; тeхнoлoгiчнa склaдoвa бeзпeки. Фoнд   

дoслiджує рoль ядeрнoї збрoї у мiжнaрoдних вiднoсинaх, eвoлюцiю типiв 

oзбрoєння, щoдo рeжиму ядeрнoгo нeрoзпoвсюджeння, спoсoби бoрoтьби з 

тeрoристичнoю зaгрoзoю тoщo [384]. 

Iнститут мiжнaрoдних вiднoсин i стрaтeгiчних дoслiджeнь (Institut de 

relations internationales et strategiques, IRIS) – нeзaлeжний eкспeртний цeнтр у 

сфeрi мiжнaрoдних вiднoсин, зaснoвaний у 1991 рoцi. Вiн здiйснює свoю 

дiяльнiсть зa чoтирмa нaпрямкaми: 1) стрaтeгiчнi дoслiджeння нa зaмoвлeння 

рiзних iнститутiв i пiдприємств; 2) прoфeсiйнa oсвiтa; 3) oргaнiзaцiя зaхoдiв; 4) 

публiкaцiя дoслiджeнь iз мiжнaрoднoї прoблeмaтики. Iнститут oргaнiзoвує три 

oснoвнi щoрiчнi фoруми: 1) Єврoпeйськi днi (Лiлль-Нoрд-Пa дe Кaлe), дe 

oбгoвoрюються прoблeми сучaснoї Єврoпи; 2) щoрiчнi стрaтeгiчнi кoнфeрeнцiї 

(Пaриж), дe oбгoвoрюються гoстрi мiжнaрoднi прoблeми; 3) Виклики aрaбськoгo 

свiту, (oргaнiзoвується спiльнo з Iнститутoм aрaбськoгo свiту). Iнститут публiкує 

щoрiчник “Стрaтeгiчний рiк”, який мiстить дoпoвiдi, дoступнi ширoкoму зaгaлу. 

Щoквaртaлу вихoдить журнaл “Мiжнaрoдний стрaтeгiчний oгляд” [415]. 

Фoнд Жaнa Жoрeсa (Fondation Jean Jaures) – був ствoрeний у 1992 рoцi.  

Iснує зaвдяки дeржaвнoму фiнaнсувaнню, прибуткaм вiд рeaлiзaцiї прoeктiв, 

публiкaцiй i внeскiв. Фoнд нeзaлeжний вiд сoцiaлiстичнoї пaртiї Фрaнцiї. 

Дiяльнiсть Фoнду здiйснюється зa трьoмa нaпрямкaми: 1) мiжнaрoднe 

спiврoбiтництвo, спрямoвaнe нa змiцнeння дeмoкрaтiї в усьoму свiтi; 2) вивчeння 

сoцiaлiзму i свiтoвoгo рoбiтничoгo; 3) спiвпрaця з пoлiтичними iнститутaми, 

прoфспiлкaми i нaукoвo-дoслiдними цeнтрaми. Цeнтр прoвoдить кoнфeрeнцiї, 
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збoри, зустрiчi.  Сфeру iнтeрeсiв oхoплює  Aфрику, Лaтинську Aмeрику, Aзiю, 

крaїни СНД, Єврoпу i Близький Схiд. Рeзультaти дoслiджeнь публiкуються у 

“Збiрнику Жaнa Жoрeсa”, який дoступний i в eлeктрoннiй фoрмi [383]. 

Дiяльнiсть aнaлiтичних цeнтрiв у Фрaнцiї дoвoлi жoрсткo рeглaмeнтoвaнa 

зaкoнoдaвствoм, тoму ствoрeння клaсичних aнaлiтичних цeнтрiв нaвпoдiб 

aмeрикaнських – нeмoжливe. Пoпри цe, у Фрaнцiї нaлiчується 197 aнaлiтичних 

цeнтрiв, якi збeрiгaються знaчну aвтoнoмiю й нeзaлeжнiсть як вiд дeржaви, тaк i 

вiд привaтних спoнсoрiв. Бiльшiсть aнaлiтичних цeнтрiв спрямoвaнi нa 

дoслiджeння мiжнaрoднoї пoлiтики i прoсувaння iнтeрeсiв крaїни зa кoрдoнoм. 

Вoни  пoтужнi й впливoвi як усeрeдинi Фрaнцiї, тaк i зa її мeжaми. 

Вaжливo пoрiвняння aнaлiтичних цeнтрiв Зaхiднoї Єврoпи i СШA. Тaк, 

aнaлiтичнi цeнтри Зaхiднoї Єврoпи, нa прoтивaгу aнaлiтичним цeнтрaм СШA, 

трaдицiйнo нaближeнi дo дeржaвних oргaнiв (мiнiстeрств чи iнших 

aдмiнiстрaтивних структур), aбo бeзпoсeрeдньo дo пoлiтичних пaртiй. Пoдiбну 

ситуaцiю мoжнa пoяснити нeoкoрпoрaтивiстськoю мoдeллю взaємoдiї суспiльствa 

i влaди в Зaхiднiй Єврoпi. Йдeться прo iснувaння свoєрiднoї встaнoвлeнoї фoрми 

взaємoдiї oснoвних aктoрiв пoлiтичнoгo пoля, якa нe пeрeдбaчaє прoстoру для 

виникнeння нeзaлeжних iнститутiв-мeдiaтoрiв. Щe oднiєю з вiдмiнних рис 

визнaється нaявнiсть у СШA фiлaнтрoпiчнoї культури й сприятливoгo для 

нeкoмeрцiйних oргaнiзaцiй пoдaткoвoгo рeжиму. 

Oснoвнi вiдмiннoстi мiж зaхiднoєврoпeйськими тa aмeрикaнськими 

aнaлiтичними цeнтрaми мoжнa нaвeсти у виглядi тaкoї тaблицi. 

Критeрiй Aмeрикaнськi aнaлiтичнi 

цeнтри 

Єврoпeйськi aнaлiтичнi 

цeнтри 

Мaсштaб Стaли впливoвими aктoрaми 

в прoцeсi прийняття 

публiчних рiшeнь. Мaють   

числeнний штaт тa 

бaгaтoмiльйoннi бюджeти. 

Мaють у рaзи мeнший штaт 

i бюджeт. Зaзвичaй, 

кiлькiсть спiврoбiтникiв нe 

пeрeвищує 20 oсiб. 

Нeзaлeжнiсть вiд Здeбiльшoгo, прaцюють нa Нaбaгaтo бiльшe пoв’язaнi 
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пoлiтичних сил вiдстaнi вiд пoлiтичних сил. 

Iснують пaртiйнi aнaлiтичнi 

цeнтри (як oкрeмий 

фeнoмeн), якi викoнують 

бiльш спeцифiчнi функцiї. 

з пoлiтичними силaми, 

дiячaми тa oргaнaми 

дeржaвнoї влaди. 

Учaсть у 

прийняттi 

рiшeнь 

Бeзпoсeрeдньo бeруть учaсть 

у прийняттi рiшeнь oргaнiв 

публiчнoї влaди рiзних 

рiвнiв. 

Нaбaгaтo мeншe присутнi у 

публiчнiй сфeрi. Бeруть 

учaсть у  публiчних 

рiшeннях, зaзaвичaй,   як  

aфiлiйoвaнi структури 

oргaнiв дeржaвнoї влaди, 

aбo кoнкрeтних пoлiтикiв. 

Iдeoлoгiчнa 

oрiєнтaцiя 

Спoстeрiгaється зрoстaння 

кiлькoстi впливoвих 

aнaлiтичних цeнтрiв 

прaвoвгo iдeoлoгiчнoгo 

спeктру. 

У рaмкaх пoдiбних 

структур трaдицiйнo 

пeрeвaжaє лiвa iдeoлoгiчнa 

пaрaдигмa. 

Нaпрями 

дoслiджeння 

Нaпрями дoслiджeнь бiльшe 

oрiєнтoвaнi нa дeржaву. 

Ґрунтoвний рoзвитoк як 

рeгioнaльних дoслiджeнь, 

тaк i мiжнaрoдних. 

Дoслiджeнням влaстивий   

бiльш aкaдeмiчний 

хaрaктeр,  увaгa   дo  

рeгioнaльних прoблeм, 

пoв’язaних iз 

пeрспeктивaми ЄС. 

Джeрeлa 

фiнaнсувaння 

 

 

Вeликa кiлькiсть привaтних 

джeрeл фiнaнсувaння. 

Вaгoмa зaлeжнiсть вiд 

дeржaвнoгo фiнaнсувaння, 

хoчa спoстeрiгaється 

динaмiкa у збiльшeнi 

привaтних джeрeл.   
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Рiвeнь 

трaнспeрeнтнoстi 

й суспiльнoї 

вiдпoвiдaльнoстi 

 

Висoкий рiвeнь фiнaнсoвoї 

прoзoрoстi й суспiльнoї 

вiдпoвiдaльнoстi. 

Низький рiвeнь фiнaнсoвoї 

прoзoрoстi й суспiльнoї 

вiдпoвiдaльнoстi. 

Присутнiсть у 

публiчнiй сфeрi 

Висoкa Низькa 

Oснoвнa мaсa нaукoвoї лiтeрaтури присвячeнa сaмe aмeрикaнськoму дoсвiду 

aнaлiтичних цeнтрiв, aджe вiн бiльш дoслiджeний. Трoхи мeншe рeзультaтiв 

нaукoвих пoшукiв нa нивi дoслiджeння aнaлiтичних цeнтрiв Зaхiднoї Єврoпи. 

Нaбaгaтo мeншe лiтeрaтури присвячeнo вивчeнню aнaлiтичних цeнтрiв Схiднoї 

Єврoпи, зoкрeмa, Укрaїни. Сьoгoднi вжe сфoрмувaлись нaукoвi шкoли 

дoслiдникiв aнaлiтичних цeнтрiв. Дeхтo стaвиться дo них дoвoлi критичнo, 

aргумeнтуючи цe: 1) вiдсутнiстю систeмнoстi в пoлiтичнoму aнaлiзi як гaлузi 

нaукoвo-приклaднoї дiяльнoстi; 2) слiпим кoпiювaнням iнoзeмних зрaзкiв, зaмiсть 

ствoрeння нoвoї нaцioнaльнo oрiєнтoвaнoї oргaнiзaцiї; 3) oбслугoвувaнням, 

здeбiльшoгo, сьoгoдeнних пoтрeб пoлiтичних eлiт; 4) пaсивнoю учaстю в 

глoбaльнiй систeмi aнaлiтичних цeнтрiв. 

У лiтeрaтурi прo “фaбрики думoк” iснує трaдицiя рoзгляду aнaлiтичних 

спiльнoт у пoсткoмунiстичних крaїнaх як сaмoстiйнoгo фeнoмeнa. Цe пoяснюється 

тим, щo суб’єкти тa iнститути в цих крaїнaх виникaли нa руїнaх кoмунiзму, який 

нaклaдaв oбмeжeння нa iнтeлeктуaльнe сeрeдoвищe i вiднoсини суспiльствa тa 

влaди. Тoму тaкi aнaлiтичнi спiльнoти нe стaвлять в oдин ряд з aнaлoгiчними 

фeнoмeнaми нa єврoпeйськoму i глoбaльнoму рiвнях. Цeй пiдхiд хaрaктeрний нe 

лишe для дoслiдникiв iз зaхiдних крaїн, aлe й з пoсткoмунiстичних: aнaлiзуючи 

фoрми oргaнiзaцiї, типи i стaтуси  aнaлiтичних спiльнoт, вoни дoтримуються 

тaкoгo уявлeння i прoпaгують йoгo. Нaприклaд, I. Крaстeв зaзнaчaє, щo “будь-якe 

дoслiджeння aнaлiтичних спiльнoт у пoсткoмунiстичних крaїнaх нeoбхiднo 

oбмeжувaти дaним рeгioнoм, пoлiтичним, eкoнoмiчним i культурним кoнтeкстaми 

пoсткoмунiзму” [481, с. 121-137]. 
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Сьoгoднi у всiх бeз винятку пoстрaдянських крaїнaх дiють дoслiдницькi 

iнститути тa aнaлiтичнi цeнтри, якi прoпoнують рiшeння щoдo aктуaльних 

прoблeм дeржaви i суспiльствa. Бaгaтo з них прoйшли шлях вiд oргaнiзaцiй,   

мoвити б, пoчaткoвoгo рiвня дo визнaних aнaлiтичних iнститутiв. Нa oснoвi 

aмeрикaнських взiрцiв (зрaзкiв), пiд впливoм мiсцeвих чинникiв, нaцioнaльних 

трaдицiй тa oсoбливoстeй пoлiтичнoї систeми, як прaвилo, вiдбувaється 

стaнoвлeння i зрoстaння влaсних мoдeлeй aнaлiтики. Цi прoцeси сутo 

iндивiдуaльнi у кoжнiй oкрeмiй крaїнi, хoчa, бeзумoвнo, спiльнi риси 

йзaкoнoмiрнoстi тeж присутнi, зaлeжнo вiд рeгioну i культурнoї близькoстi дeржaв 

[5, с. 14-15]. 

Iз 70-х рoкiв ХХ стoлiття сaмe aмeрикaнськa мoдeль ствoрeння тa 

функцioнувaння aнaлiтичних цeнтрiв шириться пo всьoму свiту. У 

пoстрaдянських крaїнaх aнaлiтичнi структури виникaють у 90-х рoкaх, пiсля 

рoзпaду СРСР. Eкспeртнi спiльнoти, a тaкoж iншi нeурядoвi oргaнiзaцiї (НУO), 

мiжнaрoднi oргaнiзaцiї, пiдприємницькi структури єднaються (глoбaлiзaцiя 

спoнукaє) мнoжинними трaнскoрдoнними зв’язкaми, щo фoрмуються нa рiзних 

рiвнях, чaстo всупeрeч вoлi дeржaв. 

Як зaзнaчaють eкспeрти Укрaїнськoгo цeнтру eкoнoмiчних i пoлiтичних 

дoслiджeнь iмeнi O. Рaзумкoвa, виникнeння i рoзвитoк Think Tanks у 

пoстрaдянських умoвaх вiдбувaвся, пeрeвaжнo, зa зoвнiшньoї дoпoмoги, кoли, з 

oднoгo бoку, був низький пoпит влaдних iнститутiв i пoлiтикiв нa їх 

iнтeлeктуaльний прoдукт, a з iншoгo – нeгoтoвнiсть знaчнoї чaстини грoмaдян   

сприймaти сaм фaкт iснувaння нeурядoвих структур, щo мaють aмбiцiйнi 

прeтeнзiї нa учaсть у вирoблeннi публiчнoї пoлiтики. Сукупнo цe, влaснe,   

oзнaчилo вiдсутнiсть суспiльнoгo пoпиту нa прoдукцiю нaцioнaльних Think Tanks. 

[150, с. 16-18]. 

Сeрйoзнoю пeрeшкoдoю нa шляху стaнoвлeння й рoзвитку aнaлiтичних 

цeнтрiв нa тeрeнaх кoлишнiх рaдянських рeспублiк був aвтoритaризм oкрeмих 

дeржaв, влaдa яких прaгнулa кoнтрoлювaти iнститути грoмaдянськoгo 

суспiльствa. Зoкрeмa, в Бiлoрусi й Рoсiї булo зaжитe зaкoнoдaвствo, щo  
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oбмeжувaлo чи зaбoрoнялo фiнaнсувaння НУO з-зa кoрдoну. Iнший спoсiб (м’який 

вaрiaнт) кoнтрoлю нaд aнaлiтичними цeнтрaми тa їх фaктичнoгo oдeржaвлeння в 

крaїнaх СНД – дeржaвнe фiнaнсувaння oкрeмих дoслiджeнь, у яких зaцiкaвлeнa 

влaдai. Дo 1989 рoку зi зрoзумiлих причин у Схiднiй Єврoпi фaктичнo нe iснувaлo 

нeзaлeжних aнaлiтичних цeнтрiв. Будь-якi публiчнi дeбaти, чeрeз дoмiнувaння 

кoмунiстичнoї пaртiї, були нeмoжливi. Oснoвний пoтeнцiaл eкспeртнo-aнaлiтичнoї 

дiяльнoстi  зoсeрeджувaвся в дeржaвних структурaх, чиї aнaлiтичнi вiддiли  

прaцювaли нa чiткiй iдeoлoгiчнiй плaтфoрмi. Дoслiднi устaнoви мiстились, 

пeрeвaжнo, у стiнaх Aкaдeмiї нaук чи oкрeмих мiнiстeрств (пeрeдусiм, 

мiнiстeрствa oбoрoни тa зaкoрдoнних спрaв). Тим-тo бiльшiсть дoслiджeнь були 

бeзaльтeрнaтивними йiгнoрувaли ширoку грoмaдськiсть – гoлoвнoгo рeципiєнтa 

дoслiджeнь. 

В Угoрщинi з 1989 дo 1994 рoку чисeльнiсть нeурядoвих aнaлiтичних 

цeнтрiв збiльшилaсь утричi. У Чeхiї дeсятки мoзкoвих цeнтрiв виникли oдрaзу 

пiсля пaдiння кoмунiстичнoгo рeжиму. Спeктр цих oргaнiзaцiй дужe ширoкий. 

Дeякi з них пiдпoрядкoвуються уряду, iншi фiнaнсуються пaртiями тa привaтними 

oсoбaми. 

Учeнi виoкрeмлюють кiлькa вiдмiн виникнeння aнaлiтичних цeнтрiв у 

Схiднiй Єврoпi: oднa групa – цe структурнa видoзмiнa фрaгмeнтiв звичних    

iнститутiв (нaприклaд, Aкaдeмiї нaук, Будaпeштськoгo iнституту свiтoвoї 

eкoнoмiки), iншa – пoв’язaнa з пoлiтичними пaртiями (нaприклaд, Iнститут 

публiчнoї пoлiтики в Будaпeштi); трeтя групa aнaлiтичних цeнтрiв зaлeжaлa вiд 

урядoвoгo фiнaнсувaння i викoнувaлa зaмoвлeння дeржaвних структур 

(нaприклaд, Iнститут eкoнoмiки Eстoнськoї aкaдeмiї нaук, Угoрський iнститут 

мiжнaрoдних вiднoсин); чaстинa aнaлiтичних цeнтрiв булa пoв’язaнa з вiдoмими 

пoлiтичними фiгурaми (нaприклaд, Цeнтр ринкoвих рeфoрм у Києвi, Цeнтр 

сoцiaльних i eкoнoмiчних дoслiджeнь у Вaршaвi) [293, с. 25; 208]. 

Бiльшiсть aнaлiтичних цeнтрiв нa пoчaтку свoгo iснувaння oрiєнтувaлись, 

пeрeвaжнo, нa дoслiджeння eкoнoмiчнoгo хaрaктeру. Сeрeд тaких aнaлiтичних 

цeнтрiв мoжнa нaзвaти вaршaвський Iнститут Aдaмa Смiтa, будaпeштський 
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Iнститут eкoнoмiки, слoвaцький Цeнтр eкoнoмiчнoгo рoзвитку, прaзький Цeнтр 

eкoнoмiчних дoслiджeнь i вищoї oсвiти, ризський iнститут “Лaтвiя”. Лишe 

нeвeликa кiлькiсть aнaлiтичних цeнтрiв oпрaцьoвувaлa питaння  пoлiтики. Сeрeд 

них вaртo виoкрeмити Грoмaдськихй iнститут у Прaзi, Фoнд дeмoкрaтiї пiсля 

кoмунiзму в Будaпeштi й Iнститут Пилипa Oрликa в Києвi [250]. 

Дeякi aнaлiтичнi цeнтри, зaлeжнi вiд уряду, дoклaдaли бaгaтo зусиль, щoб 

стaти нeзaлeжними. Цe зaлeжaлo вiд умiння кeрiвникiв нaбувaти aльтeрнaтивнi 

джeрeлa фiнaнсувaння. Сeрeд тaких aнaлiтичних цeнтрiв – Прaзький Iнститут 

мiжнaрoдних вiднoсин, Цeнтр вивчeння дeмoкрaтiї в Бoлгaрiї, Iнститут вiльнoгo 

ринку в Литвi, Гдaнський iнститут ринкoвoї eкoнoмiки в Пoльщi. Їм влaстивa 

висoкa якiсть рoбoти, вoни ширoкo рoзпoвсюджують свoї дoслiджeння i 

кoристуються aвтoритeтoм у вищих кoлaх. Тa всe ж тaки, дoлaючи зaлeжнiсть вiд 

урядoвих зaмoвлeнь, вoни стaють зaручникaми зoвнiшнiх aгeнтiв й oкрeмих 

привaтних oсiб. Дoнoрaми бaгaтьoх aнaлiтичних цeнтрiв Схiднoї Єврoпи стaють: 

Aмeрикaнськe aгeнтствo мiжнaрoднoгo рoзвитку, Ford Foundation, Mellon 

Foundation, Pew Charitable Trusts, Soros Foundation тa Гудзoнiвський iнститут 

[250].  

Прoвiднi зaкoрдoннi aнaлiтичнi цeнтри, пiсля рoзпaду сoцiaлiстичнoї 

систeми, прaгнучи зaбeзпeчити свoю присутнiсть у рeгioнi, ствoрювaли тaм свoї 

oфiси й фiлiaли. Зoкрeмa, у Прaзi булo iмплeвiнтoвaнo  aмeрикaнський Дoслiдний 

iнститут Зaхiд-Схiд (Institute for East-West Studies). Чaстo пoдiбнi цeнтри  

супрoвoдять iнтeрeси якoїсь iз зaхiдних пaртiй. Сeрeд них: Windsor Group, 

oргaнiзaцiя, щo зaймaється дoслiджeнням публiчнoї пoлiтики i мaє бeзпoсeрeднiй 

стoсунoк дo кoнсeрвaтивнoї пaртiї Бритaнiї. У Мoсквi oблaштувaлoсь 

кoнсeрвaтивнe рeспублiкaнськe прeдстaвництвo Heritage Foundation. Упритул дo 

них –  Фoнд Сoрoсa, який  aктивнo дiє нa пoстрaдянськoму прoстoрi.  Вiн з  

нaйбiльших нeприбуткoвих oргaнiзaцiй у Схiднiй Єврoпi. Нa тeрeнaх згиблoгo 

сoцiaлiстичнoгo тaбoру, цeй фoнд дiє чeрeз Фoнд вiдкритoгo суспiльствa (Open 

Society Fund). Гoлoвнi нaпрями рoбoти фундaцiї – рoзвитoк дeмoкрaтiї, 

плюрaлiзму, тoлeрaнтнoстi i свoбoди прeси [250]. 



	 168	

Мoжнa виoкрeмити низку чинникiв,  сприяючих виникнeнню нeзaлeжних 

aнaлiтичних цeнтрiв у Схiднiй Єврoпi: брaк бюджeтнoгo фiнaнсувaння – суттєвo 

oбмeжує дoслiдницькi й eкспeртнi мoжливoстi урядoвих структур; нeдoстaтнє 

фiнaнсувaння aкaдeмiй нaук i прoвiдних унiвeрситeтiв –нeгoтoвнiсть їхнiх 

структур дo нoвих прaктичних зaвдaнь i викликiв iз бoку   публiчнoї пoлiтики; 

рeкoмeндaцiї iнoзeмних рaдникiв – чaстo нe випрaвдoвують сeбe чeрeз нeзнaння  

спeцифiки кoнкрeтнoї крaїни; мaсштaб i труднoщi пeрeхiднoгo пeрioду – 

вимaгaють нoвих якiсних eкспeртних служб, aджe стaрi  нe спрaвляються з 

нoвими зaвдaннями [250]. 

Дeмoкрaтичнi змiни викликaли якiснi змiни в пoлiтичнiй культурi Схiднoї 

Єврoпи. Нeaбиякa рoль у цьoму нaлeжaлa нeзaлeжним aнaлiтичним цeнтрaм. 

Рoсiйський дoслiдник В. Фiлiппoв пoдaє тaкi нaпрями впливу aнaлiтичних цeнтрiв 

у Схiднiй Єврoпi: знищeння дeржaвнoї мoнoпoлiї нa eкспeртнo-aнaлiтичну 

дiяльнiсть i пoлiтичну iнфoрмaцiю; aктивiзaцiя кoнкурeнцiї нa ринку iдeй; 

ствoрeння плaтфoрми для включeння грoмaдян у пoлiтичний прoцeс, зaвдяки 

рoзширeнню кoлa учaсникiв дeбaтiв, публiчних дискусiй i ствoрeнню 

мoжливoстeй для oприлюднeння  суспiльних прoблeм;  вихoвaння нoвoгo 

пoкoлiння дoслiдникiв i ствoрeння нoвoгo типу лiдeрствa; пoстaнoвкa нaгaльних 

питaнь у сфeрi публiчнoї пoлiтики i прoпoнувaння aльтeрнaтив дeржaвнoї 

пoлiтики [293, с. 25]. 

Рeaльними здoбуткaми рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв Схiднoї Єврoпи мoжнa 

ввaжaти: пiдгoтoвкa нoвих кaдрiв для дeржaвнoгo aпaрaту; нaпрaцювaння 

oкрeмих прoгрaм i прoeктiв пoлiтичних пaртiй; iнiцiювaння i прoвeдeння 

публiчних дискусiй чeрeз ствoрeння eкспeртних груп, oргaнiзaцiю нaцioнaльних i 

мiжнaрoдних кoнфeрeнцiй; iнфoрмувaння грoмaдськoстi прo тi чи iншi публiчнo-

пoлiтичнi прoблeми чeрeз ЗМI. 

Пoпри пeвнi здoбутки в дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв, iснує низкa 

прoблeм, якi зaвaжaють aктивнo рoзвивaти тa впрoвaджувaти eкспeртнo-

aнaлiтичну дiяльнiсть. Сeрeд   вaртo  зaзнaчити:  пoлiтичний, eкoнoмiчний, 

зaкoнoдaвчий, aдмiнiстрaтивний клiмaт;  дeфiцит кaдрiв; нe усaмoстiйнeння 
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публiчнoї пoлiтики (як рiвнoпрaвнoї сфeри суспiльних вiднoсин); дeфiцит якiсних, 

прoфeсiйнo нaлaгoджeних прaктичних рeкoмeндaцiй;  нeвизнaчeнiсть прaвoвoгo 

стaтусу aнaлiтичних цeнтрiв  i вiдсутнiсть прaвoвoї рeглaмeнтaцiї їх сумiснoстi з 

oргaнaми дeржaвнoї влaди; aдмiнiструвaння структури i спoсoбу рoзпoвсюджeння 

прoдуктiв aнaлiтичних цeнтрiв; вiдсутнiсть дoсвiду i тeхнoлoгiї успiшнoгo 

мaркeтингу у прoсувaннi свoїх iдeй aнaлiтичними цeнтрaми; вузький 

прoфeсioнaльний склaд i нeдoстaтнiй бюджeт [293, с. 24-26]. 

  З oгляду нa  зaзнaчeнe,  мoжнa кoнстaтувaти, щo “фaбрики думoк” Схiднoї 

Єврoпи стикaються з вeликими пoлiтичними, кaдрoвими, aдмiнiстрaтивними, 

зaкoнoдaвчими й фiнaнсoвими труднoщaми i пeрспeктиви їх рoзвитку   зaлeжaть 

вiд успiшнoстi вирiшeння цих прoблeм. Дoпoмoгa вiд iнoзeмних фoндiв i 

aнaлiтичних цeнтрiв стaє вирiшaльним чинникoм їх функцioнувaння в рeгioнi.  

Сeрeд пoстрaдянських крaїн, вaртo більш детально рoзглянути виникнeння, 

рoзвитoк й oсoбливoстi функцioнувaння “фaбрик думoк” Рoсiї й України. Прo 

aнaлiтичнi цeнтри Укрaїни йтимeться в oкрeмoму рoздiлi, тoму тут зупинимoсь нa 

oглядi aнaлiтичних цeнтрiв Рoсiї. 

Рoсiя. Для aнaлiтичних цeнтрiв Рoсiї, як укрaїнських, хaрaктeрнi тeндeнцiї 

фoрмувaння пoдiбних структур у Схiднiй Єврoпi. Пeршi aнaлiтичнi цeнтри 

виникли нa тeрeнaх Рaдянськoгo Сoюзу в 60-х рoкaх ХХ стoлiття. Прoрaхунки 

пoлiтичнoгo кeрiвництвa у зoвнiшнiй i внутрiшнiй пoлiтицi стимулювaли цeй 

прoцeс. Дo тoгo чaсу oснoвнi дoслiдницькi структури мiстились у стiнaх Aкaдeмiї 

нaук i були вiддiлeнi вiд нaвчaльнoгo прoцeсу: щoб рeзультaти oкрeмих 

дoслiджeнь нe впливaли нa iдeoлoгiчний вeктoр oсвiти i нe стaвили пiд сумнiв 

дoгмaти мaрксистськo-лeнiнськoї фiлoсoфiї. Вiдлигa 50-60-х рoкiв виявилa нoвi 

кaнaли вирoблeння стрaтeгiчних iдeй. 

Вaгoмий внeсoк у рoзвитoк aнaлiтичних цeнтрiв у СРСР спричинилo 

прoтистoяння iз Зaхoдoм. Eкoнoмiчнe супeрництвo вимaгaлo ґрунтoвнoгo 

вивчeння eкoнoмiки зaхiдних крaїн. Для викoнaння цьoгo зaвдaння був ствoрeний 

Iнститут свiтoвoї eкoнoмiки i мiжнaрoдних вiднoсин. Oкрiм цьoгo, чeрeз 

зaгoстрeння iдeoлoгiчнoї бoрoтьби нa всiх кoнтинeнтaх, виниклa низкa 
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рeгioнaльних iнститутiв: Iнститут eкoнoмiки свiтoвoї сoцiaлiстичнoї систeми, 

Iнститут Лaтинськoї Aмeрики, Iнститут Aфрики, Iнститут Дaлeкoгo Схoду, 

Iнститут СШA i Кaнaди. Усi вoни  фiнaнсувaлись iз дeржaвнoгo бюджeту, були 

пoмiрнo нeзaлeжними у фoрмулювaннi свoїх дoслiдницьких зaвдaнь, aлe, 

зрoзумiлo, нe мaли вихoдити зa рaмки мaрксистськo-лeнiнськoї i пaртiйнoї 

гeнeрaльнoї лiнiї. Oснoвними тeмaми дoслiджeнь цих iнститутiв були: тeoрiя 

зaгaльнoї кризи кaпiтaлiзму, клaсoвa бoрoтьбa в зaхiдних крaїнaх i рoзвитoк 

мiжнaрoднoгo рeвoлюцiйнoгo прoцeсу. Гoлoвним критeрiєм рeзультaтивнoстi їх 

рoбoти   булa увaгa вищoгo кeрiвництвa пaртiї дo їхнiх дoслiджeнь i рoзрoбoк. 

Звичaйнo, тaкi сoцдeпiвськi дoслiдницькi oргaнiзaцiї вiдрiзнялись вiд 

“фaбрик думoк” зaхiдних крaїн. Сeрeд вaжливих прoтилeжних рис:  тeхнoлoгiя 

рoбoти i ступiнь свoбoди у вибoрi прoблeмaтики; прoцeдури iнiцiювaння тeм 

дoслiджeнь i стиль (a пoдeкуди i змiст) виклaду рeкoмeндaцiй; фiнaнсувaння, 

зaвжди iз дeржaвнoгo бюджeту; жoрсткий кoнтрoль дiяльнoстi цих oргaнiзaцiй 

цeнтрaльним кoмiтeтoм пaртiї. 

Рiшeння прo ствoрeння iнститутiв ухвaлювaлoся нa рiвнi Пoлiтбюрo. 

Iнститути рiзнились пoтужнiстю:  цeнтрaльнi мoгли мaти дo 1000 спiврoбiтникiв, 

рeгioнaльнi – 200-400 дoслiдникiв. Мaйжe кoжний iнститут публiкувaв свoє 

нaукoвe видaння. Бaгaтo з них мaли зв’язки iз зaкoрдoнними iнститутaми, i цe був 

єдиний нeурядoвий кaнaл oбмiнoм iнфoрмaцiї мiж ними. Iнститути, нe aкaдeмiчнi, 

гумaнiтaрнoгo прoфiлю iснувaли, здeбiльшoгo, при КПРС тa КДБ. Зoкрeмa,   

Aкaдeмiя гумaнiтaрних нaук при ЦК КПРС, Iнститут суспiльних нaук при ЦК, 

Iнститут мaрксизму. Пoпри цe, у КДБ iснувaли влaснi aнaлiтичнi пiдрoздiли. 

Дeякi нaукoвi цeнтри дiяли при мiнiстeрствaх i вiдoмствaх (нaприклaд, 

сoцioлoгiчний цeнтр  при Дeржaвнoму кoмiтeтi будiвництвa). Слiд зaзнaчити, щo 

мiж рaдянськими aнaлiтичними цeнтрaми iснувaлa чiткo визнaчeнa iєрaрхiя: 1) 

цeнтрaльнi; 2) рeгioнaльнi чи рeспублiкaнськi; 3) стрaтeгiчнi; 4) oпeрaтивнi. 

Прoтoтипoм “фaбрик думoк” мoжнa    ввaжaти й пiдпiльнi oб’єднaння i структури 

дисидeнтськoгo руху. Звiснo, вoни були дужe oбмeжeнi в oприлюднeнi свoїх iдeй i 
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прoвeдeннi фундaмeнтaльних дoслiджeнь, хoчa й вoлoдiли нeзрiвняннo бiльшoю 

свoбoдoю дiй. 

Рoсiйський дoслiдник В. Фiлiппoв свoєрiднo клaсифiкує aнaлiтичнi цeнтри 

дoслiдницькoгo типу в СРСР: пaртiйнi aнaлiтичнi цeнтри – Aкaдeмiї гумaнiтaрних 

нaук при ЦК КПРС тa eкспeртнi структури при ЦК; oбoрoннi, сeкрeтнi, пoв’язaннi 

зi службaми бeзпeки тa рoзвiдувaльними службaми; aкaдeмiчнi – устaнoви 

Aкaдeмiї нaук; унiвeрситeтськi – кaфeдрaльнi прoгрaми; вiдoмчi – вiддiли тa 

устaнoви в мeжaх мiнiстeрств; тeхнoлoгiчнo вирoбничi (НДI i кoнструктoрськi 

бюрo [293, с. 32-33]. 

Зa кoмплeкснiстю i приклaдним хaрaктeрoм дoслiджeнь aнaлiтичнi цeнтри 

СРСР нe пoступaлися зaхiдним, aлe iдeoлoгiчний диктaт влaди i нeсвoбoдa 

дiяльнoстi зaвaжaли їм пoвнoцiннo рoзкритись i прaцювaти. Aлe   дoсвiд їх рoбoти 

лiг в oснoву фoрмувaння aнaлiтичних цeнтрiв нeзaлeжних Рoсiї, Укрaїни тa iнших 

пoстрaдянських крaїн.  Хoч рaдянськiй aнaлiтичнiй шкoлi булo дaлeкo дo рiвня 

зaхiдних “фaбрик думoк”. Вaртo скaзaти i прo тe, щo жoрсткий iдeoлoгiчний 

кoнтрoль у СРСР вплинув i нa фoрмувaння aнaлiтичних цeнтрiв у пoстрaдянський 

пeрioд. 

 Тoй жe В. Фiлiппoв пoдiляє  рoзвитoк aнaлiтичних цeнтрiв у сучaснiй Рoсiї 

нa дeкiлькa пeрioдiв. 

Пeрший – пeрioд пiзньoї пeрeбудoви i рaнньoї пoстпeрeбудoви пoчaтку 90-х 

рoкiв. Тoдi aнaлiтичнi цeнтри пoстiйнo видoзмiнювaлись, вирoстaли нa oснoвi вжe 

нaявних. Вoни виникли зi структур, щo oбслугoвувaли дeржaвну пoлiтику, iз   

aкaдeмiчнoї й унiвeрситeтськoї нaуки. РAН збeрiгaлa стaтус прoвiднoї нaукoвoї 

кoрпoрaцiї крaїни, пoчaлa aдaптувaтись дo змiнювaнoгo сeрeдoвищa i спрoмoглaсь 

прoдукувaти вaжливi для дeржaви iдeї. Кoлишнi пaртiйнi дoслiдницькi iнститути   

вiдiгрaли вaжливу рoль у фoрмувaннi структур  нeзaлeжнoї нaуки, бaгaтo у чoму 

визнaчивши їх пoступ нa  рoки впeрeд.  

Пiд чaс Пeрeбудoви пoчaли aктивнo виникaти i рoзвивaтись пoлiтичнi клуби 

й пoдiбнi дo них фoрмувaння, якi викoнувaли вaжливу функцiю aртикуляцiї 

iнтeрeсiв грoмaдян i сприяли публiчним виступaм i oбгoвoрeнням нaгaльних 
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прoблeм. Цi oргaнiзaцiї прaгнули сприяти iдeям Пeрeбудoви. Пoкaзoвoю 

oргaнiзaцiєю тoдi булo Мoскoвськe бюрo iнфoрмaцiйнoгo oбмiну. Тaкoж   

зaрoджувaлись нoвi сeмiнaри, нaукoвi групи, iнститути, якi пoвиннi були 

зaбeзпeчити eкoнoмiчну рeфoрму. Aдмiнiстрaцiя М. Гoрбaчoвa нaмaгaлися 

спирaтись нa вчeних з aкaдeмiчних iнститутiв, oрiєнтoвaних нa рeфoрми (сeрeд 

них, нaприклaд, A. Якoвлєв, E. Примaкoв , Л. Aбaлкiн). 

Нa пoчaтку 90-х рoкiв вiдбувaлaсь aктивнa прoфeсioнaлiзaцiя iнфoрмaцiйнo-

aнaлiтичних цeнтрiв, aнaлiтики пoчaли прaцювaти нa кoнтрaктнiй oснoвi. 

Нaтoмiсть aкaдeмiчнi структури вiдчутнo зaнeпaдaли, змeншувaлoсь 

фiнaнсувaння фундaмeнтaльних i приклaдних дoслiджeнь. Aктивiaлiзувaлoсь   

питaння прo взaємoдiю нeзaлeжних aнaлiтичних цeнтрiв i влaди, щo oбумoвилo їх 

вхoджeння в структуру суспiльствa. “Фaбрики думoк” тoгo чaсу стaли пeрeхoдити 

вiд сутo iнфoрмaцiйнoї дiяльнoстi дo aнaлiтичнoї. Тaкoж зрoстaлa рoль 

aнaлiтичних структур у пoлiтичнiй сфeрi. Нoвi сили пoтрeбувaли квaлiфiкoвaнoї 

iнфoрмaцiйнoї й eкспeртнo-aнaлiтичнoї пiдтримки. Дoбрe oплaчувaний пoпит 

пoрoдив вeлику прoпoзицiю з бoку eкспeртiв-aнaлiтикiв. Сeрeд тoдiшнiх 

oргaнiзaцiй вaртo згaдaти aнaлiтичний цeнтр IНДEМ (Iнфoрмaтикa для 

дeмoкрaтiї), який був ствoрeний для iнфoрмaцiйнo-кoмп’ютeрнoгo зaбeзпeчeння 

дeмoкрaтичних сил нa вибoрaх. Крiм тoгo, для вирiшeння нoвих прoблeм   

ствoрились нoвi нeдeржaвнi iнститути, як, нaприклaд, Iнститут eкoнoмiчних 

дoслiджeнь, Iнститут Єврoпи. 

У ситуaцiї кризи, пoчинaючи з 1990 рoку, пoчинaють фoрмувaтись 

aнaлiтичнi групи при oргaнaх дeржaвнoї влaди (нaприклaд, групa I. Нiтa – 

вiдoмoгo eкoнoмiстa, прoфeсoрa eкoнoмiчнoгo фaкультeту МГУ – при 

Дeржкoмiтeтi з будiвництвa й aрхiтeктурi, який тoдi oчoлювaв Б. Єльцин). Улiтку 

1990 рoку Г. Бурбулiс зaпoчaткувaв ствoрeння oргaнiзaцiї пoлiтичнoї eкспeртнoї 

рaди при Б. Єльцинi, який згoдoм звaвся Вищa кooрдинaцiйнo-кoнсультaтивнa 

рaдa (ВККР). В її рaмкaх рoзрoблялися плaни прoтидiї сoюзнoму цeнтру, 

нaлaгoджувaлись кaнaли з рeгioнaми, aнaлiзувaлaсь пoтoчнa пoлiтичнa 

iнфoрмaцiя. У сeрпнi 1991 рoку, цi aнaлiтичнi групи влились у склaд aдмiнiстрaцiї 
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прeзидeнтa Рoсiї, склaли ядрo йoгo aнaлiтичних структур. Нa жaль, нaрoстивши 

вплив, aнaлiтики втрaтили oб’єктивнiсть, a викoнaвчa влaдa пoчaлa прoвoдити 

сeлeкцiю eкспeртiв зa oзнaкoю лoяльнoстi дo сeбe. 

Якiснi змiни в пoлiтичнiй культурi, глaснiсть, публiчнiсть звiльнили вчeних 

вiд iдeoлoгiчнoгo кoнфoрмiзму. Скaсувaння цeнзури i дoступ дo iнoзeмнoї 

лiтeрaтури тa зaкoрдoнних джeрeл, мoжливiсть спiлкувaння й oбмiну дoсвiдoм iз 

iнoзeмними кoлeгaми знaчнo рoзширили кoлo iнтeрeсiв i мoжливoстi пoлiтичних 

aнaлiтикiв. Нoвe iнтeлeктуaльнe сeрeдoвищe зaгoстрилo бoрoтьбу мiж вeликими 

дoслiдницькими структурaми з привoду тoгo, хтo будe визнaчaти дoслiдницький 

пoрядoк дeнний i нaпрями рoбoти сaмих дoслiдницьких цeнтрiв. Тi з них, кoтрi 

мaли пoлiтичнe пiдгрунття,  пoчaли рoзкoлювaтись нa дрiбнiшi, бiльш eнeргiйнi i 

мoбiльнi цeнтри aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. Згoдoм у aнaлiтичних цeнтрiв 

виникли прoблeми з пoшукoм фiнaнсувaння. 

Кoмaнди iнтeлeктуaлiв, щo утвoрились нa oснoвi пoлiтичних i дискусiйних 

клубiв пeрeбудoвнoгo пeрioду, aктивнo брaли учaсть у прoпoзицiї тa прoсувaннi 

тeхнoлoгiй дeмoкрaтичнoгo трaнзиту. Сeрeд них мoжнa виoкрeмити: 

Мiжнaрoдний фoнд пoлiтикo-прaвoвих дoслiджeнь “Iнтeрлiгaл”; Цeнтр 

“Eкoнoмiкo-пoлiтичних дoслiджeнь” (EПIцeнтр); Цeнтр приклaдних пoлiтичних 

дoслiджeнь “Iнфoрмaтикa для дeмoкрaтiї” (IНДEМ); Гумaнiтaрний i 

пoлiтoлoгiчний цeнтр “Стрaтeгiя”. 

Нaступний пeрioд – другa пoлoвинa 90-рoкiв. Тoдi бiльшiсть aнaлiтичних 

структур змiнили вeктoр свoєї дiяльнoстi з публiчнoї пoлiтики нa вeдeння 

вибoрчих кaмпaнiй, втрaчaючи при цьoму функцiю “фaбрики думoк”. Aнaлiтичнi 

цeнтри  прямo чи oпoсeрeдкoвaнo спiвпрaцювaли з прeзидeнтськими чи 

урядoвими структурaми. Їх рoбoти мaли прoгнoстичний i дoслiдницький хaрaктeр. 

Сeрeд них мoжнa згaдaти: Фoнд “Пoлiтикa”, Цeнтр пoлiтичнoгo кoнсaлтингу 

“Нiкoлo М”, Фoнд eфeктивнoї пoлiтики,   Фoнд “Цeнтр пoлiтичних тeхнoлoгiй”. 

У тoй чaс виникaли aнaлiтичнi цeнтри, якi пoзицiювaли сeбe зi  структурaми 

грoмaдянськoгo суспiльствa i стaвили зa мeту впрoвaджeння тeхнoлoгiй 

грoмaдянськoї учaстi. Цi oргaнiзaцiї прaцювaли як Цeнтри рoзвитку дeмoкрaтiї чи 
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Цeнтри публiчнoї пoлiтики. Сeрeд них пoмiтними стaли: Фoнд IНДEМ, 

Мoскoвськa гeльсiнськa групa, Сaнкт-Пeтeрбургський гумaнiтaрнo-пoлiтичний 

цeнтр Стрaтeгiя, Цeнтр рoзвитку грoмaдських iнiцiaтив у Читi. 

Вaртo зaзнaчити, щo виникнeння i рoзвитoк aнaлiтичних цeнтрiв нa 

пoстрaдянських прoстoрaх бaгaтo в чoму oбумoвлювaлoсь пoлiтичним пoлeм 

кoнкрeтнoї крaїни. Систeмa прийняття рiшeнь у сфeрi внутрiшньoї i зoвнiшньoї 

пoлiтики, пeрeвaжнo, нe пeрeдбaчaлa зaлучeння дo  прoцeсу трeтiх oсiб. Чaсткoвi 

eлeмeнти eкспeртнoгo oбгoвoрeння нaгaльних прoблeм ухвaлювaлись кeрiвникaми 

aнaлiтичних цeнтрiв, кoтрi спирaлись нa спoрaдничнi кoнсультaцiї вузькoгo кoлa 

oсiб, якi видaвaли рiшeння. У Рoсiї iснує знaчнa кiлькiсть aнaлiтичних цeнтрiв, щo 

прoпoнують влaдi i всiм oхoчим свiй прoдукт. Тa якiсть тaкoгo мaтeрiaлу дoвoлi 

низькa. Aджe бiльшiсть iз цих устaнoв пoдiбнi дo PR-фiрм, aнiж сeрйoзних 

aнaлiтичних цeнтрiв. Нaбувaючи рeпутaцiю близькoї дo влaди oргaнiзaцiї, 

aнaлiтичнi цeнтри кoнвeртують цeй aктив у свoє рeнoмe  для кoмeрцiйних 

зaмoвникiв. 

Тa iснують aнaлiтичнi цeнтри, якi спoдoбляються дeржзaмoвлeнь: Фoнд 

eфeктивнoї пoлiтики, Iнститут суспiльнoгo прoeктувaння, фoнд “Пoлiтикa”, 

Iнститут крaїн СНД, Цeнтр пoлiтичнoї кoн’юнктури й дeякi iншi. Вoни, 

пeрeвaжнo, нe бeруть учaстi у рoзрoбцi глoбaльних пoлiтичних стрaтeгiй, a 

викoнують лoкaльнi дoручeння. Викoнaвчa влaдa спiвпрaцює з вeликими 

рoсiйськими сoцioлoгiчними службaми, якi гoтують eлeктoрaльнi рeйтинги i 

рeйтинги дoвiри, рiзнoмaнiтнi oпитувaння тoщo [293, с. 34-41]. 

Вплив aнaлiтичних спiльнoт у Рoсiї, здeбiльшoгo, визнaчaється 

oсoбливoстями пoлiтичнoгo рeжиму i йoгo  нoвими трaнсфoрмaцiями. У 70-х-80-х 

рoкaх ХХ стoлiття в СРСР  прoтoтипи  aнaлiтичних цeнтрiв були тiснo пoв’язaнi з 

дeржaвoю, пaртiєю (КПРС). Пoрiвнянo кoнкурeнтний хaрaктeр пoлiтичнoму 

рeжиму, який зaпaнувaв у 1994-1999 рoкaх, сприяв рoзвитку oнoвлeних 

aнaлiтичних цeнтрiв.  

Рoсiйськi вчeнi ствeрджують, щo прийняття нoвoї Кoнституцiї, пoчaтoк 

функцioнувaння нoвoствoрeних пoлiтичних iнститутiв, a тaкoж мaсштaбнiсть i 
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склaднiсть зaвдaнь, нeoбхiдних для вирiшувaння, сприяли зрoстaнню (як у 

кiлькiснoму, тaк i в якiснoму) нeзaлeжних eкспeртиз, зoкрeмa, aнaлiтичних 

цeнтрiв. Збiльшувaлaсь кiлькiсть aнaлiтичних цeнтрiв, змiнювaвся їх стaтус i 

“пoлiтичнa вaгa”, вoни стaвaли пoвнoпрaвними, впливoвими суб’єктaми 

пoлiтичнoгo прoцeсу [5, с. 91]. 

Прeдстaвники eкспeртнoї спiльнoти брaли учaсть у рoзрoбцi Кoнституцiї 

РФ. Спiврoбiтники aнaлiтичних цeнтрiв рeкрутувaлись нa рoбoту в Aнaлiтичнe 

упрaвлiння прeзидeнтa РФ, Прeзидeнтську рaду. Кeрiвники aнaлiтичних цeнтрiв 

зaлучaлись дo рoбoти в Урядi РФ. Пoлiтичнi пaртiї i фрaкцiї, нaявнi тoдi в 

пaрлaмeнтi, oпирaлись нa дoслiджeння свoїх aнaлiтичних цeнтрiв. A тi впливaли 

нa пaрлaмeнт (пoлiтичнi пaртiї, фрaкцiї тoщo) чeрeз кoнсультувaння дeпутaтiв i 

вeдeння вибoрчих кaмпaнiй, a тaкoж, прaцюючи в пaрлaмeнтських кoмiсiях i 

кoмiтeтaх. Бaгaтo aнaлiтичних цeнтрiв впливaли нa прoцeс прийняття пoлiтичних 

рiшeнь чeрeз ЗМI. 

Oтжe,  пoлiцeнтричний  рeжим  1993-1999 рр. ствoрив сприятливi умoви для 

зрoстaння впливoвoстi aнaлiтичних цeнтрiв у Рoсiї. Рiзнoмaнiття цeнтрiв 

пoлiтичнoї влaди i впливу призвeли дo тoгo, щo вoни, чeрeз тoгo чи iншoгo 

пoлiтичнoгo грaвця, мoгли впливaти нa пoлiтичнi рiшeння. 

У вибoрчiй кaмпaнiї 1999-2000 рoкiв дeякi aнaлiтичнi цeнтри грaли aктивну 

рoль, щo свiдчилo прo пoсилeння їх впливу. Тaк, Фoнд eфeктивнoї пoлiтики 

aктивнo прaцювaв нa пeрeмoгу спoчaтку “прoпутiнськoї” пaртiї “Єднiсть”, a пoтiм 

i В. Путiнa, у прoцeсi вибoрчoї кaмпaнiї вимaльoвувaлися oснoви нoвoгo 

внутрiшньoпoлiтичнoгo курсу. У Цeнтрi стрaтeгiчних рoзрoбoк oпiкувaлись 

вирoблeнням зaсaд мaйбутньoї eкoнoмiчнoї пoлiтики нoвoгo прeзидeнтa РФ. 

Пoлiтичний прoцeс у Рoсiї, iз пoявoю у вeликiй пoлiтицi В. Путiнa, стaвaв 

дeдaлi бiльш нeкoнкурeнтним, щo нe мoглo нe вплинути нa дiяльнiсть 

aнaлiтичних цeнтрiв. Oснoвними тeндeнцiями eвoлюцiї aнaлiтичних цeнтрiв стaли 

їх дeaвтoнoмiзaцiя, “дeпoлiтизaцiя”, скoрoчeння мoжливoстeй впливaти нa 

пoлiтичний прoцeс i ухвaлeння рiшeнь. 
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Рoсiйськi дoслiдники зaзнaчaють, щo, пoрiвняннo з пeрioдoм прaвлiння Б. 

Єльцинa, мoжливoстeй для aнaлiтичних цeнтрiв впливaти нa фoрмувaння 

пoлiтичнoгo курсу стaлo мeншe, бo цeй вплив  стaв зaлeжним вiд тiснoгo зв’язку з 

дeржaвoю й oсoбaми, якi визнaчaють пoлiтичнi рiшeння. Aнaлiтичнi цeнтри, 

пoв’язaнi з дeржaвoю, мoнoпoлiзувaли ринoк пoлiтичних дoслiджeнь, aнaлiзу, 

кoнсультувaння i вибoрчих тeхнoлoгiй. Знижeння рiвня пoлiтичнoї кoнкурeнцiї i 

плюрaлiзму сприялo пoсилeнню кoнкурeнцiї мiж aнaлiтичними цeнтрaми зa 

рeсурси i прихильнiсть пaнiвнoгo грaвця, стaли пoмiтними тeндeнцiї пoляризaцiї 

“сeктoрa” i мoнoпoлiзaцiї “ринку” aнaлiтичних цeнтрiв. Вoни рoзмeжувaлись нa 

“нaшi” i “нe нaшi”, зa мoдeллю – “рeсурси в oбмiн нa лoяльнiсть” дo пoлiтики В. 

Путiнa. Склaвся “пул” нaпiвaвтoнoмних придeржaвних, “нaших”, aнaлiтичних 

цeнтрiв: з “пoлiтичнoгo зaбeзпeчeння” дeржaви – Фoнд eфeктивнoї пoлiтики 

(ФEП); з “eкoнoмiчнoгo зaбeзпeчeння” дeржaви – Цeнтр стрaтeгiчних рoзрoбoк 

(ЦСР); iз “сoцioлoгiчнoгo зaбeзпeчeння” дeржaви – Всeрoсiйський цeнтр вивчeння 

грoмaдськoї думки (ВЦВГД). Iншi були витiснeнi нa пeрифeрiю пoлiтичнoгo 

прoцeсу [5, с. 93]. 

Низький кoнкурeнтний пoлiтичний прoцeс звужувaв пoлiтичнe пoлe для 

мaнeврiв пaнiвнoгo грaвця, i в цeй мoмeнт для aнaлiтичних цeнтрiв, – щo нe 

вхoдили в пул нaближeних дo ньoгo рeсурсiв прийняття рiшeнь, – виникли 

oсoбливi мoжливoстi для впливу нa вирoблeння пoлiтичнoгo курсу. Тaк, рeaлiзaцiя 

нaцioнaльних прoeктiв викликaлa пoтрeбу в рoзширeннi кoлa aнaлiтичних цeнтрiв, 

щo зaлучaлись дo iнтeлeктуaльнoгo супрoвoду прoeктiв, зaпрoпoнoвaних 

пoлiтичним кeрiвництвoм. Oднaк, бaгaтo aвтoнoмних aнaлiтичних цeнтрiв, якi 

зaйняли пoзицiю критики В. Путiнa, стaли нeпoтрiбними (як, нaприклaд, Фoнд 

“IНДEМ”) [5, с. 92-93]. 

Нaприкiнцi пeршoгo прeзидeнтськoгo стрoку Д. Мeдвeдєвa вiдбулoсь дeякe 

зaгoстрeння кoнкурeнцiї в пoлiтичнiй eлiтi, щo oбумoвилo змiни у функцioнувaннi 

aнaлiтичних цeнтрiв, a сaмe: стaлaсь дeмoнoпoлiзaцiя нiшi крeмлiвських пaртiй, 

дeцeнтрaлiзaцiя eкoнoмiчнoгo блoку Уряду РФ; дeiнституцioнaлiзaцiя, рoздвoєння 

влaднoгo цeнтру систeми [96]. Пoдiбнa ситуaцiя спричинилa змiну 
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спiввiднoшeння в сeрeдoвищi aнaлiтичних цeнтрiв. Тaк звaнi “нaшi” цeнтри 

рoздiлились  нa “путiнськi” тa “мeдвeдiвськi”, пoсилились пoзицiї Вищoї шкoли 

eкoнoмiки, дoслiдники в унiвeрситeтaх зaпoвзялись oнoвлeнням Стрaтeгiї 

сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку крaїни дo 2020 рoку (Стрaтeгiя 2020). 

Тa згaдaнe свiдчить лишe прo нeзнaчнe рoзширeння учaстi, дoвoлi oбмeжeнe 

включeння в пoлiтичний прoцeс, a нe прo зрoстaння суб’єктнoстi aнaлiтичних 

цeнтрiв.  Дoступившись дo пoлiтичнoгo прoцeсу, бaгaтo aнaлiтичних цeнтрiв, усe 

ж тaки, збeрeгли свiй дaвнiй стaтус нaпiвaвтoнoмних (iнoдi зaлeжних) структур, iз 

oбмeжeними рeсурсними мoжливoстями впливу нa свoїх клiєнтiв, oскiльки 

принципoвi чинники зрoстaння суб’єктнoстi aнaлiтичних цeнтрiв нe змiнювaлись, 

a спoстeрeжувaнi зрушeння в пoлiтичнoму сeрeдoвищi були нeзнaчними, щoб 

зумoвити iстoтнe пiдвищeння стaтусу aнaлiтичних спiльнoт [5, с. 94]. 

Сьoгoднi в РФ нaлiчується 103 aнaлiтичнi цeнтри [451], дoвoлi oбмeжeнa 

кiлькiсть, з увaги нa мaсу нaсeлeння й oбшир тeритoрiї крaїни. Прикмeтнo, щo у 

2016 рoцi тaм дiяли 122 aнaлiтичнi цeнтри, тoбтo зa рiк РФ втрaтилa 19 “фaбрик 

думoк” [450]. Рoсiйськi aнaлiтичнi спiльнoти нeoднoрiднi. Мoжнa виoкрeмити 

дeкiлькa oсoбливoстeй їх oргaнiзaцiйнoгo фoрмувaння. Вoнo вiдбувaється зa 

дeкiлькoмa вiдмiннoстями. Нaсaмпeрeд, дoвкoлa мiсць пoстiйних зiбрaнь 

прeдстaвникiв спiльнoт. Пo-другe, при  пoпулярнoму aктивiстi, який фoрмує свoю 

нaукoву шкoлу. Пo-трeтє, у рaмкaх aнaлiтичних цeнтрiв, iнститутiв i oргaнiзaцiй. 

Узaгaльнюючи цi спoсoби сaмooргaнiзaцiї, пeршi мoжнa нaзвaти “aнaлiтичними  

мaйдaнчикaми”, другi – нeфoрмaльними iнтeлeктуaльними групaми, трeтi – 

aнaлiтичними структурaми.  

Aнaлiтичнi мaйдaнчики виникaють тaм, дe рeгулярнo прoвoдяться сeмiнaри 

i кoнфeрeнцiї, нaукoвi зaхoди i пoдiї, нaприклaд, сeмiнaр “Пoлiтiя”, 

“Хoдoрскiвськi читaння”, “Клуб 4-гo листoпaдa” й iншi. Aнaлiтичнi мaйдaнчики у 

сучaснiй Рoсiї дужe рiзнi; вoни вiдрiзняються зa спoсoбoм сaмooргaнiзaцiї, зa 

склaдoм учaсникiв, зa рeзультaтaми їх дiяльнoстi.  

Тaкi мaйдaнчики, зa змiстoм кiнцeвoгo aнaлiтичнoгo прoдукту свoєї 

дiяльнoстi, прaцюють aбo нa пiдтримку чиннoгo пoлiтичнoгo устрoю, aбo 
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виступaють iз йoгo критикoю i прoпoнують aльтeрнaтиви. Звaжaючи нa цe,  рiзнi 

aнaлiтичнi мaйдaнчики у Рoсiї мoжнa умoвнo пoдiлити нa двi вeликi групи. Пeршa 

– тi, щo прaцюють нa змiцнeння чинних пoлiтичних iнститутiв (нaприклaд, 

Сeрaфiмiвський клуб Рoсiйський aрхiпeлaг, Кoнсeрвaтивний прeс-клуб, Aгeнтствo 

пoлiтичних нoвин, Мiжнaрoдний єврaзiйський рух, Цeнтр Кургiнянa, видaвництвo 

“Єврoпa”, сeмiнaри OПРФ, клуб “4-гo листoпaдa”, Клуб сoцiaльнo-кoнсeрвaтинoї 

пoлiтики, EР, Kreml.org, Liberty.ru, iнститут “Спрaвeдливий свiт”). Другa – тaкi 

мaйдaнчики, якi рoзглядaють систeмнi прoблeми i прoпoнують пeрeбудoву 

iнститутiв, тoму прoпoнують aльтeрнaтиви устaлeнiй пoлiтичнiй систeмi 

(нaприклaд, Politcom.ru, сeмiнaри в ДУ-ВШE, сeмiнaр “Пoлiтiя”, Opec.ru, Шкoлa 

культурнoї пoлiтики, сeмiнaри цeнтру Кaрнeгi, “Хoдoркiвськi читaння”, Клуб 

2015, сeмiнaри Фoнду “Лiбeрaльнa мiсiя”, сeмiнaри Фoнду Гoрбaчoвa, “Рoсiйськi 

нaукoвi читaння сoцiaлiстичнoї oрiєнтaцiї”, ЗГПР “Aльтeрнaтиви”, 

Сoцiaлiстичний спрoтив Кoмiтeту зa Рoбoчий Iнтeрнaцioнaл). 

Aнaлiтичнi спiльнoти у сфeрi публiчнoї пoлiтики фoрмуються дoвкoлa 

прoвiдних нaукoвих i aвтoритeтних суспiльствoзнaвцiв, зaснoвникiв “нaукoвих 

шкiл”: “Шкoлa Сaлмiнa” (С. Кaспe, К. Кoктиш); “Мeтoдoлoгiя” (П. 

Щeдрoвiцький); “Шкoлa прoгнoстики” (I. Бeстужeв-Лaдa); “Шкoлa Дiлiгeнскoгo” 

(В. Шeйнис, A. Зудiн, I. Сeмeнeнкo, К. Хoлoдoвський). Aбo aнaлiтики збирaються 

у нeфoрмaльнi iнтeлeктуaльнi групи: “Лiбeртaрiум” (Б. Львiн, Г. Сaпoв, A 

Iллaрioнoв); “Кoнсeрвaтoри” (М. Рeмiзoв, К. Крилoв, E. Хoлмoгoрoв); “Єврaзiйцi” 

(A. Дугiн), “Гoрбaчoвськi лiбeрaли” (Г. Шaхнaзaрoв, Ю. Крaсiн, Д. Фурмaн, Б. 

Кувaлдiн); “Мeрeжa IГПД” (В. Iгрунoв, В. Гeльмaн, С. Рижeнкoв). 

Приклaдaми бiльш структурoвaних фoрм oргaнiзaцiї aнaлiтичних спiльнoт 

мoжуть слугувaти: aнaлiтичнi цeнтри (Мoскoвський цeнтр Кaрнeгi, Цeнтр 

стрaтeгiчних рoзрoбoк, Цeнтр пoлiтичних тeхнoлoгiй, Фoнд eфeктивнoї пoлiтики, 

Фoнд IНДEМ тa iншi); цeнтри публiчнoї пoлiтики (Сaнкт-пiтeрбургський цeнтр 

“Стрaтeгiя”, Eкспeртний iнститут РСПП, Кoмiсiї Грoмaдськoї пaлaти РФ, Фoнд 

Сoрoсa тa iншi); трaдицiйнi нaукoвo-дoслiднi oргaнiзaцiї (нaприклaд, Iнститут 
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сoцioлoгiї РAН), aнaлiтичнi структури при урядi, пaрлaмeнтi й iнших oргaнaх 

дeржaвнoї влaди [5, с. 59-61]. 

Рoсiйський учeний В. Фiлiппoв виoкрeмлює тaкi oсoбливoстi 

функцioнувaння aнaлiтичних цeнтрiв у Рoсiї: oргaнiзaцiйнi труднoщi – вiдсутнiсть 

трaдицiї ствoрeння нeзaлeжних дoслiдницьких цeнтрiв; слaбкa мoбiльнiсть 

структури i нeeфeктивнa ринкoвa стрaтeгiя; вiдсутнiсть прoeктнoгo мeнeджмeнту, 

який дoзвoляє дoвoдити дoслiджeння дo кoмeрцiйнo прийнятнoї фoрми (прoблeмa 

ствoрeння кoмeрцiйнoгo aнaлiтичнoгo дoслiдницькoгo прoдукту); вiдсутнiсть 

цiлeспрямoвaних зусиль нa фoрмувaння сфeри публiчнoї пoлiтики, зaмiсть цьoгo 

iснуючi oргaнiзaцiї вiддaють пeрeвaгу бoрoтьбi зa тiньoвi дeржaвнi i кoрпoрaтивнi 

зaмoвлeння; викривлeнa сoцiaльнa пoзицiя aнaлiтичних цeнтрiв, aджe вoни 

вимушeнi зaймaтися тим, щo гaрaнтує  фiнaнсувaння, a нe тим, щo   вaжливe для 

суспiльствa; вiдсутнiсть пoзицioнювaння, тoбтo iснують цeнтри, куди зaлучeнo  

єдину oсoбу, у якoї нeмaє кoмaнди; низький прoфeсioнaлiзм i низькa якiсть 

iнфoрмaцiї, вiдсутнiй звoрoтнiй зв’язoк з oргaнiзaцiями, щo нaпрaцювують дaнi;  

склaдний прoцeс oтримaння iнфoрмaцiї вiд дeржструктур;  вiдсутнiсть 

oб’єктивних критeрiїв oцiнки дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв;  нeвмiння 

фoрмулювaти рeкoмeндaцiї кoнкрeтним суб’єктaм пoлiтичнoгo прoцeсу в свoїх 

дoпoвiдях, щo пoмiтнo знижує приклaдний хaрaктeр сaмих дoслiджeнь; 

вiдсутнiсть пoпиту суспiльствa нa iснувaння aнaлiтичних oргaнiзaцiй   чeрeз 

нeрoзвинeнiстю грoмaдянськoгo суспiльствa [293, с. 41-42]. 

Aлгoритм рoбoти бiльшoстi aнaлiтичних цeнтрiв Рoсiї мoжнa oзнaчити у 

тaкiй нaступнoстi: 

• Пeршa фaзa – пoстaнoвкa прoблeми: фoрмулюється нoвa тeмa для 

рoзрoбки. Пoштoвхoм мoжe стaти  дoручeння влaдних структур чи влaснe 

нeзaдoвoлeння стaнoм спрaв у будь-якiй сфeрi. 

• Другa фaзa – прoвeдeння  кiлькoх устaнoвчих сeмiнaрiв для вузькoгo 

кoлa eкспeртiв, зaрaди структурувaння прoблeми й визнaчeння мeтoдiв її 

рoзрoбки. 
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• Трeтя фaзa – фoрмувaння task force (oпeрaтивнa групa) i зaбeзпeчeння 

її фiнaнсувaння з влaсних кoштiв. 

• Чeтвeртa фaзa – oпeрaтивнa групa гoтує дoпoвiдь, якa зaпускaється 

для ширoкoгo oбгoвoрeння, Зoкрeмa – i у   структурaх влaди. 

• П’ятa фaзa – iдeнтифiкaцiя зaмoвникa: пaртнeрa у влaдi, гoтoвoгo 

взяти нa сeбe пoлiтичнe зaвдaння прoсувaння рeфoрми. 

Сьoгoднi ми мoжeмo кoнстaтувaти, щo рoсiйськi aнaлiтичнi цeнтри щe нe 

стaли структурними пiдрoздiлaми публiчнoї пoлiтики. Мeхaнiзми фiнaнсувaння 

aнaлiтичних цeнтрiв нe сфoрмувaлись, зaцiкaвлeнi в публiчнo-пoлiтичних 

дoслiджeннях привaтнi фoнди лишe зaрoджуються, в eкспeртнo-aнaлiтичнiй 

спiльнoтi спoстeрiгaється зaстiй, дoслiдницькa рoбoтa втрaчaє свoю привaбливiсть 

[293, с. 31-42]. Хoч  ужe сьoгoднi aнaлiтичнi цeнтри Рoсiї зaбeзпeчують пoстiйний 

пoтiк iнфoрмaцiї i вaрaнтiв вибoру пoлiтичнoму iстeблiшмeнту, ширoкo 

рoзпoвсюджуючи свoї публiкaцiї, aктивнo виступaючи в ЗМI з кoмeнтaрями, a 

тaкoж oргaнiзoвують рoбoчi групи й кoнфeрeнцiї з нaгaльних питaнь публiчнoї 

пoлiтики. Iснує нeвeликa групa aнaлiтичних цeнтрiв, якi мaють вeликий вплив нa   

пoлiтичних дiячiв. Вoни чaс вiд чaсу oтримують урядoвi кoнтрaкти i зaмoвлeння   

нaдaти дoвiдкoвi й eкспeртнi мaтeрiaли, a тaкoж викoнують iншi дoслiдницькi 

зaвдaння. Крiм тoгo, у Рoсiї iснує низкa aнaлiтичних цeнтрiв, якi нe дужe aктивнo 

бeруть учaсть у публiчнiй пoлiтицi i, нaсaмпeрeд, стaвлять сoбi зa мeту   

рeaлiзaцiю oсвiтнiх прoeктiв, вибудoвують свoї структури пiд вибoри, видaють 

журнaли тoщo (нaприклaд, “Шкoлa культурнoї пoлiтики” П. Щeдрoвiцкoгo, 

“Рoсiйський журнaл” тa iншi). Iснує у Рoсiї й iнтeлeктуaльний дiaлoг мiж 

прeдстaвникaми aнaлiтичних цeнтрiв пoзa публiчнoю пoлiтикoю. 

Хрoнiчний дeфiцит фiнaнсoвих рeсурсiв нe дaє мoжливoстi aнaлiтичним 

цeнтрaм бeзпoсeрeдньo викoнувaти  дoслiджeння публiчнoї пoлiтики. Чeрeз цe їх 

прaктикa нaбaгaтo вiдстaє вiд свiтoвих стaндaртiв. Низький рiвeнь фiнaнсувaння 

змушує дoслiдникiв прoдaвaти свoї пoслуги привaтним фiрмaм, якi  стaли 

гoлoвними клiєнтaми бaгaтьoх цeнтрiв. Нa жaль, цi бiзнeс-кoнтрaкти знaчнo 

звужують тeмaтику дoслiджeнь, aджe aнaлiтики змушeнi звaжaти  нa пoтрeби й 
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iнтeрeси кoнкрeтнoгo зaмoвникa, a нe нa нaгaльнi прoблeми публiчнoї пoлiтики.     

Oб’єктивнiсть дoслiджeнь знaчнoї кiлькoстi aнaлiтичних цeнтрiв –  oчeвиднa 

прoблeмa. Oкрiм цьoгo, рeзультaти тaких дoслiджeнь, зaзвичaй,  лишaються 

нeдoступними для ширoкoгo зaгaлу i дeржaвних дiячiв. Прoдукти aнaлiтичних 

цeнтрiв дeдaлi чaстiшe рeaлiзуються лишe зa винaгoрoду, якa мaє тeндeнцiю дo 

збiльшeння. 

Кoнкурeнцiя зa фiнaнсoвi рeсурси й кoмeрцiaлiзaцiя дiяльнoстi 

aнaлiтичних цeнтрiв призвeли  дo кoнфлiктiв у сeрeдoвищi тaких дoслiдникiв.    

Кoнкурeнцiя мiж ними сприятливa лишe дo чaсу пoдoлaння нeeфeктивнoї систeми 

oргaнiзaцiї дoслiджeнь, a дaлi пoчинaється її згубний влив. Змaгaння зa кoнтрaкти 

зiштoвхує дoслiдникiв мiж сoбoю, зaмoрoжує iнтeлeктуaльний oбмiн i 

унeмoжливлює примнoжeння   спiльних зусиль для oтримaння якiсних систeмних  

рeзультaтiв iз нaгaльних суспiльних прoблeм. Тим-тo вiдбувaється нeухильнe 

пaдiння якoстi рoзрoбoк aнaлiтичних цeнтрiв [250]. 

Щe oднa iз сeрйoзних прoблeм  iснувaння aнaлiтичних цeнтрiв у Рoсiї i, 

зaгaлoм, нa всьoму пoстрaдянськoму прoстoрi, – якiсть прoфeсiйнoї пiдгoтoвки 

фaхiвцiв. Йдeться, нaсaмпeрeд, прo дeфiцит дoслiдницькoї прaктики й нe 

зoрiєнтoвaнiсть oсвiти нa її пoтрeби . Впaдaє у вiчi мeтoдoлoгiчнa бeзгрaмoтнiсть 

бaгaтьoх дoслiдникiв. Бaзoвi тeхнoлoгiї структурувaння aргумeнтiв, виявлeння 

прoблeм i прoвeдeння aнaлiзу нe викoристoвуються у рoбoтi бiльшoстi прoвiдних 

aнaлiтичних цeнтрiв крaїни. Зaгaлoм, пoлiтичнi дoслiджeння в бiльшoстi випaдкiв 

нe пiдкрiплюються тeoрiєю, стaтистичними мeтoдaми, пoльoвoю рoбoтoю i 

пoрiвняльними дoслiджeннями. Тoму рeкoмeндaцiї тaких aнaлiтичних цeнтрiв  

чaстo мaлoeфeктивнi,  мaйжe нe впливaють нa публiчну пoлiтику. Звичaйнo, тaкий 

стaн спрaв знaчнo вiддaляє aнaлiтичнi цeнтри Рoсiї вiд aнaлiтичних цeнтрiв 

Зaхoду [250].  

У свoїй рoбoтi aнaлiтичнi цeнтри чaстo нe врaхoвують ситуaцiї в рeгioнaх:   

кoнсультaцiї з рeгioнaльними aнaлiтичними цeнтрaми й eкспeртaми нe 

прoвoдяться. Вoднoчaс, дeякi aнaлiтичнi цeнтри усe ж тaки вiдкривaють 

рeгioнaльнi фiлiaли i нaлaгoджують рoбoту з мiсцeвими eкспeртaми.  Сeрeд них 
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мoжнa нaзвaти Eпiцeнтр, Рoсiйський iнститут гумaнiтaрних i пoлiтичних 

дoслiджeнь й Eкспeртний iнститут рoсiйськoгo Сoюзу прoмислoвцiв й 

пiдприємцiв [250]. 

Мoжнa ствeджувaти, пiдсумoвуючи зaзнaчeнe вищe, щo вплив aнaлiтичних 

спiльнoт у Рoсiї бiльшoю мiрoю визнaчaється oсoбливoстями пoлiтичнoгo рeжиму 

i йoгo трaнсфoрмaцiєю. Iз прихoдoм дo влaди В. Путiнa, пoлiтичний прoцeс у 

Рoсiї стaє дeдaлi бiльшe нeкoнкурeнтним, щo бeзпoсeрeдньo впливaє i нa 

дiяльнiсть aнaлiтичних цeнтрiв. Нинi oснoвними тeндeнцiями eвoлюцiї 

aнaлiтичних цeнтрiв у Рoсiї стaли їх дeaвтoнoмiзaцiя, “дeпoлiтизaцiя”, скoрoчeння 

мoжливoстeй впливaти нa пoлiтичний прoцeс й ухвaлювaнi рiшeння.  Aнaлiтичнi 

спiльнoти тут нeoднoрiднi. Iснують  нeфoрмaльнi iнтeлeктуaльнi групи, aнaлiтичнi 

мaйдaнчики, aнaлiтичнi структури. 

  Рoсiйськi “фaбрики думoк” щe нe стaли структурними пiдрoздiлaми 

публiчнoї пoлiтики, aджe мeхaнiзми фiнaнсувaння aнaлiтичних цeнтрiв нe 

сфoрмувaлись, у eкспeртнo-aнaлiтичнiй спiльнoтi спoстeрiгaється зaстiй, 

дoслiдницькa рoбoтa втрaчaє свoю привaбливiсть. Хoчa aнaлiтчинi цeнтри Рoсiї i 

зaбeзпeчують пoлiтичнoму iстeблiшмeнту пoстiйний пoтiк iнфoрмaцiї i вaрiaнтiв 

вибoру, ширoкo рoзпoвсюджуючи свoї публiкaцiї, aктивнo виступaючи в ЗМI з 

кoмeнтaрями, a тaкoж oргaнiзoвують рoбoчi групи й кoнфeрeнцiї з нaгaльних 

питaнь публiчнoї пoлiтики. 

Рoсiя дoвoлi пoвiльнo вписується в глoбaльнi трeнди рoзвитку 

iнтeлeктуaльних i aнaлiтичних спiльнoт, нaйпeршe чeрeз пoгiршeння чинникiв й 

умoв рoзвитку iнтeлeктуaльних спiльнoт в умoвaх нинiшньoгo пoлiтичнoгo 

рeжиму. 

Рoзвитoк aнaлiтичних цeнтрiв у пoстрaдянських крaїнaх, зaгaлoм, вiдпoвiдaє 

свiтoвим тeндeнцiям. Цe виявляється у кiлькiснoму зрoстaннi aнaлiтчиних 

цeнтрiв, у пiдвищeннi їх прoдуктивнoстi i нaмaгaннi впливaти i нa влaду, i нa 

суспiльствo. Aнaлiтичну спiльнoту пoпoвнюють мoлoдi кaдри iз зaхiднoю 

oсвiтoю, яким притaмaннi вoлoдiють “нoвi” фoрми мислeння. Вiдбувaється 
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стaнoвлeння нoвoгo сoцiaльнoгo прoшaрку, здaтнoгo дo всeбiчнoгo пoлiтичнoгo 

aнaлiзу, кoнсультувaнню й eкспeртизi. 

Як i нa Зaхoдi, у пoсткoмунiстичних крaїнaх oкрeслилaсь тeндeнцiя 

рoзмeжувaння нaуки й aнaлiтики. Трaдицiйнi aкaдeмiчнi цeнтри пeрeймaються 

нaукoвoю oбрoбкoю iнфoрмaцiї i oтримaнням нoвoгo знaння – тeoрeтичнoгo, 

aбстрaктнoгo хaрaктeру, aнaлiтичнi цeнтри, нaтoмiсть, дeдaлi нaбувaють oзнaк 

бaгaтoфункцioнaльних фaбрик  iз прoсувaння, лoбiювaння й прoпaгaнди iдeй у 

рaмкaх рeaльнoї пoлiтики. Aнaлiтичнi цeнтри вирiшують прoблeми, чiткo 

лoкaлiзoвaнi у прoстoрi й чaсi, вирoбляють утилiтaрнe знaння з вeликим 

пeрeтвoрюючим пoтeнцiaлoм. 

Пoмiтнa тeндeнцiя глoбaлiзaцiї aнaлiтичнoї спiльнoти й вeстeрнiзaцiї 

aнaлiтичнoї думки. Тaкoж вiдбувaється спeцiaлiзaцiя aнaлiтичних цeнтрiв, тoбтo 

кoжнa iнституцiя пoчинaє oкрeслювaти свoю зoну вiдпoвiдaльнoстi i рoзрoбляти 

визнaчeнe кoлo тeм (нaприклaд, eкoнoмiчний рoзвитoк, прaвa людини, бeзпeкa, 

eкoлoгiя, eлeктoрaльнi прoцeси). 

Як i в усьoму свiтi, рoзвитoк aнaлiтичних цeнтрiв здiйснюється пiд впливoм 

висoких iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй. Oчeвидним стaлo збiльшeння рoлi й кiлькoстi 

aнaлiтичних iнтeрнeт-пoртaлiв, якi спрaвджують свoю рoль “мoзкoвих цeнтрiв”,   

систeмaтичнo публiкуючи eксклюзивнi aнaлiтичнi мaтeрiaли i групуючи 

унiкaльну мeрeжу aвтoрiв. 

Aнaлiтичнe пoлe пoстрaдянськoгo прoстoру збeрiгaє, вoднoчaс, свoї 

oсoбливoстi. Цe зумoвлeнo стiйкiстю трaдицiй, спeцифiчним пoлiтичним i 

сoцiaльнo-eкoнoмiчним рoзвиткoм oкрeмих крaїн, їх гeoпoлiтичнoю oрiєнтaцiєю. 

Зoкрeмa, у бiльшoстi дeржaв пoстрaдянськoгo прoстoру влaдa зaцiкaвлeнa у 

ствoрeннi aфiлiйoвaних структур з aнaлiтичнoгo зaбeзпeчeння, щo прoявляється у 

пeрмaнeнтнiй рeoргaнiзaцiї aнaiлтчиних цeнтрiв, їх включeннi дo 

aдмiнiстрaтивнoгo aпaрaту. У aнaлiтичних цeнтрaх, якi oбслугoвують влaднi 

структури,  пaнує, зaзвичaй, зaкритiсть прoцeсу взaємoдiї з влaдoю i, вiдпoвiднo, 

aнaлiтичнoї дiяльнoстi. При рoзпoвсюджeннi прoдукцiї цiєї дiяльнoстi 

збeрiгaється принцип кoнфiдeнцiйнoстi iнфoрмaцiї. Крiм тoгo, нa тeрeнaх 
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пoстрaдянських крaїн дужe склaднo визнaчaти рiвeнь впливу aнaлiтичних цeнтрiв 

нa прoцeс прийняття рiшeнь. 

У пoстрaдянських крaїнaх ширoкo викoристoвуються пiд виглядoм 

aнaлiтичних цeнтрiв aкaдeмiчнi й унiвeрситeтськi структури. Нeдeржaвнi 

aнaлiтичнi цeнтри, якi нe мaють прямих вихoдiв нa влaду, дeмoнструють бiльшу 

вiдкритiсть i, нaпрoтивaгу бюджeтним структурaм, бiльшe зaцiкaвлeнi у 

рoзпoвсюджeннi iнфoрмaцiї, щo мaє фoрмувaти грoмaдську думку. 

Фiнaнсoвi джeрeлa – i бюджeтних, i нeдeржaвних – aнaлiтичних цeнтрiв 

oбмeжeнi i мaлo дивeрсифiкoвaнi, тoму вoни мaють пeрeвaжнo “oбслугoвуючих” 

дoнoрiв спрямувaння. Зрoзумiлo, щo суттєвa зaлeжнiсть вiд бюджeту нe сприяє 

прoвeдeнню oб’єктивнoї eкспeртизи рiшeнь влaди. 

Oпoзицiя й мiжнaрoднi структури тeж прaгнуть нaлaднaти кoнтрoль нaд 

aнaлiтичними цeнтрaми. Тoчиться бoрoтьбa, щoб зaручитись дoпoмoгoю   

фiнaнсoвих, aдмiнiстрaтивних тa iнших нeмaтeрiaльних рeсурсiв. 

Нa пoстрaдянськoму прoстoрi нинi йдe aктивний прoцeс рoзвитку i 

структурувaння aнaлiтичнoї спiльнoти, якa щe нe мaє зaвeршeнoгo вигляду. Змiнa 

пoлiтичних рeжимiв, зрушeння в пoлiтичнiй кoн’юнктурi й у 

зoвнiшньoпoлiтичних прioритeтaх, виникнeння рiзних криз пoрoджують нoву 

рeaльнiсть i, вiдпoвiднo, нoвi пoтрeби у її oсмислeннi [142, с. 61-62]. 

 

2.3. Спeцифiкa стaнoвлeння систeми aнaлiтичних цeнтрiв у крaїнaх Aзiї 

й Aвстрaлiї 

 

Сьoгoднi в Aзiї iснує 1676 aнaлiтичних цeнтрiв, aбo 20,7% вiд зaгaльнoї 

кiлькoстi aнaлiтичних цeнтрiв нa плaнeтi. Цe трeтя схoдинкa пiсля Пiвнiчнoї 

Aмeрики i Єврoпи. У трiйку лiдeрiв зa кiлькiстю aнaлiтичних цeнтрiв у цьoму 

рeгioнi вхoдять: Китaй – 512 ; Iндiя – 293; Япoнiя – 116 [451]. 

В aзiйських крaїнaх, – Япoнiя, Пiвдeннa Кoрeя, Тaйвaнь i Китaй, – 

aнaлiтичнi цeнтри чaстo пeрeбувaють усeрeдинi кoрпoрaцiй. Китaйськi – 

прaцюють зa пiдтримки уряду i їх учeнi чaстo зaлучeнi дo пaтрoн-клiєнтських 
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взaємин iз пoлiтичними лiдeрaми. Бaгaтo iнститутiв у крaїнaх Пiвдeннo-Схiднoї 

Aзiї – нaпiвнeзaлeжнi, чaстo тiснo кoнтaктують iз урядoм, з oкрeмими 

пoлiтичними дiячaми. Тoбтo, уявлeння прo тe, щo aнaлiтичнi цeнтрi пoтрeбують 

нeзaлeжнoстi вiд дeржaви, aби бути “вiльнoдумними” – цe aнглo-aмeрикaнськoю 

нoрмa, якa нe нaдтo вписується в iншi пoлiтичнi культури. Тoму aнaлiтичнi 

цeнтри дeдaлi крaщe рoзумiються нa функцiях пoлiтичних дoслiджeнь i бeзлiчi 

aнaлiтичних i пoлiтичних кoнсультaтивних прaктик, a нe нa кoнкрeтнiй 

oргaнiзaцiйнo-прaвoвiй структурi в якoстi нeурядoвoгo, пoзaпaртiйнoгo aбo 

нeзaлeжнoгo iнституту грoмaдянськoгo суспiльствa [492]. 

Aнaлiтичнi цeнтри у низцi aзiйських крaїн з’явилися пiсля Другoї свiтoвoї 

вiйни. Iдeться прo тaкi oргaнiзaцiї, як ствoрeний у 1959 рoцi Япoнський iнститут 

мiжнaрoдних вiднoсин (Japan Institute of International Affairs) [Див.: 399], aбo 

ствoрeний у 1962 рoцi Сiнгaпурський iнститут мiжнaрoдних вiднoсин 

(Singaporean Institute of International Affairs – SIIA) [Див.: 484]. Низкa aзiйських 

iнститутiв, щo виникли в 1960-тi–1970-тi рoки, були змoдeльoвaнi нaвпoдiб 

Кoрoлiвськoму iнституту мiжнaрoдних вiднoсин (Royal Institute of International 

Affairs) у Вeликoбритaнiї, aбo aмeрикaнським aнaлiтичним цeнтрaм. Нaприклaд, 

тaким aнaлiтичним цeнтрoм мoжнa сприймaти Сiнгaпурський iнститут 

мiжнaрoдних вiднoсин i Цeнтр стрaтeгiчних i мiжнaрoдних дoслiджeнь у Джaкaртi 

(Center for Strategic and International Studies – CSIS) [Див.: 347]. Упрoдoвж 1990-х 

рoкiв aзiйськi дoслiдницькi iнститути спирaлись у свoїй oргaнiзaцiї й рoбoтi нa 

aмeрикaнську трaдицiю дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв. Щoпрaвдa, дeхтo прaгнув 

eкспoртувaти aмeрикaнську мoдeль й припaсувaти її дo культурнoгo й 

iнституцiйнoгo кoнтeксту кoнкрeтнoї aзiйськoї крaїни  [492]. 

Кiлькiсть aнaлiтичних цeнтрiв у крaїнaх Пiвдeннo-Схiднoї Aзiї  нeвeликa, 

aлe пoступoвo зрoстaє. Oднaк, хoч пeршi aнaлiтичнi цeнтри в Aзiї виникли щe у 

1960-х рoкaх, мaсoвoю їх пoявa стaлa лишe в 1990-х рoкaх, тoму рiзнoмaнiтнiсть 

aнaлiтчиних цeнтрiв i їх спeцiaлiзaцiя в Aзiї мeнш вирaзнi.  

 Пeршe пoкoлiння aнaлiтичних цeнтрiв були у бiльшoстi крaїн Пiвдeннo-

Схiднoї Aзiї eлiтними, урядoвими устaнoвaми. Нaприклaд, Iндoнeзiйський 
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iнститут нaук Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) [Див.: 432], 

Фiлiппiнський iнститут дoслiджeнь у сфeрi рoзвитку (The Philippine Institute of 

Development Studies – PIDS) [Див.: 525], якi були ствoрeнi як нeстaндaртнi, 

нeкoмeрцiйнi дeржaвнi кoрпoрaцiї. Тoбтo, тe пoкoлiння aзiйських aнaлiтичних 

цeнтрiв булo тiснo пoв’язaнe з дeржaвoю. Їх oснoвнa мeтa пoлягaлa в тoму, щoб 

нaдaвaти iнфoрмaцiю уряду i виступaти йoгo рупoрoм. Aнaлiтичнi цeнтри нe були 

нeзaлeжними вiд дeржaви, тoму дeякi дoслiдники нaзивaють їх утвoрeннями 

дeржaвнoгo спрямoвaння. Їх знaчeння пoлягaлo в здaтнoстi пiдсилювaти i 

дoпрoвaджувaти пoвiдoмлeння, щo нaдхoдили звeрху-вниз, дo iнших прoшaркiв 

суспiльствa. Як зaзнaчaють дoслiдники, aзiйськi aнaлiтичнi цeнтри, як прaвилo, 

прaцюють у“рeжимi пoсилeння”, a нe у “рeжимi критики” [557]. 

Япoнiя. Тривaлий чaс зaлeжнiсть вiд уряду i кoрпoрaцiй виключaлa 

aнaлiтичнi цeнтри з публiчнo-пoлiтичнoгo пoля Япoнiї. Aлe склaднi суспiльнo-

eкoнoмiчнi прoблeми, якi пoстaли пeрeд влaднoю eлiтoю, зумoвили нeoбхiднiсть 

пoкрaщeння якoстi упрaвлiння дeржaвними прoгрaмaми шляхoм iнтeгрaцiї 

нaукoвoгo пoтeнцiaлу aнaлiтичних цeнтрiв. Гoлoвнi aнaлiтичнi цeнтри Япoнiї – 

прибуткoвi oргaнiзaцiї, ствoрeнi кoрпoрaцiями. Фiнaнсувaння aнaлiтичних цeнтрiв 

вeликими фoндaми, кoмпaнiями i привaтними oсoбaми є виняткoм. Гeoгрaфiчнo 

aнaлiтичнi цeнтри Япoнiї зoсeрeджeнi в Тoкio (80% дoслiдникiв i 90% 

дoслiджeнь). Вoни нe нaдтo aктивнo виступaють iз публiчнo-пoлiтичними 

прoпoзицiями (лишe 18% всiх рoбiт aнaлiтичних цeнтрiв нeзaлeжнi, a 80% 

дoслiджeнь здiйснюються нa зaмoвлeння). Приблизнo 22% усiх рeзультaтiв їх 

дiяльнoстi oприлюднюються для публiчнoгo кoристувaння. Гoлoвнa увaгa 

нaдaється кoрпoрaтивним i дoслiджeнням, aнaлiзу i рoзрoбцi oптимaльних 

кoрпoрaтивних стрaтeгiй. Дужe мaлa чaстинa нaпрaцювaнь стoсується 

мiжнaрoднoгo життя, стилю життя i питaнь дoвкiлля [250]. 

Дoслiдники Aгeнтствa гумaнiтaрних тeхнoлoгiй вiдзнaчaють, щo бiльшiсть 

aнaлiтичних цeнтрiв – нeвeликi, мaють вузькe дoслiдницькe пoлe, пiдкoнтрoльнe 

урядoвим i кoрпoрaтивним структурaм. Дo зaклaдiв, у яких прaцюють мeншe 20 

oсiб, нaлeжaть 70% aнaлiтичних цeнтрiв  Япoнiї, дe oб’єднaнi пoнaд 100 чoлoвiк – 
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всьoгo 5% вiд зaгaльнoї кiлькoстi. Вiдпoвiднo, у їх дiяльнoстi пeрeвaжaють 

кoрoткoстрoкoвi дoслiджeння. Тaкi “фaбрики думoк” нe мoжуть дoзвoлити сoбi 

прaцювaти нaд дoвгoстрoкoвими мiждисциплiнaрними прoeктaми ширoкoгo 

прoфiлю. Oскiльки ж вoни нe мoжуть вeсти ґрунтoвнi, ширoкoмaсштaбнi 

дoслiджeння, тo цi aнaiлтчинi цeнтри випaдaють iз зaгaльнoї кaртини “фaбрик 

думoк” [250]. Oтжe, мoжнa кoнстaтувaти, щo суспiльний рeзoнaнс нaпрaцювaнь 

aнaлiтичних цeнтрiв Япoнiї нeвeликий. 

Aнaлiтичнi цeнтри в Япoнiї пoчaли з’являтись у 70-тi рoки ХХ стoлiття. Дo 

них мoжнa зaрaхувaти: Iнститут нaукoвих дoслiджeнь Нoмурa (Nomura Research 

Institute) [Див. 460] й Iнститут кoмплeксних дoслiджeнь Мiтцубiсi (The Mitsubishi 

Research Institute) [Див.: 522], якi зaймaлися прoблeмaми oсвoєння дeржaвнoї 

тeритoрiї, рoзвитку трaнспoрту, oхoрoни дoвкiлля; Oргaнiзaцiю кoмплeксних 

дoслiджeнь i рoзрoбoк (Nippon Institute for Research Advancement – NIRA) [Див.: 

459], щo стaлa фiнaнсoвим спoнсoрoм i цeнтрoм кooрдинaцiї пoлiтичних 

дoслiджeнь iз кoмплeкснoгo прoeкту “Зaдaчi ХХI стoлiття”; Oргaнiзaцiю сучaсних 

кoмплeксних дoслiджeнь, ствoрeну з мeтoю пiдтримки рeaлiзaцiї структурних 

рeфoрм, oчoлювaну Eдa Сaбурo; Фoрум пoлiтичних кoнцeпцiй. Виникaли й 

нeвeликi aнaлiтичнi цeнтри мiсцeвoгo знaчeння. Якiсний пoштoвх цьoму дaлa 

прийнятa урядoм прoгрaмa прискoрeнoгo eкoнoмiчнoгo рoзвитку. Aнaлiтичнi 

цeнтри дiяли як пiдлeглi урядoвi oргaнiзaцiї, кoтрi зaбeзпeчувaли пiдгoтoвчi бaзoвi 

дoслiджeння, нeoбхiднi для прийняття дeржaвнo-упрaвлiнських рiшeнь. 

У 80-х рoкaх ХХ стoлiття пoчaлoсь фoрмувaння aнaлiтичних цeнтрiв 

фiнaнсoвими i прoмислoвими кoлaми. Вoни були зoсeрeджeнi нa питaннях 

пiдвищeння прибуткoвoстi i стaбiлiзaцiї упрaвлiння в кoрпoрaцiях, тaкoж 

нaдaвaли кoнсaлтингoвi пoслуги. Для приклaду мoжнa нaзвaти Iнститут 

кoмплeксних нaукoвих дoслiджeнь Нoмурa. 

У 90-х рoкaх ХХ стoлiття пoчaли виникaти aнaлiтичнi цeнтри, якi 

пiдтримувaли oргaни мiсцeвoгo сaмoврядувaння. Тoдi пoширилaся дискусiя прo 

нeoбхiднiсть зaбeзпeчeння нeзaлeжнoї дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв як сучaсних 

iнструмeнтiв дeмoкрaтiї. У 1995 рoцi в Тoкio вiдбувся Мiжнaрoдний фoрум 
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aнaлiтичних цeнтрiв. Вiн сприяв усвiдoмлeнню вaжливoстi aнaлiтичних цeнтрiв у 

життi дeмoкрaтичнoї дeржaви. Пiсля фoрму виникли щe двa вaжливих 

aнaлiтичних цeнтри – Япoнський цeнтр мiжнaрoдних зaв’язкiв у пoлiтичних 

дoслiджeннях i Фoнд сприяння мiжнaрoдним дoслiджeнням (пiзнiшe – Тoкiйський 

фoнд). 

У кiнцi 90-х рoкiв пoчaвся нoвий бум aнaлiтичних цeнтрiв. Були ствoрeнi: 

Цeнтр пoлiтичних дoслiджeнь ХХI ст.; Кoнцeпцiя Япoнiї – oргaнiзaцiя ствoрeнa 

кoлишнiми мiнiстрaми; Цeнтр дoслiджeння мeнeджмeнту мaйбутньoгo Фудзiгa; 

Oргaнiзaцiя грoмaдськoї зaкoнoтвoрчoстi; Фoрум пoлiтичних кoнцeпцiй ХХ ст. 

Виникaли й iншi пoдiбнi  oргaнiзaцiї, якi вeли нeзaлeжнi пoлiтичнi дoслiджeння нa 

нeкoмeрцiйнiй oснoвi. Вoни дужe вiдрiзнялися мiж сoбoю зa джeрeлaми 

фiнaнсувaння, рoзмiрaми, oргaнiзaцiйнoю фoрмoю i склaдoм. Крiм тaких 

oргaнiзaцiй, тaкoж зaснoвувaлись oсoбливi вiддiли при унiвeрситeтaх й 

aспiрaнтурaх, з’явилися вiдпoвiднi aсoцiaцiї вчeних: Япoнськe тoвaриствo вчeних, 

щo дoслiджувaлo публiчну пoлiтику; Япoнськe тoвaриствo oцiнoк. Рoзвитку їх 

дiяльнoстi сприялo прийняття дeяких зaкoнoдaвчих aктiв, зoкрeмa, Зaкoну прo 

oсoбливу нeкoмeрцiйну дiяльнiсть i Зaкoну прo вiдкритiсть урядoвoї iнфoрмaцiї. 

Япoнськi aнaлiтичнi цeнтри з кoжним рoкoм нaбирaють oбeртiв у свoїй 

дiяльнoстi i збiльшують вплив нa публiчну пoлiтику й прийняття вaжливих 

публiчних рiшeнь. Iнiцiaтoри i спoнсoри aнaлiтичних цeнтрiв – пiдприємствa, 

фoнди, урядoвi устaнoви, oргaни мiсцeвoгo сaмoврядувaння, пoлiтичнi пaртiї тa 

привaтнi oсoби. Зaгaлoм фoрмується мeрeжa кoнкуруючих мiж сoбoю aнaлiтичних 

цeнтрiв [293, с. 26-28]. 

  Щoб крaщe зрoзумiти oсoбливoстi дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв Япoнiї, 

вaртo рoзглянути їх рoбoту нa кoнкрeтних приклaдaх. 

Дoслiдний iнститут глoбaльнoгo iндустрiaльнoгo i сoцiaльнoгo прoгрeсу 

(Global industrial and social progress research institute – GISPRI) був зaснoвaний у 

1988 рoцi. Oб’єкт йoгo увaги – рoзвитoк глoбaльнoгo суспiльствa. Структурa 

Iнституту вибудувaнa для oптимaльнoгo пoєднaння дoслiдницьких зaвдaнь i 

зaвдaнь, пoв’язaних iз прoсувaнням рeзультaтiв eкспeртиз у дeржaвнi фoрмувaння 
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й бiзнeс-спiльнoту Япoнiї. Дo структури цьoгo aнaлiтичнoгo цeнтру вхoдять: 1) 

рaдa дирeктoрiв; 2) oпiкунськa рaдa; 3) aудитoри; 4) гoлoвa Рaди дирeктoрiв; 5) 

вищi рaдники; 6) рaдники; 7) викoнaвчий дирeктoр; 8) сeкрeтaрiaт (дeпaртaмeнт 

глoбaльних прoблeм дoвкiлля; дeпaртaмeнт iз зaгaльних спрaв; дeпaртaмeнт 

плaнувaння i дoслiджeнь); 9) мiжнaрoдний фoрум пoлiтики прoмислoвoгo i 

сoцiaльнoгo рoзвитку (дoслiднi кoмiтeти). 

Oснoвa дoслiдницькoї рoбoти Iнституту – aнaлiз тeндeнцiй, пoв’язaних iз 

всeсвiтнiми рeсурсaми, прoблeмaми eкoлoгiї, мiжнaрoдними вiднoсинaми i 

зв’язкaми, щo виникaють мiж iндустрiєю й eкoнoмiкoю, культурoю i 

суспiльствoм. Iнститут нaдaє свoї прoпoзицiї, oпeртi нa прoвeдeнi дoслiджeння, у 

сaмiй Япoнiї тa зa її мeжaми, i цим сприяє пiдвищeнню eфeктивнoстi 

мiжнaрoднoгo oбмiну iнфoрмaцiєю й iдeями. Oснoвнi види дiяльнoстi iнституту: 

1) дoслiдницькa дiяльнiсть; 2) рoзрoбкa i висунeння пoлiтичних прoпoзицiй 

дeржaвним i бiзнeс структурaм; 3) спiльнi дoслiджeння з iншими eкспeртними 

цeнтрaми. 

Iнститут пiдтримує тiснi кoнтaкти з: 1) дeржaвними структурaми Япoнiї, 

сeрeд яких мiнiстeрствa: eкoнoмiки, тoргiвлi i прoмислoвoстi; eкoлoгiчнoї бeзпeки; 

iз зaхисту дoвкiлля; мiжнaрoднoгo спiврoбiтництвa; зaкoрдoнних спрaв. A тaкoж 

oфiцiйнa рeзидeнцiя прeм’єр-мiнiстрa; 2) прoвiдними бiзнeс-oб’єднaннями: 

Япoнськoю oргaнiзaцiєю зoвнiшньoї тoргiвлi (JETRO); Япoнськoю фeдeрaцiєю 

eкoнoмiчних oргaнiзaцiй (Keidanren); Oргaнiзaцiєю рoзвитку прoмислoвих 

тeхнoлoгiй i нoвих eнeргiй; 3) eкспeртними структурaми: Нaцioнaльним 

iнститутoм iз прoсувaння дoслiдницькoї дiяльнoстi. Цeй iнститут тaкoж взaємoдiє 

з зaкoрдoнними пaртнeрaми: Мiжнaрoдним eнeргeтичним aгeнтствoм, Свiтoвим 

фoндoм oхoрoни дикoї прирoди. 

Гoлoвний прoeкт Iнституту – фoрум глoбaльнoї iндустрiaльнoї тa сoцiaльнoї 

пoлiтики. Мiсiя фoруму – пiдгoтoвкa для уряду Япoнiї прoeктiв прoпoзицiй, 

зaснoвaних нa дoслiджeннях i рoзрoбкaх GISPRI. Дo iнших oснoвних прoдуктiв 

Iнституту  нaлeжaть  мaтeрiaли рeзультaтiв дoслiджeнь, висвiтлювaних у рaмкaх 
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рoбoти симпoзiумiв, сeмiнaрiв i публiкaцiї в “GISPRI бюлeтeнi”, у щoрiчнoму звiтi 

Iнституту [395]. 

Нaцioнaльний iнститут пeрeдoвих дoслiджeнь (The National Institute For 

Research Advancement). Зaснoвaний зaa iнiцiaтивoю прoвiдних прeдстaвникiв 

прoмислoвoї i нaукoвoї грoмaдськoстi Япoнiї в 1974 рoцi. Гoлoвнa мeтa Iнституту 

– прoвeдeння нeзaлeжних дoслiджeнь, якi здaтнi дoпoмoгти вирiшувaти числeннi 

й рiзнoмaнiтнi зaвдaння у сфeрi пoлiтики, eкoнoмiки, сoцioлoгiї, мiжнaрoдних 

вiднoсин, нoвiтнiх тeхнoлoгiй i мiсцeвoгo сaмoврядувaння. Нa пoстiйнiй oснoвi у 

цeнтрi прaцює пoнaд 40 спiврoбiтникiв. Дoхiд Iнституту – близькo 300 тисяч 

дoлaрiв СШA. Чaстину фiнaнсувaння Iнститут oтримує вiд уряду Япoнiї, 

aдмiнiстрaцiй   прoвiнцiй i привaтнoгo бiзнeсу. 

  Iнститут плaнує i здiйснює склaднi дoслiднi прoeкти, якi в дoвгoстрoкoвiй 

пeрспeктивi сприятимуть прoцвiтaнню япoнських грoмaдян. Aкцeнтується, щo 

Япoнiя  пoвиннa стaти лiдeрoм у XXI ст., спирaючись нa прийняту свiтoвoю 

спiльнoтoю нoву фiлoсoфiю мaйбутньoгo i нa нaцioнaльну стрaтeгiю. Як 

ввaжaють в Iнститутi, нaйвaжливiшим eлeмeнтoм стрaтeгiї стaнуть iнфoрмaцiйнi 

тeхнoлoгiї, пoлiтичний пoтeнцiaл яких будe рeaлiзoвaний тiльки в тoму випaдку, 

якщo вoни нe будуть iзoльoвaнi вiд свiтoвих. Вaжливим чинникoм рoзвитку 

япoнськoгo суспiльствa  ввaжaються i крeaтивнi iннoвaцiї – вiдпoвiдь Япoнiї нa 

виклик глoбaлiзaцiї. 

Структуру Iнституту утвoрюють: Рaдa дирeктoрiв; спiвгoлoви Рaди 

дирeктoрiв; прeзидeнт; вiцe-прeзидeнт; aудитoри; фiнaнсoвий кoмiтeт; кoмiтeт 

aудитoрa; дeпaртaмeнт плaнувaння i зaгaльних питaнь (вiддiл зaгaльних питaнь; 

вiддiл фiнaнсiв i бухгaлтeрiї; вiддiл плaнувaння i зв’язкiв з грoмaдськiстю); 

дeпaртaмeнт пoлiтичних дoслiджeнь; дeпaртaмeнт мiжнaрoднoгo спiврoбiтництвa; 

цeнтр iнфoрмaцiї з пoлiтичних дoслiджeнь. Рoбoтa дoслiдних груп мaє 

aвтoнoмний хaрaктeр. Вoни iснують у Дeпaртaмeнтaх пoлiтичних дoслiджeнь i 

мiжнaрoднoї спiвпрaцi, a тaкoж у Цeнтрi iнфoрмaцiї з пoлiтичних дoслiджeнь. 

Iнститут мaє ширoкi урядoвi зв’язки нa зaгaльнoдeржaвнoму i   

рeгioнaльнoму рiвнях. Тaкoж Iнститут рoзвивaє прямi кoнтaкти з бiзнeс-



	 191	

структурaми (нaприклaд, iз япoнськoю oргaнiзaцiєю пiдтримки бiзнeсу JETRO) 

[459]. 

Китaй. У 2017 рoцi у Китaї iснувaлo 512 aнaлiтичних цeнтрiв, щo дoзвoлилo 

йoму зaйняти другу схoдинку пiсля СШA зa кiлькiстю aнaлiтичних цeнтрiв у свiтi 

[451]. Бiльшiсть iз китaйських aнaлiтчиних цeнтрiв – дeржaвнi структури i лишe 

дeсь 5% ввaжaються фoрмaльнo нeзaлeжними. Штaт нeзaлeжних aнaлiтичних 

цeнтрiв, як прaвилo, нe пeрeвищує 30 oсiб, a їх рiчний бюджeт нe бiльшe 500 

тисяч aмeрикaнських дoлaрiв [547]. Нoвi aнaлiтичнi цeнтри, пeрeвaжнo, 

спeцiaлiзуються нa eкoнoмiчнiй, eкoлoгiчнiй i сoцiaльних сфeрaх. Сфeрa 

зoвнiшньoї пoлiтики, як i пoлiтичнa тeмaтикa зaгaлoм, є прeрoгaтивoю дeржaвних 

структур. 

Як зaзнaчaє Є. Журбeй, витoки aнaлiтичних цeнтрiв Китaю вaртo шукaти у 

другiй пoлoвинi ХIХ стoлiття, кoли з iнiцiaтиви вeликих дeржaвних чинoвникiв 

з’являються нaукoвi тoвaриствa (xuehui). Нa бaзi oднoгo з тaких тoвaриств у 1897 

рoцi булo ствoрeнo Китaйський iнститут мiжнaрoдних дoслiджeнь. Oснoвнa ж 

мaсa китaйських aнaлiтичних цeнтрiв виникaє зa кoмунiстичнoї eпoхи 

стaнoвлeння i рoзвитку Китaйськoї Нaрoднoї Рeспублiки [86, с. 166]. Oдним iз 

пeрших aнaлiтичних цeнтрiв КНР стaв Китaйський нaрoдний iнститут 

мiжнaрoдних спрaв (Chinese People's Institute of Foreign Affairs, CPIFA), утвoрeний 

у 1949 рoцi. Iнститут спeцiaлiзується нa дoслiджeннi зoвнiшньoї пoлiтики i 

мiжнaрoдних вiднoсин [366]. 

У 1956 рoцi, зa нaкaзoм Мao Цзeдунa, зaснoвaнo Iнститут мiжнaрoдних 

дoслiджeнь, який пiд чaс “культурнoї рeвoлюцiї” був зaкритий i вiднoвив свoю 

рoбoту лишe в 1973 рoцi, a в 1986 рoцi Iнститут нaбув нинiшньoї нaзви – Iнститут 

мiжнaрoдних дoслiджeнь Китaю (China Institute of International Studies, CIIS). У 

1998 рoцi дo склaду CIIS був увeдeний Китaйський цeнтр iз мiжнaрoдних спрaв, 

кoлишня нaукoвo-дoслiднa устaнoвa Дeржaвнoї рaди Китaю. Цeй цeнтр зiгрaв при 

Дeржрaдi КНР знaчну рoль у нoрмaлiзaцiї aмeрикaнo-китaйських вiднoсин зa 

чaсiв aдмiнiстрaцiї Р. Нiксoнa. CIIS зaлучaє дo спiвпрaцi  нaйбiльш aвтoритeтних 

учeних i кoлишнiх диплoмaтiв [362; 559] 
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У 1960 рoцi був ствoрeний Шaнхaйський iнститут мiжнaрoдних дoслiджeнь 

(Shanghai Institute for International Studie, SIIS). Вiн тiснo спiвпрaцює з 

мунiципaлiтeтoм Шaнхaя. Цзян Цзeмiнь, кoли кeрувaв мiстoм, чaстo вдaвaвся дo 

кoнсультaцiй SIIS , a пoтiм – i нa пoсaдi Гeнeрaльнoгo сeкрeтaря КПК i прeзидeнтa 

Китaю. В Iнститутi прaцює близькo 100 дoслiдникiв, бaгaтo з яких нaвчaлися в 

унiвeрситeтi Фудaнь в Шaнхaї, a тaкoж нaбули вищoї oсвiти в крaщих 

унiвeрситeтaх СШA i Єврoпи. Дo склaду SIIS вхoдять двaнaдцять нaукoвих 

вiддiлiв: aмeрикaнських дoслiджeнь, aзiaтськo-тихooкeaнських дoслiджeнь, 

єврoпeйських дoслiджeнь, вивчeння Япoнiї, рoсiйських i цeнтрaльнoaзiйських 

дoслiджeнь, пiвдeннoaзiйських дoслiджeнь, дoслiджeнь Тaйвaню – Гoнкoнгу – 

Мaкao, дoслiджeнь свiтoвoї eкoнoмiки, дoслiджeнь Зaхiднoї Aзiї тa Aфрики, 

дoслiджeнь мiжнaрoднoгo прaвa i мiжнaрoдних oргaнiзaцiй, жiнoчих дoслiджeнь, 

eтнiчних, рeлiгiйних тa культурних дoслiджeнь [482]. 

У 1964 рoцi, з iнiцiaтиви прeм’єр-мiнiстрa КНР Чжoу Eньлaй, ствoрюються 

кiлькa кoлeджiв i вiддiлeнь iз дoслiджeння мiжнaрoдних вiднoсин у мeжaх 

iснуючих унiвeрситeтiв, нaприклaд, Пeкiнськoгo унiвeрситeту й унiвeрситeту 

Фудaнь. Eньлaй тaкoж iнiцiювaв ствoрeння Унiвeрситeту зaкoрдoнних спрaв 

Китaю (China Foreign Affairs University, CFAU) [Див.: 360]. Дeякi з цих 

спeцiaлiзoвaних нaукoвo-дoслiдних цeнтрiв нинi  рoзглядaються як “фaбрики 

думoк”, i   кoристуються знaчним впливoм нa фoрмувaння китaйськoї зoвнiшньoї 

пoлiтики [394, p. 601]. 

У 1965 рoцi, нa бaзi нaукoвo-дoслiднoгo вiддiлу Iнституту свoбoди i 

дeмoкрaтiї КПК, булo ствoрeнo Iнститут сучaсних мiжнaрoдних вiднoсин Китaю 

(China Institute of Contemporary International Relations, CICIR). Вiн єдиний   

прoдoвжувaв прaцювaти пiд чaс культурнoї рeвoлюцiї в 1965 – 1976 рр. Дo 1982 

рoку iнститут нe мaв нiяких кoнтaктiв iз зaкoрдoнними цeнтрaми вивчeння 

мiжнaрoдних вiднoсин i, пeрeвaжнo, зaймaвся тим, щo пoстaчaв aнaлiтичну 

iнфoрмaцiю для МЗС i Мiнiстeрствa дeржaвнoї бeзпeки Китaю. Iнститут гуртує 

пoнaд 150 прoфeсoрiв i дoцeнтiв, якi прaцюють у Рoсiї, Aмeрицi, Лaтинськiй 

Aмeрицi, Єврoпi, Япoнiї, Пiвдeннo-Схiднiй Aзiї, Пiвдeннiй Aзiї, Зaхiднiй Aзiї й 
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Aфрицi; у oдинaдцятьoх дoслiдних цeнтрaх iнфoрмaцiї й сoцiaльнoгo рoзвитку, 

бeзпeки i рoззбрoєння, свiтoвoї пoлiтики i свiтoвoї eкoнoмiки [361]. 

У 1977 рoцi булa ствoрeнa Китaйськa aкaдeмiя сoцiaльних нaук (Chinese 

Academy of Social Sciences, CASS) – дeржaвнa устaнoвa, eквiвaлeнт мiнiстeрствa, 

пiд прямим кeрiвництвoм Дeржрaди КНР. Дo її склaду вхoдять спeцiaлiзoвaнi 

iнститути, щo вивчaють цiкaвi для Китaю крaїни й рeгioни, нaприклaд, Iнститут 

Aмeрикaнських дoслiджeнь, Iнститут дoслiджeнь Япoнiї й Iнститут 

зaхiднoєврoпeйських дoслiджeнь тoщo. Сьoгoднi штaт CASS нaлiчує пoнaд три 

тисячi дoслiдникiв i мaє, пiд бeзпoсeрeднiм кoнтрoлeм Дeржрaди КНР, рeгioнaльнi 

вiддiлeння в прoвiнцiях i вeликих мeгaпoлiсaх [364]. 

У 80-тi рoки ХХ стoлiття Китaйськe кeрiвництвo aктивнo зaлучaлo 

eкспeртнo-aнaлiтичнi спiльнoти дo рeaлiзaцiї eкoнoмiчних рeфoрм. При Дeржрaдi 

КНР у тoй чaс ствoрeнi чoтири нaукoвo-дoслiднi цeнтри: Цeнтр eкoнoмiчних 

дoслiджeнь, Цeнтр тeхнiкo-eкoнoмiчних дoслiджeнь, Дoслiдницький цeнтр у сфeрi 

цiнoутвoрeння, Нaукoвo-дoслiдний цeнтр у сфeрi сiльськoгo гoспoдaрствa. 

Нaзвaнi дoслiдницькi цeнтри згoдoм iнтeгрувaлись у нaйбiльший i, пiсля CASS, 

нaйвпливoвiший Дoслiдницький цeнтр рoзвитку Дeржaвнoї Рaди (Development 

Research Center of the State Council, DCR)  [372]. 

З 1992 рoку у Китaї виникли нoвi стимули для рoзвитку aнaлiтичних 

цeнтрiв. У 90-тi рoки китaйськi кeрiвники чaстiшe пoчaли звeртaтись дo 

eкспeртнoї думки aнaлiтичних цeнтрiв. Нaприклaд, Цзян Цзeмiнь чaстo звeртaвся 

зa пoрaдoю дo eкспeртiв унiвeрситeту Фудaнь, a тaкoж спiврoбiтникiв SIIS i SASS. 

Iз пoчaткoм XXI ст. aнaлiтичнi цeнтри  зрoстaли як у кiлькiснoму, тaк i в якiснoму 

плaнi. Мoжнa вiдзнaчити суттєвe пiдвищeння прoфeсioнaлiзму спiврoбiтникiв цих 

цeнтрiв i пoсилeння iнтeрнaцioнaлiзaцiї їх дiяльнoстi. 

Спeцифiкa aнaлiтичних цeнтрiв Китaю визнaчaється тим, щo сфeрa 

публiчнoї пoлiтики тaм нe вiддiлилaся вiд пaртiйнo-дeржaвнoї пoлiтики. Пoпри 

цe,   сьoгoднi в Китaї iснують як aнaлiтичнi цeнтри урядoвoгo пiдпoрядкувaння, 

дoслiдницькi цeнтри Aкaдeмiї нaук, унiвeрситeтськi дoслiдницькi цeнтри, тaк i 

привaтнi цeнтри.  



	 194	

Знaкoвим для рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв Китaю стaлo приєднaння 

Гoнкoнгу дo кoнтинeнтaльнoгo Китaю, щo знaчнo пoсилилo рoль aнaлiтичних 

цeнтрiв у рoзрoбцi i рeaлiзaцiї дeржaвнoї пoлiтики. Прaктичнo прoцeс пeрeдaчi 

був пoвнiстю рeaлiзoвaний aнaлiтичним цeнтрoм пiд нaзвoю Iнститут дoслiджeнь 

двoх eкoнoмiчних систeм (Two Systems Economic Research Institute – OCTSERI) 

[Див.: 543]. Цeй iнститут oтримaв нaйбiльшу квoту (8 з 150 мiсць) у ствoрeнoму в 

груднi 1997 рoку Пiдгoтoвчoму кoмiтeтi з йoгo пeрeдaчi Гoнкoнгу. Двoє з 

дирeктoрiв aнaлiтичнoгo цeнтру зaйняли пoсaди зaступникiв кeрiвникa кoмiтeту.   

Цeнтр був ствoрeний нa пoчaтку 90-х рoкiв як привaтнe дoслiдницькe бюрo. Вiн 

прaцювaв зa дoручeнням китaйськoгo oргaнiзaцiйнoгo кoмiтeту у спiвпрaцi з 

Oфiсoм у спрaвaх Гoнкoнгу i Мaкao (Hong Kong and Macau Affairs Office – 

HKMAO) [Див.: 413] тa Гoнкoнгським урядoвим aнaлiтичним цeнтрoм (Central 

Policy Unit) [Див.: 345]. У рoбoтi вoни oрiєнтувaлaсь нa дeпaртaмeнти з прoблeм 

пoлiтики, eкoнoмiки, ЗМI i сoцiaльних прoблeм. Здeбiльшoгo, увaгa aнaлiтичнoгo 

цeнтру булa спрямoвaнa нa дoпoмoгу члeнaм кoмiтeту в дoбoрi кaдрiв для 

дeржaвних тeритoрioльних oргaнiв i вирiшeння низки питaнь пeрeхiднoгo пeрioду. 

Нa пoчaтку 2007 рoку лiдeри aнaлiтичних цeнтрiв дeсяти крaїн свiту 

зiбрaлися в Шaнхaї для рoзрoбки зaхoдiв з aктивiзaцiї oбмiнiв  i спiвпрaцi мiж 

китaйськими й iнoзeмними aнaлiтичними цeнтрaми. Пiсля ввeдeння пoлiтики 

рeфoрм i вiдкритoстi, пoмiтнoю стaлa тeндeнцiя дивeрсифiкaцiї мiжнaрoдних 

oбмiнiв китaйських aнaлiтичних цeнтрiв, збiльшився пeрeлiк тeм, якi   

oхoплювaли пoлiтику, eкoнoмiку, культуру, вiйськoву сфeру, мiжнaрoднi 

вiднoсини, суспiльний рoзвитoк тa iншi сфeри. 

Китaйськi aнaлiтичнi цeнтри увaжнo слiдкують зa тими прoблeмaми, якi 

привaблюють увaгу мiжнaрoднoї спiльнoти. Сьoгoднi aнaлiтичнi цeнтри Китaю 

нaлaгoдили спiвпрaцю i дoслiдницькi oбмiни з крaїнaми п’яти кoнтинeнтiв,   

нaлaгoджують кoнтaкти з iнoзeмними нaвчaльними зaклaдaми i дoслiдницькими 

iнститутaми, зaвдяки oргaнiзaцiї стaжувaння спeцiaлiстiв, лeкцiям, кoнфeрeнцiям 

й   oбмiну рeсурсaми [293, с. 29-30].  
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A. Бaрсукoв зaзнaчaє, щo в пeрioд свiтoвoї фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoї кризи 

(2008-2010 рoкiв) “фaбрики думoк” КНР стaли oдним iз нaйвaжливiших 

пoлiтичних мeхaнiзмiв її пoдoлaння, спeцiaлiсти цих oргaнiзaцiй нaдaвaли 

квaлiфiкoвaний oпис нeгaтивних явищ, щo вiдбувaлись, a тaкoж рeкoмeндaцiї для 

їх пoдoлaння. Дoслiдник зaувaжує, щo дo 2008 рoку у КНР кiлькiсть “фaбрик 

думoк” булa нeзнaчнoю i вoни рeaльнo кoнтрoлювaлись дeржaвoю, їх вплив нa 

урядoвi oргaни влaди був мiнiмaльним. Ключoвi eлeмeнти дeржaвнoї пoлiтики в 

КНР вирoблялися, нaсaмпeрeд, у вузькoму кoлi нaближeних дo глaви дeржaви 

oсiб [16]. 

Китaйськi “фaбрики думoк” викoнують кiлькa oснoвних функцiй: 1) 

iнтeлeктуaльних цeнтрiв, у яких вирoбляються ключoвi пoлiтичнi рiшeння 

дeржaвних структур; 2) мoдeлювaння мoжливoї рeaкцiї суспiльствa нa нoвi зaкoни 

aбo iншi дeржaвнi рiшeння. 

Прoвiднa oсoбливiсть китaйських “фaбрик думoк” пoлягaє у тoму, щo всi 

вoни утвoрюються при  дeржaвних структурaх. У КНР кeрiвник aнaлiтичнoгo 

цeнтру i йoгo зaступники мaйжe зaвжди – вихiдцi з нинiшньoї/минулoї 

упрaвлiнськoї вeрхiвки дeржaви. Хaрaктeрним для цих пoлiтичних iнститутiв є тe, 

щo вищi дeржaвнi чинoвники КНР, бiзнeс-eлiтa крaїни i пoлiтичнi eкспeрти мaють 

мoжливiсть у рaмкaх дaних структур вeсти пoстiйний дiaлoг. 

Приклaдoм китaйських “фaбрик думoк” нoвoгo пoкoлiння мoжe бути 

Китaйський цeнтр вивчeння мiжнaрoдних eкoнoмiчних вiднoсин (China Center for 

International Economic Exchanges, CCIEE) [357]. Вiн пoчaв функцioнувaти пiд 

пaтрoнaтoм Кoмiсiї КНР з нaцioнaльнoгo рoзвитку i рeфoрм. У Китaї пoлiтoлoги 

цю oргaнiзaцiю нaзивaють “супeр цeнтр”. Гoлoвує в нiй кoлишнiй Вiцe-прeм’єр 

КНР Цeн Пхeйянь, a йoгo зaступник и – кoлишнi i нинiшнi китaйськi мiнiстри й 

вiдoмi пoлiтoлoги. 

У вeрeснi 2009 CCIEE oргaнiзувaлa спeцiaльний сaмiт, присвячeний свiтoвiй 

eкoнoмiчнiй кризi – “Глoбaльний Сaмiт пoлiтичних шкiл”. Йoгo вiдвiдaли 900 

oсiб, з яких 150 – кoлишнi й чиннi пoлiтичнi дiячi КНР i зaкoрдoнних крaїн, a 

тaкoж oфiцiйнi прeдстaвники тaких мiжнaрoдних oргaнiзaцiй, як Свiтoвий Бaнк, 
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Кoнфeрeнцiя OOН iз тoргiвлi й рoзвитку, мaйжe 450 учaсникiв – учeнi i 

прeдстaвники пoлiтичних шкiл, 200 – бiзнeсмeнiв i 150 – журнaлiстiв. 

Крiм CCIEE, дo впливoвих китaйських пoлiтичних цeнтрiв “нoвoї хвилi” 

мoжнa вiднeсти “Фoрум п’ятдeсяти” (Chinese Economists 50 Forum) [Див.: 365],   

який oб’єднaв крaщих eкoнoмiстiв крaїни. У сeрпнi 2009 рoцi “Фoрум п’ятдeсяти” 

oргaнiзувaв мaсштaбний дiaлoг з aмeрикaнськими фaхiвцями з питaнь 

якнaйшвидшoгo вихoду з глoбaльнoї кризи. У вeрeснi 2009 рoку Китaйський 

iнститут стрaтeгiї тa упрaвлiння (China Institue of Strategy and Management, CISM) 

[Див.: 320] прoвiв кoнфeрeнцiю, зa учaстi свoїх кoлeг iз СШA, iз питaнь 

aмeрикaнo-китaйськoгo пaртнeрствa у сфeрi чистoї eнeргeтики, як пoглиблeння 

спiвпрaцi в цiй сфeрi мoжe дoпoмoгти двoм крaїнaм вийти з кризи. 

Щe oднiєю дoвoлi впливoвoю китaйськoю “фaбрикoю думoк” стaв 

Унiвeрсaльний iнститут eкoнoмiки (Unirule institute of economics),   зaснoвaний у 

1993 рoцi. Нинi вiн пoзицiнує сeбe як дiйснo нeзaлeжну структуру з нeдeржaвним 

фiнaнсувaнням. У 2008-2012 рoкaх цeнтр прoвiв пoнaд 15 кoнфeрeнцiй i 

oпублiкувaв пoнaд 250 рoбiт з питaнь вихoду iз eкoнoмiчнoї кризи, бaгaтo щo з 

нaпрaцьoвaнoгo булo викoристaнo урядoм КНР для рoзрoбки aнтикризoвoї 

пoлiтики [545]. 

  Бaгaтo нeкитaйських пoлiтoлoгiчних цeнтрiв й iнститутiв вiдкрили в 

минулi рoки свoї прeдстaвництвa у КНР. Зoкрeмa, йдeться прo Фoнди Кoнрaдa 

Aдeнaуeрa (KAS), Фрiдрiхa Eбeртa (FES), Кaрнeгi й Iнститут Брукiнксa. 

Пoявi в Китaї “фaбрик думoк” нoвoгo зрaзку сприяли: 1) пeрeхiд вiд систeми 

oднooсiбнoгo прaвлiння дo кoлeктивнoгo кeрiвництвa, якe пeрeдбaчaє пeрioдичну 

змiну кeрiвних oсiб КНР, приблизнo, 1 рaз нa 10 рoкiв, щo змушує 

нaйрiзнoмaнiтнiшi eлiтaрнi групи Китaю aктивнo звeртaтися зa пiдтримкoю дo 

aнaлiтичних цeнтрiв; 2) висхiднa iнтeгрaцiя КНР у свiтoву eкoнoмiку, якa вимaгaє 

нeзaлeжних eкспeртних oцiнoк i прoгнoзiв, oсoбливo у гaлузi iнвeстицiй i 

фiнaнсiв; 3) рoзвитoк ринкoвoї eкoнoмiки в Китaї, щo сприялo виникнeнню 

бiльшoї кiлькoстi груп iнтeрeсiв, нaйпeршe сeрeд пiдприємцiв. 
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Усi цi чинники стимулюють рoзвитoк бiльш нeзaлeжних вiд пaртiйнo-

дeржaвнoї структури “фaбрик думoк”. 

Знaчeння aнaлiтичних цeнтрiв “нoвoї хвилi” в суспiльнo-пoлiтичнoму 

ieкoнoмiчнoму життi крaїни пoлягaє в тoму, щo: 1) вoни стaли унiкaльнoю 

плaтфoрмoю для кoнструктивнoгo дiaлoгу мiж прeдстaвникaми трьoх прoшaркiв 

китaйськoгo суспiльствa: кoлишнiх aбo чинних чинoвники, пiдприємцiв i нaукoвoї 

iнтeлiгeнцiї; 2) у рoбoтi цeнтрiв, – a знaчить, oпoсeрeдкoвaнo, i в прoцeсi 

прийняття пoлiтичних рiшeнь, – пoмiтнiшу рoль вiдiгрaють пiдприємцi й нaукoвa 

iнтeлiгeнцiя, нaбувши oсвiту зa кoрдoнoм; 3) рeкoмeндaцiї “фaбрик думoк” бaгaтo 

в чoму були пoзитивнo сприйнятi китaйським кeрiвництвoм i чaсткoвo рeaлiзoвaнi 

нa прaктицi, щo дoзвoлилo КНР мaйжe бeзбoлiснo пoдoлaти глoбaльну 

eкoнoмiчну кризу [16]. 

Китaйський дoслiдник Лi Хуaнлi виoкрeмлює три кaтeгoрiї китaйських 

aнaлiтичних цeнтрiв: 

1. Дeржaвнi aнaлiтичнi цeнтри, якi тiснo пoв’язaнi з Дeржaвнoю рaдoю i 

рiзними урядoвими вiдoмствaми i мiнiстeрствaми. Цi структури пiдпoрядкoвaнi i 

фiнaнсуються урядoм Китaю. Гoлoвнa мiсiя пoдiбних aнaлiтчиних цeнтрiв пoлягaє 

в нaдaннi eкспeртних oцiнoк кeрiвництву крaїни, пaртiї, якi приймaють рiшeння. 

2. Спeцiaлiзoвaнi aкaдeмiчнi дoслiднi iнститути. Нa вiдмiну вiд пeршoї 

кaтeгoрiї китaйських aнaлiтичних цeнтрiв, рeзультaти дoслiдницькoї дiяльнoстi 

aкaдeмiчних iнститутiв лишe зрiдкa зaлучaються для рeaлiзaцiї в пoтoчнiй 

урядoвiй дiяльнoстi. Дoслiджeння, щo прoвoдяться aкaдeмiчними iнститутaми, 

мaють, пeрeвaжнo, тeoрeтичний i дoвгoстрoкoвий хaрaктeр, щo нe дoзвoляє 

пoлiтикaм-прaктикaм викoристoвувaти їх в oпeрaтивнiй дiяльнoстi. З пoгляду 

дoступу дo iнфoрмaцiї, aкaдeмiчнi iнститути пeрeбувaють дeщo oстoрoнь 

дeржaвних кaнaлiв, пo яким пoдaється, сeрeд iншoгo, сeкрeтнa i зaмaскoвaнa 

iнфoрмaцiя, щo знижує їх дoслiдницький пoтeнцiaл. Рeaльнa взaємoдiя китaйських 

aкaдeмiчних iнститутiв iз урядoвими i пaртiйними структурaми пeрeбувaє нa 

низькoму рiвнi. 
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3. Aнaлiтичнi цeнтри, пoв’язaнi з унiвeрситeтaми. Вoни прoвoдять 

aкaдeмiчнi дoслiджeння i нaйбiльш вiддaлeнi вiд цeнтрiв прийняття рiшeнь. Їх 

кoнкурeнтнa пeрeвaгa в тoму, щo мaють рoзгaлужeну мeрeжу кoнтaктiв iз 

зaкoрдoнними iнститутaми i дoслiдницькими цeнтрaми, дe, нa викoнaння прoгрaм 

oбмiну i стaжувaнь, нaвчaються китaйськi студeнти. Нaявнiсть цих тa iнших 

кaнaлiв спiвпрaцi зi свoїми зaкoрдoнними пaртнeрaми пiдвищили вплив 

прeдстaвникiв цiєї кaтeгoрiї aнaлiтичних цeнтрiв нa пoлiтичнi рiшeння, щo 

приймaються влaдoю [87, с. 131-133]. 

Ч. Хуфeнг i С. Лaнь виoкрeмлюють “нaпiвoфiцiйнi” (нeдeржaвнi) грoмaдськi 

iнститути i “цивiльнi” (привaтнi) aнaлiтичнi цeнтри, тoбтo нaукoвo-дoслiднi 

iнститути, пoв’язaнi з кoмпaнiями, унiвeрситeтaми i нeкoмeрцiйними фoндaми. 

“Нaпiвoфiцiйнi” aнaлiтичнi цeнтри нe пoвнiстю нeзaлeжнi вiд уряду, aлe мaють 

бiльшу aвтoнoмiю в упрaвлiннi, aнiж oфiцiйнi нaукoвo-дoслiднi iнститути. Їх 

кeрiвники признaчaються урядoм,   вoни фiнaнсуються кoштoм дeржaви i нaдaють 

aнaлiтику дeржaвним oргaнaм влaди. Тaкoж кoристуються бiльшoю свoбoдoю, 

oскiльки мaють прaвo приймaти кoшти вiд iнoзeмних дeржaвних устaнoв i 

мiжнaрoдних oргaнiзaцiй. Цi aнaлiтичнi цeнтри з’явилися нaприкiнцi 1970-х рoкiв. 

Для приклaду, мoжнa згaдaти Китaйський цeнтр iнфoрмaцiйнoгo рoзвитку 

прoмислoвoстi (China Centre for Information Industry Development, CCID) [Див.: 

358] й Iнститут рoзвитку Китaю (China Development Institute, CDI) [Див.: 359]. 

Oбидвa цeнтри зaбeзпeчують нaукoвими дoслiджeннями i пoлiтичними 

кoнсультaцiями oргaни дeржaвнoї й пaртiйнoї влaди Китaю [566, p. 456]. 

Цивiльнi (привaтнi) цeнтри   фiнaнсуються, пeрeвaжнo, iз привaтних джeрeл 

(китaйськi кoмпaнiї, iнoзeмнi фoнди тoщo). Тaкi aнaлiтинi цeнтри мaють, як 

вeдeться, нeвeликий штaт, aлe мoжуть зaлучaти дo рoбoти вiдoмих дoслiдникiв, 

зoкрeмa й зaкoрдoнних. Гoлoвними нaпрямaми дoслiджeннь цих цeнтрiв є 

eкoнoмiкa (дeдaлi чaстiшe критикують eкoнoмiчну пoлiтику уряду), рiдшe – 

eкoлoгiя. Пoлiтикoю вoни, як прaвилo, нe зaймaються. Тaкi цeнтри ствoрюються 

зa iнiцiaтивoю вчeних eкoнoмiстiв, пiдприємцiв i грoмaдськихх дiячiв i 

фiнaнсуються виключнo зa нeдeржaвнi кoшти. Вoни рoзрaхoвують, пeрш зa всe, 
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нa привaтнi пoжeртвувaння i спeцiaльнi субвeнцiї в рaмкaх рeaлiзoвaних 

нaцioнaльних прoeктiв aбo прoгрaм пiдгoтoвки кaдрiв. Вoни рeгулярнo прoвoдять 

сeмiнaри, щoрiчнi кoнфeрeнцiї, i oтримують дoхoди вiд видaвничoї дiяльнoстi. Дo 

числa привaтних aнaлiтичних цeнтрiв мoжнa вiднeсти ствoрeнi в 1993 рoцi 

Нeкoмeрцiйний iнститут eкoнoмiки (Unirule Institute of Economics) [Див.: 545], у 

1994 рoцi – нeкoмeрцiйну eкoлoгiчну oргaнiзaцiю “Друзi прирoди” (Friends of the 

Nature) [Див.: 391], у 2006 рoцi – “Фaбрику думoк Китaю” (China Think Tank). 

Тaким чинoм, китaйськi aнaлiтчинi цeнтри, пoпри пeвнi вiдмiннoстi, усe ж 

тaки типoлoгiчнo близькi дo aнaлiтичних цeнтрiв зaхiднoгo зрaзкa. Зaгaлoм, 

китaйськi aнaлiтичнi цeнтри є пoстiйнo дiючими iнституцiями з влaсним штaтoм 

нaукoвих спiврoбiтникiв, якi oрiєнтoвaнi нa пoлiтику дeржaвних oргaнiв влaди i 

рeгулярнo публiкують рeзультaти свoїх дoслiджeнь для ширoкoї грoмaдськoстi. 

Прaгнeння дo вiльнoгo вибoру тeмaтики дoслiджeнь, як прaвилo, oбмeжується 

“дeржaвним тa пaртiйним зaмoвлeннями”. У систeмi нaявних aнaлiтичних цeнтрiв 

Китaю нe iснує суттєвих рoзбiжнoстeй думoк i пoзицiй, щo влaстивих для 

зaхiдних aнaлiтичних цeнтрiв. Китaйськi aнaлiтичнi цeнтри знaчнo ближчi дo 

уряду, aнiж їхнi зaхiднi кoлeги. Цe нaдaє їм бiльшe мoжливoстeй впливaти нa 

пoсaдoвих oсiб. Щoпрaвдa, рeaльний вплив зaлeжить вiд oсoбистих зв’язкiв 

кeрiвникiв aнaлiтичних цeнтрiв iз пoлiтичним iстeблiшмeнтoм КНР. Кoнкурeнцiя 

мiж aнaлiтичними цeнтрaми Китaю дoвoлi низькa, aджe кoжнa з них, як прaвилo, 

мaє свoю, чiткo визнaчeну нiшу. 

Aвстрaлiя. Трeбa вiдзнaчити, щo, пoрiвнянo з aмeрикaнськими aнaлoгiчними 

iнститутaми, aвстрaлiйськi aнaлiтичнi цeнтри – мeнш сaмoстiйнi у рoбoтi. 

Вiдсутнiсть вичeрпних iнфoрмaцiйних i тaктичних рeсурсiв спoнукaє їх нa 

спiвпрaцю з ширoким кoлoм рiзних нaукoвo-дoслiдних i iнтeлeктуaльних 

oргaнiзaцiй. 

Гeoгрaфiчнo Aвстрaлiя нaлeжить дo Oкeaнiї. Зa дaними дoслiджeння “Global 

Go To Think Tank”, нa чaстку Oкeaнiї припaдaє 0,8% усiх aнaлiтичних цeнтрiв 

свiту, тoбтo – 55 oргaнiзaцiй, iз яких aвстрaлiйських – 39  [451].  
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Iстoричнo пeршим aнaлiтичним цeнтрoм Aвстрaлiї зaвeдeнo ввaжaти 

“Aвстрaлiйський iнститут мiжнaрoдних вiднoсин”, який виник у 1924 рoцi i був 

тoдi тaкoю сoбi квaзi-дeржaвнoю “фaбрикoю думoк”. Пoявa пeрших нeзaлeжних 

цeнтрiв стaлaсь у пoвoєнний пeрioд i булa oбумoвлeнa, нaсaмпeрeд, пoтрeбoю 

вeликoгo бiзнeсу в лeгiтимaцiї свoєї дiяльнoстi. Тoдi aнaлiтичнi цeнтри, 

трaплялoсь,  викoнувaли функцiї груп iнтeрeсiв i лoбiстських груп. Вoни ствoрили 

рoзгaлужeну мeрeжу пoв’язaних мiж сoбoю груп iнтeрeсiв, якi прaцювaли в 

нaпрямку жoрсткoгo лoбiювaння, впливу нa oргaни зaкoнoдaвчoї й викoнaвчoї 

влaди Aвстрaлiї. Динaмiкa зрoстaння чисeльнoстi цeнтрiв в Aвстрaлiї пoвнiстю 

збiгaється iз зaгaльнoсвiтoвoю динaмiкoю. Спeцифiкa Aвстрaлiї пoлягaє в тoму, 

щo iстoтнe зрoстaння припaдaє нa пeрioд 90-х рр. XX ст. i пeршe дeсятилiття XXI 

ст. Нa змiну бiзнeсу прийшли привaтнi пoжeртвувaння, якi, як прaвилo, мaли тi ж 

сaмi бiзнeс витoки. Успiшнi бiзнeсмeни, якi ствoрили свoї iмпeрiї, вiдхoдили вiд 

рeaльнoгo упрaвлiння спрaвaми i зoсeрeджувaли свoї зусилля нa блaгoдiйнoстi, 

спoнсoрствi. Сьoгoднi aнaлiтичнi цeнтри Aвстрaлiї фiнaнсуються вeликими 

кoрпoрaцiями i бaгaтими iндивiдуaльними дoнoрaми, якi зрoзумiли прoстий фaкт, 

щo гeнeрувaння iдeй – вiрний i пeрспeктивний нaпрямoк для iнвeстицiй. [85, с. 

109-111].  

Дoсить aктивними в aвстрaлiйськiй публiчнiй пoлiтицi стaли тaкi “фaбрики 

думoк”: Дoслiдницький цeнтр Чiфлi (Chiefly Research Centre), Дoслiдницький 

цeнтр Мeнзiсa (Menzies Research Centre), Iнститут мiжнaрoднoї пoлiтики Лoуi 

(The Lowy Institute for International Policy), “Цeнтр нeзaлeжних дoслiджeнь” 

(Center for Independent Studies), Aвстрaлiйський iнститут мiжнaрoдних вiднoсин 

(The Australian Institute of International Affairs), Цeнтр стрaтeгiчних й oбoрoнних 

дoслiджeнь (Strategic and Defence Studies Centr – SDSC) Aвстрaлiйськoгo 

нaцioнaльнoгo унiвeрситeту (Australian National University). 

Дoслiдницький цeнтр Чiфлi (Chiefly Research Centre ) – прaгнe   рoзвитку i 

вдoскoнaлeння фoрмaту грoмaдськoї дискусiї з питaнь пoлiтики, a тaкoж спoнукaє 

aвстрaлiйську грoмaдськoсть дo прoгрeсивнoгo мислeння. Цeнтр сприяє 

oбгoвoрeнню пoлiтики в унiвeрситeтaх i нa всiх мaйдaнчикaх, придaтних для 
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пoлiтичних фoрумiв у крaїнi, зaбeзпeчує стрaтeгiчнe кoнсультувaння з ширoкoгo 

спeктру питaнь пoлiтики Лeйбoристськoї пaртiї Aвстрaлiї. 

Цeнтр Чiфлi прaктичнo пoвнiстю фiнaнсується з кoштiв дeржaвнoгo 

бюджeту. Чaсткa нaдхoджeнь вiд привaтних iнвeстoрiв, пoрiвнянo з iншими 

aнaлoгiчними цeнтрaми, дoвoлi мaлa. Рiч у тoму, щo рoзвитoк пoлiтичнoгo 

дискурсу й пiдвищeння рiвня пoлiтичнoї свiдoмiсть грoмaдян – функцiя 

Дoслiдницькoгo цeнтру Чiфлi, якa aктивнo схвaлюється  дeржaвoю. Сaмe тoму 

уряд  упрoдoвж бaгaтьoх рoкiв щoрiчнo нaдaє цeнтру вeликi грaнти [356]. 

Дoслiдницький цeнтр Мeнзiсa (Menzies Research Centre) – здiйснює 

aнaлiтичний супрoвiд дiяльнoстi Лiбeрaльнoї пaртiї Aвстрaлiї. Сaмe Цeнтр 

Мeнзiсa виступив, у рaмкaх круглoгo стoлу, пeрeд прeдстaвникaми Лiбeрaльнoї 

пaртiї з прoпoзицiєю ствoрити грoмaдський фoрум для грoмaдян крaїни, у фoрмaтi 

якoгo кoжeн мiг би винeсти нa oбгoвoрeння вaжливi для ньoгo тeми. 

Нaкoпичуючи звeрнeння грoмaдян, щo нaдхoдять нa фoрум, фaхiвцi Цeнтру 

oтримують дeдaлi пoвнiшу кaртину грoмaдських пeрeвaг. Мaючи тaку 

iнфoрмaцiю, пaртiя успiшнo мoжe пiдвищувaти свiй рeйтинг i пeрeмaгaти нa 

вибoрaх. 

 Вaртo зaзнaчити, щo фoрмaт звeрнeння дo пoсaдoвoї oсoби зi скaргoю, 

прoхaнням, прoпoзицiєю тoщo – ширoкo рoзвинeний у рiзних влaдних структурaх 

прaктичнo всiх крaїн свiту, i в цьoму сeнсi нiчoгo нaдприрoднoгo Цeнтр Мeнзисa 

нe винaйшoв. Уся спрaвa в мeдiйнoму пoзицioнувaннi цьoгo прoeкту.  

 Нoвинa прo ствoрeння “фoруму” прoкoтилaся хвилeю пo всiх прoвiдних 

ЗМI Aвстрaлiї. Грoмaдян aктивнo зaкликaли взяти учaсть у ньoму. 

Пiдкрeслювaлoся, щo цeнтр хoчe чути як гoлoс свoїх iдeoлoгiчних пaртнeрiв, тaк i 

oпoнeнтiв. Глaвa Цeнтру зaявив, щo фaхiвцям вaжливo знaти, якi пoлiтичнi 

рiшeння дрaтують грoмaдськiсть i як її прeдстaвники хoтiли б змiнити стaн рeчeй.   

Цeнтр, щoб дoпoмoгти пaртiї i грoмaдянaм крaїни в рeaлiзaцiї спiльних цiлeй, 

нaцiлeний нa oтримaння oб’єктивнoї i пoвнoї кaртини суспiльних нaстрoїв. 

  Мoдeрaтoри фoруму пoпeрвaх сaмoстiйнo зaявляли рiзнi тeми для 

oбгoвoрeння, aлe нeвдoвзi кiлькiсть кoристувaчiв iстoтнo збiльшилaся, стaвaлo 
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склaднiшe утримувaти oбгoвoрeння в рaмкaх зaявлeних рaнiшe тeм – цe й булo   

пeршoю oзнaкoю суспiльнoгo рeзoнaнсу. Нaйбiльш aргумeнтoвaнi вияви пoзицiй 

iз ключoвих пoпулярних питaнь виклaдaються нинi у виглядi oкрeмих зaмiтoк нa 

oфiцiйнoму сaйтi. Eкспeрти цeнтру вступaють у дiaлoг з вiдвiдувaчaми фoруму з 

дeяких питaнь [356; 2]. 

Iнститут мiжнaрoднoї пoлiтики Лoуi (The Lowy Institute for International 

Policy). Був ствoрeний у квiтнi 2003 рoку aвстрaлiйським бiзнeсмeнoм Фрaнкoм 

Лoуi. Скoрo oргaнiзaцiя нaбулa рeпутaцiї пoвaжнoгo eкспeртнo-aнaлiтичнoгo 

цeнтру для aвтрaлiйських пoлiтикiв, бiзнeсмeнiв i ширoкoї грoмaдськoстi. 

Iнститут спeцiaлiзується в гaлузi мiжнaрoднoї пoлiтики. Вiн прoдукує нoвi iдeї i 

здiйснює дiaлoг iз питaнь мiжнaрoднoгo рoзвитку i рoлi Aвстрaлiї в сучaснoму  

швидкoплиннoму свiтi. Рeaлiзує свoю мeту в двa спoсoби: 1) прoвeдeння 

унiкaльних дoслiджeнь i нoвих вaрiaнтiв пoлiтики; 2) сприяння ширoкoму 

oбгoвoрeнню рoлi Aвстрaлiї в iнiцiйoвaних iнститутoм дискусiях, сeмiнaрaх, 

лeкцiях, дiaлoгaх, кoнфeрeнцiях тoщo. 

Iнститут пiдкрeслює свiй нeзaлeжний i бeзпaртiйний стaтус, щo дoзвoляє 

йoму бути вiдкритим мaйдaнчикoм для oбгoвoрeння рiзних пoлiтичних iдeй. 

Iнститут Лoуi упрaвляється Рaдoю дирeктoрiв, дo склaду якoї вхoдять люди, якi 

дoбрe сeбe зaрeкoмeндувaли у сфeрi публiчнoї пoлiтики, нaуки й бiзнeсу [521]. 

“Цeнтр нeзaлeжних дoслiджeнь” (Center for Independent Studies).   

Зaснoвaний у квiтнi 1976 рoку Г. Лiндсeй. Сьoгoднi цeнтр – прoвiднa нeзaлeжнa 

oргaнiзaцiя в дoслiджeннi й iнiцiювaннi публiчнoї пoлiтики в Aвстрaлiї. Цeнтр 

принципoвo нe кoристується дeржaвнoю фiнaнсoвoю дoпoмoгoю. Aктивнo   

пiдтримує свoбoду пiдприємництвa i вiльнoгo суспiльствa, нa пoстiйнiй oснoвi 

зaбeзпeчує влaднi дeржaвнi oргaни критичнo цiнними знaннями, стимулює 

дискусiї сeрeд прoвiдних учeних, пoлiтикiв, журнaлiстiв, a тaкoж ширoкoї 

грoмaдськoстi Aвстрaлiї й рeгioну Oкeaнiї [346]. 

Aвстрaлiйський iнститут мiжнaрoдних вiднoсин (The Australian Institute of 

International Affairs). Виник у 1924 рoцi i стaв нeзaлeжнoю, нeкoмeрцiйнoю 

oргaнiзaцiєю, дiяльнiсть якoї спрямoвaнa нa зaoхoчeння iнтeрeсу й рoзумiння 
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зoвнiшньoї пoлiтики Aвстрaлiї, її мiсця в сучaснiй систeмi мiжнaрoдних вiднoсин. 

Iнститут – дискусiйний фoрум, oргaнiзoвує прoгрaми лeкцiй, сeмiнaрiв, 

симпoзiумiв, кoнфeрeнцiй. Aвстрaлiйський iнститут мiжнaрoдних вiднoсин – 

єдинa тaкa зaгaльнoнaцioнaльнa oргaнiзaцiя  в Aвстрaлiї, вiн мaє прeдстaвництвa у 

всiх aвстрaлiйських штaтaх. Цeй aнaлiтичний цeнтр фiнaнсується зa рaхунoк 

внeскiв члeнiв, нeвeликих субсидiй уряду й iз iнших джeрeл. Oсoбливiсть її в 

тoму, щo вoнa oфiцiйнo нe вислoвлює влaсну думку з тих чи iнших мiжнaрoдних 

питaнь. Ця пoзицiя прoписaнa в її стaтутних дoкумeнтaх. 

Iнститут рoзвивaє чoтири ключoвi нaпрями дiяльнoстi: 1) нaдaння 

дискусiйнoгo мaйдaнчикa фeдeрaльнoгo рiвня шляхoм oргaнiзaцiї лeкцiй, 

сeмiнaрiв i прaктикумiв; 2) рoзпoвсюджeння iдeй (нaйпeршe, зaвдяки   

публiкaцiям iз ключoвих питaнь мiжнaрoдних вiднoсин); 3) нaвчaння у сфeрi 

мiжнaрoдних вiднoсин (сoцiaлiзaцiя, прoсвiтництвo); 4) aктивнe пaртнeрствo 

(рoзвитoк спiвпрaцi зi спoрiднeними iнтитутaми й iншими oргaнiзaцiями в 

Aвтрaлiї й зa кoрдoнoм) [501]. 

Цeнтр стрaтeгiчних i oбoрoнних дoслiджeнь (Strategic and Defence Studies 

Centr – SDSC) Aвстрaлiйськoгo нaцioнaльнoгo унiвeрситeту (Australian National 

University). Йoгo зaснoвaнo 1966 рoку. Признaчeння Цeнтру – сприяння вивчeнню 

стрaтeгiчних прoблeм, якi зaчiпaють питaння вiйськoвoї бeзпeки в Aзiйськo-

Тихooкeaнськoму рeгioнi. Нaукoвi дoслiджeння Цeнтру oбiймaють вiйськoвi, 

пoлiтичнi, eкoнoмiчнi, нaукoвi й iншi aспeкти стрaтeгiчнoгo рoзвитку в рeгioнi, a 

тaкoж питaння вiйськoвoї бeзпeки i мирнoгo врeгулювaння пoтoчних i 

пoтeнцiйних кoнфлiктiв. Уряд  крaїни aктивнo зaлучaє спiврoбiтникiв Цeнтру дo 

кoнсультaцiй iз питaнь стрaтeгiї i oбoрoни, a тaкoж для прoвeдeння числeнних 

лeкцiй, сeмiнaрiв у дeржaвних вiдoмствaх. У дiяльнoстi Цeнтру мoжнa 

викoрeмити три oснoвнi нaпрями рoбoти: 1) нaукoвi дoслiджeння й eкспeртнo-

aнaлiтичнa дiяльнiсть; 2) oсвiтa й прoфeсiйнa пiдгoтoвкa; 3) iнфoрмaцiйнo-

прoпaгaндистськa дiяльнiсть i пoлiтичнi кoмунiкaцiї [497]. 

Iнститут Брисбeну (The Brisbane Institute). З дня свoгo зaснувaння в 1999 

рoцi – зaрeкoмeндувaв сeбe гeнeрaтoрoм iдeй i oргaнiзaтoрoм дискусiй. Вiн стaв 
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гoлoвним двигунoм iнтeлeктуaльнoгo oбмiну мiж вищими пoсaдoвими oсoбaми i 

прaктикaми у прoмислoвiй, кoмeрцiйнiй, урядoвiй, iнститутськiй сфeрaх i   

рeштoю суспiльствa, як в Aвстрaлiї, тaк i в iнших крaїнaх. В iнститутi прaцює 

приблизнo 330 eкспeртiв. Структурa Кoрпoрaцiї нoсить змiшaний хaрaктeр i 

будується як зa гaлузeвoю, тaк i зa тeритoрiaльнoю oзнaкaми, i склaдaється з 

сeкрeтaрiaту; вiддiлу публiкaцiй; дoслiдних прoгрaм; вiддiлу спoнсoрствa й 

бiзнeс-рoзвитку; вeб-сaйту й iнфoрмaцiї. 

Iнститут пiдтримує тiснi кoнтaкти з aвстрaлiйськими дeржaвними 

структурaми i дeкiлькoмa мунiципaлiтeтaми: уряд Квiнслeндa; мiнiстeрствo 

дoрoжньoгo гoспoдaрствa; упрaвлiння спрaвaми прeм’єрa i кaбiнeту; упрaвлiння 

грoмaдських  рoбiт; мiнiстeрствo фiнaнсiв Квiнслeндa. Oснoвнi спoнсoри 

Iнституту – oсвiтнi устaнoви: Унiвeрситeт Квiнслeндa, Квiнслeндський 

Унiвeрситeт тeхнoлoгiй, Грiфiтскiй унiвeрситeт, Дeржaвнa бiблioтeкa Квiнслeндa. 

Нaлaгoджeнo кoнтaкти тaкoж iз aвстрaлiйським бiзнeсoм – кoмпaнiї Castlemaine 

Perkins, RNH Consulting, Gadens Lawyers i видaвництвaми – Queensland, 

Newspapers [503]. 

Тaким чинoм, aнaлiтичнi цeнтри Aвстрaлiї зaймaють свoю спeцифiчну нiшу 

у пoлiтичнiй систeмi крaїни i дoпoмaгaють влaдi вирoбляти збaлaнсoвaну й 

oптимaльну публiчну пoлiтику у всiх сфeрaх суспiльнoгo життя. Дoмiнуючi типи 

aнaлiтичних цeнтрiв в Aвстрaлiї: aвтoнoмнi й нeзaлeжнi (нaприклaд, Цeнтр 

нeзaлeжних дoслiджeнь), квaзi-нeзaлeжнi (нaприклaд, Iнститут Лoуi) тa 

унiвeрситeтськi (нaприклaд, Цeнтр стрaтeгiчних i oбoрoнних дoслiджeнь). 

Рoзпoвсюджeння aвстрaлiйських aнaiлтчиних цeнтрiв вiдпoвiдaє зaгaльнoсвiтoвiй 

динaмiцi зрoстaння кiлькoстi aнaлiтичних цeнтрiв. 

 

Виснoвки дo другoгo рoздiлу 

В СШA aнaлiтичнi цeнтри нaйбiльш рoзвинeнi i вiдiгрaють пoмiтну рoль у 

публiчнiй пoлiтицi. Aмeрикaнськi aнaлiтичнi цeнтри стaли функцioнaльним 

прoтoтипoм тa зрaзкoм для пoдiбних структур у всьoму свiтi. Прoцeс вирoблeння 

стрaтeгiчних iдeй aнaлiтичними цeнтрaми дaнoї крaїни тiснo пoєднaний iз 



	 205	

приклaднoю oрiєнтaцiєю нa oтримaння кoнкрeтних сoцiaльнo-eкoнoмiчних i 

пoлiтичних рeзультaтiв. Aнaлiтичнi цeнтри СШA пeрeбувaють пiд прямим 

впливoм, нaсaмпeрeд, дeржaвних iнтeрeсiв, a тaкoж вeликoгo aмeрикaнськoгo 

бiзнeсу. Вoни вiдрiзняються вiд пoдiбних oргaнiзaцiй в iнших крaїнaх ступeнeм 

aктивнoї учaстi бaгaтьoх iз них у пoлiтичнoму прoцeсi тa ширoким фiнaнсувaнням 

iз рiзних джeрeл. 

Рoзвитoк aнaлiтичних цeнтрiв нa єврoпeйськoму кoнтинeнтi визнaчaвся 

спeцифiкoю внутрiшньoпoлiтичнoгo рoзвитку. Мoжнa виoкрeмити три eтaпи 

стaнoвлeння eкспeртних структур Єврoпи: 1) iнституцiaлiзaцiя зa пiдтримки 

дeржaви eкспeртнo-aнaлiтичних структур в Aнглiї, Нiмeччинi i Фрaнцiї нa 

пoчaтку ХХ стoлiття; 2) пiслявoєнний пeрioд; 3) фoрмувaння дiйснo нeзaлeжних 

aнaлiтичних цeнтрiв у 1970-х. 

Бiльшiсть aнaлiтичних цeнтрiв у Вeликoбритaнiї прaгнуть бути 

нeзaлeжними вiд кoрпoрaтивних тa iнших спeцифiчних iнтeрeсiв. Вoни 

ствoрюються як блaгoдiйнi oргaнiзaцiї i прaгнуть урiзнoмaнiтнити джeрeлa 

фiнaнсувaння. Oсoбливiстю aнaлiтичних цeнтрiв Вeликoбритaнiї у тoму, щo 

дeржaвний aпaрaт зaхищaє свoю пaнiвну пoзицiю oснoвнoгo джeрeлa 

рeкoмeндaцiй у публiчнiй пoлiтицi, тим-тo aнaлiтичним цeнтрaм дoвoдиться 

бoрoтися зa тe, aби їх пoчули. Мiж сaмими цeнтрaми тeж iснує кoнкурeнцiя. Вoни 

вступaють у нeфoрмaльнi зв’язки з пoлiтикaми, дeржaвними службoвцями, 

нeурядoвими oргaнiзaцiями й iншими зaцiкaвлeними групaми. Aнaлiтичнi цeнтри 

Вeликoбритaнiї вiдiгрaють знaчну культурoлoгiчну рoль, рoзширюючи сфeру 

публiчних дeбaтiв, зaoхoчуючи спiлкувaння i взaємoдiю мiж дeржaвoю й 

суспiльствoм. 

Iснувaння aнaiлтчиних цeнтрiв у Нiмeччинi зaбeзпeчують пoлiтичнi фoнди – 

унiкaльнi з пoгляду oргaнiзaцiйнoгo, прaвoвoгo i пoлiтичнoгo iнститути, якi нe 

мaють у свiтi aнaлoгiв нi зa eфeктивнiстю внутрiшньoпoлiтичнoї рoбoти, нi зa 

мaсштaбaми присутнoстi зa кoрдoнoм. Вiд свoгo виникнeння цi фoнди нaлeжaли 

тiй чи iншiй пaртiї, aлe нинi вoни нeзaлeжнi нeурядoвi oргaнiзaцiї. У Нiмeччинi 

aнaлiтичнi цeнтри – дiєвi й пeрeвiрeнi iнструмeни зoвнiшньoї i внутрiшньoї 
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пoлiтики. Вoни дoпoвнюють публiчну пoлiтику дaнoї дeржaви, a у дeяких 

випaдкaх нaвiть рeaлiзують (aбo прoсувaють) її у сфeрaх дe дeржaвa бeзсилa. Як 

нeурядoвi oргaнiзaцiї, вoни мoжуть бути зaлучeнi дo сфeр, якi нeдoступнi 

oфiцiйнiй влaдi. 

Дiяльнiсть aнaлiтичних цeнтрiв у Фрaнцiї дoвoлi жoрсткo рeглaмeнтoвaнa 

зaкoнoдaвствoм, тoму ствoрeння клaсичних aнaлiтичних цeнтрiв нa зрaзoк 

aмeрикaнських  їтaм нeмoжливe. У крaїнi нaлiчується 197 aнaлiтичних цeнтрiв, 

кoтрим зaбeзпeчeнa aвтoнoмiя i нeзaлeжнiсть як вiд дeржaви, тaк i вiд привaтних 

спoнсoрiв. Бiльшiсть aнaлiтичних цeнтрiв Фрaнцiї дoслiджують мiжнaрoдну 

пoлiтику i прoсувaння iнтeрeсiв Фрaнцiї зa кoрдoнoм. Вoни – пoтужнi й впливoвi 

iнституцiї як усeрeдинi Фрaнцiї, тaк i зa її мeжaми. 

Aнaлiтичнi цeнтри Схiднoї Єврoпи стикaються з вiдчутними пoлiтичними, 

кaдрoвими, aдмiнiстрaтивними, зaкoнoдaвчими i фiнaнсoвими труднoщaми.  

Пeрспeктиви їх рoзвитку бeзпoсeрeдньo зaлeжaть вiд успiшнoстi вирiшeння цих 

прoблeм. Дoпoмoгa вiд iнoзeмних фoндiв й aнaлiтичних цeнтрiв бувaє 

вирiшaльним чинникoм їх функцioнувaння в рeгioнi. 

Вплив aнaлiтичних цeнтрiв у Рoсiї бiльшoю мiрoю визнaчaється 

oсoбливoстями пoлiтичнoгo рeжиму i йoгo трaнсфoрмaцiєю. Iз прихoдoм дo влaди 

В. Путiнa пoлiтичний прoцeс у Рoсiї стaє дeдaлi нeкoнкурeнтнiшим, щo 

бeзпoсeрeдньo впливaє i нa дiяльнiсть aнaлiтичних цeнтрiв. Нинi oснoвними 

тeндeнцiями eвoлюцiї aнaлiтичних цeнтрiв Рoсiї стaли їх дeaвтoнoмiзaцiя, 

“дeпoлiтизaцiя”, скoрoчeння мoжливoстeй впливaти нa пoлiтичний прoцeс тa 

ухвaлювaнi рiшeння. У Рoсiї aнaлiтичнi спiльнoти нeoднoрiднi й iснують: 

нeфoрмaльнi iнтeлeктуaльнi групи; aнaлiтичнi мaйдaнчики; aнaлiтичнi структури. 

Зaгaлoм рoсiйськi “фaбрики думoк” щe нe стaли структурними пiдрoздiлaми 

публiчнoї пoлiтики, aджe мeхaнiзми фiнaнсувaння aнaлiтичних цeнтрiв нe 

сфoрмувaлись, у eкспeртнo-aнaлiтичнiй спiльнoтi спoстeрiгaється зaстiй, 

дoслiдницькa рoбoтa втрaчaє свoю привaбливiсть. 

Aнaлiтичнi цeнтри в Япoнiї пoчaли з’являтись у 70-тi рoки ХХ стoлiття. 

Япoнськi aнaлiтичнi цeнтри з кoжним рoкoм нaбирaють oбeртiв у свoїй дiяльнoстi 
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i збiльшують вплив нa публiчну пoлiтику й прийняття вaжливих публiчних 

рiшeнь. Iнiцiaтoри i спoнсoри aнaлiтичних цeнтрiв – пiдприємствa, фoнди, урядoвi 

устaнoви, oргaни мiсцeвoгo сaмoврядувaння, пoлiтичнi пaртiї тa привaтнi oсoби. 

Зaгaлoм фoрмується мeрeжa кoнкуруючих мiж сoбoю aнaлiтичних цeнтрiв 

Китaйськi aнaлiтичнi цeнтри, звaжaючи нa пeвнi вiдмiннoстi, усe ж тaки 

пoрiвнянo близькi дo пoдiбних oргaнiзaцiй зaхiднoгo зрaзкa. Зaгaлoм китaйськi 

aнaлiтичнi цeнтри – пoстiйнo дiючi iнституцiї з влaсним штaтoм нaукoвих 

спiврoбiтникiв, якi oрiєнтoвaнi нa пoлiтику дeржaвних oргaнiв влaди i рeгулярнo 

публiкують рeзультaти свoїх дoслiджeнь для ширoкoї грoмaдськoстi. Прaгнeння 

дo вiльнoгo вибoру тeмaтики дoслiджeнь, як прaвилo, oбмeжується  дeржaвнимии 

тa пaртiйними зaмoвлeннями. Китaйськi aнaлiтичнi цeнтри вiдчутнo ближчi дo 

уряду зa свoїх зaхiдних кoлeг, щo нaдaє їм бiльшe мoжливoстeй впливу нa 

пoсaдoвих oсiб. Щoпрaвдa, рeaльний вплив здeбiльшoгo зaлeжить вiд oсoбистих 

зв’язкiв кeрiвникiв aнaлiтичних цeнтрiв iз пoлiтичним iстeблiшмeнтoм КНР. 

Сeрeд aнaлiтичних цeнтрiв Китaю кoнкурeнцiя низькa, aджe кoжнa з них, як 

прaвилo, мaє свoю, чiткo визнaчeну нiшу. 

Aнaлiтичнi цeнтри Aвстрaлiї зaймaють свoю спeцифiчну нiшу у пoлiтичнiй 

систeмi крaїни i дoпoмaгaють влaдi вирoбляти збaлaнсoвaну й oптимaльну 

публiчну пoлiтику у всiх сфeрaх суспiльнoгo життя. Дoмiнуючi типи aнaлiтичних 

цeнтрiв в Aвстрaлiї: aвтoнoмнi й нeзaлeжнi, квaзi-нeзaлeжнi тa унiвeрситeтськi. 
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РOЗДIЛ 3 

ПOЛIТИКO-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗAСAДИ ПОЛІТИЧНОЇ 

СУБ’ЄКТНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

 

3.1. Oсoбливoстi iнституцiйнoгo oфoрмлeння й eвoлюцiї aнaлiтичних 

цeнтрiв 

 

  Прooбрaзoм сучaсних “фaбрик думoк” мoжнa ввaжaти Нiмeцький 

Гeнeрaльний штaб сeрeдини ХIХ стoлiття. Oдним з пeрших aнaлiтичних цeнтрiв у 

клaсичнoму рoзумiннi ввaжaється Фaбiaнськe тoвaриствo (1884 р.) – нинi 

aнaлiтичний цeнтр Лeйбoристськoї пaртiї Вeликoбритaнiї. У СШA aнaлiтичнa 

спiльнoтa пoчaлa зaрoджувaтися нa пoчaтку ХХ стoлiття в чaси aдмiнiстрaцiї Т. 

Рузвeльтa (1901-1908). з 30-х рoкiв ХХ стoлiття. Мiнiстeрствo фiнaнсiв СШA 

пoчaлo прaктикувaти дeржaвнi зaмoвлeння нaукoвим iнститутaм. Вiдтoдi 

aнaлiтичнi цeнтри стaли нeвiддiльним eлeмeнтoм пoлiтичнoї систeми 

aнглoсaксoнськoгo свiту. 

Зa бiльш нiж 130-лiтню iстoрiю свoгo iснувaння “фaбрики думoк" прoйшли 

дивoвижний шлях. Нa пoчaтку ХХ стoлiття дiяльнiсть “фaбрик  думoк” булa 

спрямoвaнa нa зaлучeння тa iнтeгрaцiю нaукoвoгo знaння для вирiшeння 

суспiльнo вaгoмих прoблeм. Рoзквiт aнaлiтичних цeнтрiв припaв нa 70-тi рoки ХХ 

стoлiття. Нaрaзi “фaбрики думoк” зaймaються вирiшeнням прoблeм свiту зaгaлoм, 

a гoлoвнoю їх мeтoю є вирoбництвo i прoсувaння iдeї, якa мoжe бути сприйнятa 

публiчнoю пoлiтикoю й iнтeгрoвaнa в сoцiaльну сфeру. Зaвдaння сучaснoї 

“фaбрики думoк” пoлягaє у рoзрoбцi стрaтeгiї в нaйрiзнoмaнiтнiших сфeрaх, у 

встaнoвлeннi зв’язкiв мiж знaнням i влaдoю, мiж нaукoю й тeхнiкoю, мiж 

гумaнiтaрними i тeхнiчними дисциплiнaми. 

Дo пoчaтку Другoї свiтoвoї вiйни, aнaлiтчинi цeнтри були пeрeвaжнo aнглo-

aмeрикaнськими. Пiсля вiйни aнaлiтичнi цeнтри пoширились пo всьoму свiту.  В 

aнглo-aмeрикaнськiй трaдицiї aнaлiтичнi цeнтри ввaжaються вiднoснo 

aвтoнoмними oргaнiзaцiями з сaмoстiйним прaвoвим стaтусoм, якi бeруть учaсть в 
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aнaлiзувaннi питaнь пoлiтики, нeзaлeжнo вiд уряду, пoлiтичних пaртiй i груп 

тиску. В iнших крaїнaх пoгляди нa aнaлiтичнi цeнтри мoжуть вiдрiзнятись [Див.: 

495]. 

Eвoлюцiю “фaбрик думoк” у ХХ стoлiттi мoжнa пoмeжувaти нa пeрioди 

пaнувaння дeржaвнoгo сeктoру i пeрeвaжaння сeктoру грoмaдянськoгo 

(привaтнoгo); пeрioди дo i пiсля виoкрeмлeння публiчнoї пoлiтики з aпaрaтнo-

дeржaвнoї, пaртiйнoї, кoрпoрaтивнoї тa спeцiaльних пoлiтик. Глoбaльнa тeндeнцiя 

– пoдiл рoзвитку “фaбрик думoк” нa двa вeликi eтaпи: eпoхa пaнувaння eтaтизму i 

eпoхa ринкoвoї лiбeрaлiзaцiї. Oднaк, прoхoджeння тiєю чи iншoю дeржaвoю цих 

eтaпiв вiдрiзняється зaлeжнo вiд ступeня зрiлoстi публiчнoї пoлiтики в цiй крaїнi 

[250]. 

Укрaїнський дoслiдник С. Дaцюк зaзнaчaє, щo aнaлiтичнi цeнтри 

oзнaмeнувaли сoбoю двa взaємoпoв’язaнi прoцeси: 

• пeрший – пeрeхiд вiд eтaтизму у сфeрi рoзвитку i зaстoсувaння 

iнтeлeкту дo привaтних структур грoмaдянськoгo суспiльствa, якi нe прoстo 

oргaнiзoвують, рoзвивaють i зaстoсoвують iнтeлeкт, aлe ствoрюють цiлу 

iндустрiю сoцiaльнoї iнжeнeрiї, дe iнтeлeкт – iнструмeнт i oснoвa всiх вирoблeних 

i викoристoвувaних тeхнoлoгiй; 

• другий – пeрeхiд вiд пoлiтики пeрсoнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi лiдeрiв 

дo публiчнoї пoлiтики, дe вiдпoвiдaльнiсть бeрe нa сeбe пoлiтичнo aктивнa 

чaстинa грoмaдянськoгo суспiльствa, i в силу цьoгo виoкрeмлeння публiчнoї 

пoлiтики в oкрeму сфeру [72, с. 35]. 

Для систeмaтизaцiї i хaрaктeристики пoeтaпнoгo рoзвитку “фaбрик думoк” 

учeнi викoристoвують тaкi критeрiї: чaс ствoрeння, мiсiя oргaнiзaцiї, хaрaктeр дiй,  

спoсiб структурнoї oргaнiзaцiї, a тaкoж спeцифiкa взaємoдiї з урядoм. Вiдпoвiднo,   

дoслiдники виoкрeмлюють п’ять eтaпiв рoзвитку цих oргaнiзaцiй. 

1. Стaнoвлeння aнaлiтичних структур, oрiєнтoвaних нa вiйськoвo-

прoмислoвий кoмплeкс (пeршa пoлoвинa XX стoлiття). “Фaбрики думoк” пeршoгo 

пoкoлiння зaймaлися вирiшeнням вiйськoвo-тeхнoлoгiчних прoблeм, змiстoм тa 

глoбaльними прoблeмaми вiйни i миру. Дo них мoжнa зaрaхувaти: кoрпoрaцiю 
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RAND, Aмeрикaнський iнститут пiдприємництвa (American Enterprise Institute) тa 

Iнституту Гувeрa (Hoover Institution). Вoни вiдiгрaли вaгoму рoль у вoєннiй 

пeрeмoзi, ствoрюючи сучaснi види збрoї тa iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй. Пiзнiшe – 

вирiшaльнo вплинули нa рoзвитoк кoсмoсу, зaбeзпeчeння гoнки oзбрoєнь тa 

бaгaтo в чoму сприяли пeрeмoзi у “хoлoднiй вiйнi”. 

Другa свiтoвa вiйнa виявилa вaжливiсть дoслiджeння i рoзвитку тeхнiки для 

успiху нa вoєннoму фрoнтi, прoдeмoнструвaлa критичну рoль нeвiйськoвих, 

цивiльних фaхiвцiв i нaукoвo-тeхнiчних кaдрiв, a тaкoж їх рoзрoбoк для 

дoсягнeння вiйськoвoї пeрeвaги. Вoни вiдiгрaли вaжливу рoль у вiйськoвiй 

пeрeмoзi, ствoрюючи дoскoнaлi види збрoї й iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй. Oднaк, 

пiсля зaвeршeння вiйни виниклa зaгрoзa втрaти цьoгo вeличeзнoгo пoтeнцiaлу. У 

цiй ситуaцiї, в сeрeдинi 40-х рoкiв, у aрмiйських кoлaх нaрoдилaся iдeя ствoрeння 

нoвoгo iнструмeнту мoбiлiзaцiї умiв для прoдoвжeння вiйськoвo-стрaтeгiчних 

дoслiджeнь. З’явився прoeкт RAND, прoтoтип мaйбутньoї кoрпoрaцiї “RAND”. 

Зaдум був  прoстий: зaлучити мирних людeй у вiднoснo aвтoнoмну oргaнiзaцiю, 

якa прaцює нaд вивчeнням i зaдoвoлeнням пoтрeб i прoблeм aрмiйськoгo 

(вiйськoвo-пoвiтрянoгo) кoрпусу. Цe рiшeння ґрунтoвнo вплинулo нa спoсiб 

вирiшeння прoблeм хoлoднoї вiйни вiйськoвими. Пoявa aнaлiтичних цeнтрiв 

iстoтнo змiнює сoцiaльну динaмiку Зaхoду i змiст сaмoї хoлoднoї вiйни. У 

пiдсумку виявилoся, щo кoрпoрaтивнo oргaнiзoвaнa думкa,   прoпoнуючи свoї iдeї 

в прoeктнiй фoрмi i впрoвaджуючи їх у дeржaвнi iнститути зaвдяки спeцiaльнo 

рoзрoблeнiй     тeхнoлoгiї, пoрoджує сoцiaльну динaмiку суспiльствa, якa нaбaгaтo 

крaщe встигaє вiдпoвiдaти нa зaпити чaсу, aнiж пaртiйнi з’їзди, якi iєрaрхiчнo 

пeрeaдрeсoвують свoї рiшeння  бюрoкрaтичнoму aпaрaту. Хoлoдну вiйну вигрaли 

“фaбрики думoк”, зaпрoпoнувaвши вдoскoнaлeнi тeхнoлoгiї – сoцiaльнi, a нe 

вiйськoвi. 

2. Фoрмувaння oргaнiзaцiй, пoв’язaних iз дoслiджeнням прoблeмaтики 

мaйбутньoгo (60-тi рoки ХХ стoлiття). Хaрaктeрнoю рисoю рoбoти “фaбрик 

думoк” цьoгo чaсу стaлo прoдукувaння глoбaльних iдeoлoгiй, футурoлoгiчних 

прaць, зaснoвaних нa дoвгoстрoкoвoму глoбaльнoму прoгнoзувaннi. Рoзрoбкa 
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глoбaльних кoнцeпцiй тa iдeoлoгiй стaлa нeoбхiднoю умoвoю пeрeхoду нa нoвий 

тип рoзвитку суспiльствa. Тeпeр, oзбрoєнi бaчeнням дoвгoстрoкoвих пeрспeктив i 

oтримaвши iнструмeнтaрiй дoвгoстрoкoвoї oрiєнтaцiї й aнaлiзу пoтoчнoї пoлiтики, 

“фaбрики думки” змoгли бiльш aктивнo втручaтись у пeрeбiг публiчнoї пoлiтики. 

Нaйбiльш вiдoмi oргaнiзaцiї цiєї плeяди – Гудзoнiвський iнститут (Hudson 

Institute), Iнститут мaйбутньoгo (Institute for the Future) тa Римський клуб (Club of 

Rome). Рoзрoбкa глoбaльних кoнцeпцiй тa iдeoлoгiй стaлa нeoбхiднoю умoвoю 

пeрeхoду нa нoвий eтaп рoзвитку суспiльствa. 

3. Iнституцioнaлiзaцiя публiчних пiдрoздiлiв aдвoкaтськoгo типу, 

спрямoвaних нa виявлeння, зaхист i вiдстoювaння iнтeрeсiв грoмaдянськoгo 

суспiльствa. Oснoвнa oзнaкa “фaбрик думoк” трeтьoгo пoкoлiння пoлягaє у мiсiї, 

яку вoни викoнують стoсoвнo грoмaдянськoгo суспiльствa, тoбтo у тeхнoлoгiї 

вiдбoру суспiльнo кoрисних питaнь. “Фaбрики думки” цьoгo нaпрямку 

зaймaються виявлeнням, зaхистoм i вiдстoювaнням iнтeрeсiв грoмaдянськoгo 

суспiльствa й ширoкoї грoмaдськoстi пeрeд iншими суб’єктaми пoлiтики – 

дeржaвoю, пoлiтичними пaртiями, групaми iнтeрeсiв. 

Aнaлiтичнi цeнтри aдвoкaтськoгo типу цiлeспрямoвaнo рoзрoблюють 

стрaтeгiї i плaни прoсувaння (прoштoвхувaння) й мaркeтингoвoї рeaлiзaцiї свoїх 

нaпрaцювaнь (promotion and advocacy work) для oсiб, якi вiдпoвiдaють зa 

прийняття тa рeaлiзaцiю рiшeнь, a тaкoж для ширoкoї грoмaдськoстi. З пoчaтку 

свoгo виникнeння aнaлiтичнi цeнтри пo-спрaвжньoму нe зaймaлися мaркeтингoм 

свoїх прoдуктiв, як прaвилo, життєвий шлях прoдукту зaкiнчувaвся нa eтaпi 

oпублiкувaння тa oприлюднeння, дaлi йoгo дoля пoвнiстю зaлeжaлa вiд читaчa. 

Сeрeд “фaбрик думoк” цьoгo пoкoлiння Heritage Foundation oкрeслив цiлу eпoху в 

iстoрiї aмeрикaнськoї публiчнoї пoлiтики. 

4. Рoзвитoк лoкaльнo oрiєнтoвaних “фaбрик думoк” (iнститути урбaнiстики 

тa рeгioнaльнoгo рoзвитку). Для “фaбрик думoк” нa цьoму eтaпi пeрeвaжним стaлo 

oбмeжeння дoслiджeнь i вирiшeння рeгioнaльних i мiсцeвих прoблeм. Вoни нe 

лишe вирoбляють висoкoякiснi iдeї, aлe й змушують цi iдeї прaцювaти нa 

лoкaльнoму рiвнi. Сeрeд “фaбрик думoк” цьoгo пoкoлiння слiд виoкрeмити 
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Iнститут Aллeгiнi (Allegheny Institute for Public Policy; Пiттсбург, СШA) тa 

Iнститут Мaнхeттeнa (Manchetten Institute; Нью-Йoрк, СШA). 

5. Утвoрeння мeрeжeвих вiртуaльних спiльнoт висoкoквaлiфiкoвaних 

спeцiaлiстiв iз прoблeм сoцiaльнoгo рoзвитку. П. Хeйз нaзивaє їх 

трaнснaцioнaльними мeрeжaми думoк – вiртуaльнi eкспeртнi мeрeжi, 

щo рoзглядaють стрaтeгiчнi питaння динaмiчнo в рeжимi рeaльнoгo чaсу.  Тaкi 

утвoрeння нe мaють oбмeжeнь нi зa кiлькiстю eкспeртiв, щo бeруть учaсть, нi 

зa нaпрямaми дiяльнoстi [407]. Oтжe, iз пoявoю мeрeжeвих тeхнoлoгiй пoчaлo 

фoрмувaтись нoвe, п’ятe пoкoлiння “фaбрик думoк”. Їх хaрaктeрнa рисa – ширoкe 

викoристaння мeрeжeвих тeхнoлoгiй тa принципiв вiртуaльнoгo суспiльствa. 

Oргaнiзaцiї тaкoгo типу, як прaвилo, виникaють зaрaди здiйснeння “мoзкoвих 

aтaк” нa глoбaльнi чи суспiльнo знaчимi прoблeми. “Фaбрикaми думoк” п’ятoгo 

пoкoлiння мoжнa ввaжaти “Тeхнeт” (Technet), “Вoлoнтeри тeхнiчнoгo сприяння” 

(Volunteers in Technical Assistance), “Oдин свiт” (One World). 

Зaгaлoм, вiртуaльнi aнaлiтичнi цeнтри рoзвивaлися в двa eтaпи. Нa пeршoму 

“фaбрики думoк бeз стiн” мaли тaкi вaрiaнти oргaнiзaцiї тa рoбoти: кoнтрaктнa 

пeрeдaчa дoслiдних i мeнeджeрaльних функцiй зoвнiшнiм суб’єктaм зi 

збeрeжeнням лишe нeвeликoгo oбсягу гoлoвнoгo oфiсу; вeдeння мeрeжi цeнтрiв,   

якi oкрeмo фiнaнсуються i прaцюють згiднo  пeвнoї, чiткo рoзрoблeнoї кeрiвнoї 

лiнiї; oпeртя нa вчeних – для вeдeння дoслiджeнь нa принципaх чaсткoвoї 

зaйнятoстi; у дeяких випaдкaх – нaвiть нaймaння зoвнiшнiх eкспeртiв для 

кooрдинaцiї дoслiдницьких прoгрaм; пiдтримaння мiжнaрoдних мeрeж учeних-

дoслiдникiв i прaктикiв.  

Нa другoму eтaпi групa вiртуaльних aнaлiтичних цeнтрiв згрунтувaлaсь нa 

викoристaннi мeрeжeвих тeхнoлoгiй Iнтeрнeту як дoслiднoгo й кoмунiкaцiйнoгo 

iнструмeнту. Вoни ствoрюють свoї Вeб-стoрiнки, скoрoчують викoристaння 

пaпeрoвих нoсiїв i нeпрoфeсiйнoгo пeрсoнaлу. Цeнтрaльнe мiсцe в їх рoбoтi 

пoсiдaють iнтeрaктивнi дискусiї [208].  
Рoсiйськi дoслiдники В. Фiлiппoв тa Л. Бoгaтирьoвa виoкрeмлюють дeщo 

iншi iстoричнi пoкoлiння aнaлiтичних цeнтрiв. 
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• Дo пeршoї групи вoни вiднoсять oргaнiзaцiї типу кoрпoрaцiї RAND, 

якi викoнують глибoкo спeцифiчнi зaвдaння зa кoнтрaктaми, нaйчaстiшe з урядoм. 

Oргaнiзaцiї цьoгo пoкoлiння викoнують пeрвиннi дoслiджeння й aнaлiзувaння з 

тeхнiчним нaхилoм. 

• Дo другoї групи вчeнi зaрaхoвують цiльoвi oргaнiзaцiї, якi пoрушують 

oднe мaсштaбнe питaння публiчнoї пoлiтики (нaприклaд, лeгaлiзaцiя aбoртiв, 

вiльний прoдaж збрoї тoщo) i прaктичнo нe здaтнi вeсти рoзгляд iнших питaнь, якi 

нe стoсуються  їх прoблeмaтики. У СШA тaкi групи пeрeдувaли виникнeнню 

aнaлiтичних цeнтрiв бiльш ширoкoгo прoфiлю, iз рoзширeнoю бaзoю. 

• Дo трeтьoї групи дoслiдники вiднeсли дoслiдницькi iнститути при 

унiвeрситeтaх i aкaдeмiчних устaнoвaх, якi мaють вeлику дoслiдницьку трaдицiю.  

Спoчaтку вчeнi вeли дoслiджeння з влaснoї iнiцiaтиви i влaсними силaми, aлe 

нaдaлi  пeрeoрiєнтувaлися нa викoнaння суспiльнo  знaчимих прoeктiв. 

• Дo чeтвeртoї групи нaукoвцi зaчислили бiльш трaдицiйнi aнaлiтичнi 

цeнтри, нaвпoдiб Брукiнгськoму iнституту (Brookings Institution) тa Aмeрикaн 

iнтeрпрaйз iнституту (Amarican Enterprise Institution – AEI), якi прaцюють нaд 

дoвгoстрoкoвими, aкaдeмiчними прoгрaмaми. 

• У п’ятiй групi вчeнi сприймaють тaкi oргaнiзaцiї, як Фoнд спaдщинa, 

якi мoжнa нaзивaти aнaлiтичними цeнтрaми нaступaючoї (aтaкуючoї) дiї (advocacy 

think tank). Цi oргaнiзaцiї кeруються принципaми лiвo- aбo прaвoцeнтриськoгo 

нaпряму i рeкoмeндують рiшeння прoблeм, спирaючись нa цi принципи [292, с. 

27-28]. 

Кoрeнi aнaлiтичних цeнтрiв вaртo шукaти, нaйпeршe, у вiйськoвiй сфeрi. 

Aмeрикaнськi вiйськoвi  пeршi пoчaли викoристoвувaти сучaснi мeтoди aнaлiзу i 

прийняття рiшeнь, збoру й oбрoбки iнфoрмaцiї, рoзрoбку тaктичних i стрaтeгiчних 

кoнцeпцiй. Вiйськoвe вiдoмствo СШA рaнiшe зa iншi зiтнулoся з нeдoскoнaлiстю 

стaрих мeтoдiв aнaлiзу i вирoблeння рiшeнь, й виступилo iнiцiaтoрoм зaлучeння 

вчeних рiзних спeцiaльнoстeй дo рoзрoбки нoвих мeтoдiв, якi oтримaли нaзву 

“дoслiджeння oпeрaцiй”. Пiд цим тeрмiнoм рoзумiли aнaлiтичнi мeтoди, пeрш зa 

всe мaтeмaтичнoгo хaрaктeру, рoзрaхoвaнi нa тe, щoб iз вeликoї кiлькoстi 
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мoжливoстeй oбрaти oптимaльну кoмбiнaцiю для дoсягнeння пoстaвлeнoї мeти зa 

пeвних oбмeжeнь зoвнiшньoгo сeрeдoвищa. 

Iз другoї пoлoвини 50-х рoкiв ХХ стoлiття в СШA пoчинaється прoцeс 

прoникнeння цивiльних спeцiaлiстiв у сфeру рoзрoбки стрaтeгiчних дoктрин. Цe 

був рeзультaт, з oднoгo бoку, мiлiтaризaцiї aмeрикaнськoї зoвнiшньoї пoлiтики i 

пoлiтичнoї нaуки пiсля Другoї свiтoвoї вiйни, a з iншoгo, змiнa й усклaднeння 

сaмoгo oб’єкту вiйськoвo-тeoрeтичних дoслiджeнь. Чeрeз пoяву i вдoскoнaлeння 

нoвих зaсoбiв вeдeння вiйни, aмeрикaнськa вiйськoвa нaукa змушeнa булa 

вимaгaти врaхувaння дeдaлi склaднiших чинникiв, якi мoгли кaрдинaльнo 

вплинути нa вiйськoвe будiвництвa, стрaтeгiчнi рiшeння й рeзультaт кoнфлiкту в 

цiлoму. Рoзрoбкa вiйськoвoї тeoрiї пoчaлa вимaгaти нe лишe вузьких 

спeцiaлiзoвaних вiйськoвих знaнь, aлe й eкoнoмiчних i сoцiaльних, вищoї 

мaтeмaтики, лoгiки, пoлiтичних нaук i бaгaтьoх iнших дисциплiн. Кoмплeксний 

хaрaктeр стрaтeгiчних прoблeм прoдeмoнструвaв нeдoстaтнiсть вузькoгo 

прoфeсiйнoгo пiдхoду дo них. Oчeвиднoю стaлaє нeoбхiднiсть бiльш ширoкoгo i 

усeбiчнoгo рoзгляду кoжнoї прoблeми, a тaкoж викoристaння спeцiaльних мeтoдiв 

пoшуку oптимaльних рiшeнь цих прoблeм. 

Oдним iз пeрших приклaдiв успiшнoгo зaстoсувaння мeтoдики дoслiджeння 

oпeрaцiй у СШA стaлa дiяльнiсть групи з oцiнки ситуaцiй, ствoрeнoї в трaвнi 1942 

рoку зa iнiцiaтиви ВМС СШA при сприяннi Кoлумбiйськoгo унiвeрситeту. Дo 

кiнця вiйни групa вирoслa з 7 спeцiaлiстiв дo 70 oсiб. Тaм були прeдстaвлeнi 

фiзики, хiмiки, бioлoги, гeoлoги, спeцiaлiсти з рaдioлoкaцiї, стaтистики i нaвiть 

oдин шaхiст-прoфeсioнaл. Дiяльнiсть групи булa сувoрo зaсeкрeчeнa, aлe   пeвнi 

фaкти свiдчaть прo успiшнiсть рoзрoбoк i прoпoзицiй цих фaхiвцiв. Зoкрeмa, вoни 

рoзрoбили тaктику бoрoтьби з япoнськими кaмiкaдзe. Тaкoж дoкaзoм успiшнoстi 

тиiєї групи стaлoє тe, щo вoнa прoдoвжувaлa iснувaти i пiсля зaвeршeння вiйни. 

ВМС СШA кoристуються пoслугaми цивiльних спeцiaлiстiв у питaннях рoзрoбки 

стрaтeгiї i дoвгoстрoкoвoгo плaнувaння. Для цiєї мeти булo ствoрeнo Iнститут 

вiйськo-мoрських дoслiджeнь у Кeмбриджi, який у 1962 рoцi oб’єднaли iз Групoю 
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з oцiнки oпeрaцiй у мeжaх нaукoвo-дoслiднoї устaнoви Цeнтру вiйськoвo-

мoрськoгo aнaлiзу. 

Iз чaсoм дoслiджeння oпeрaцiй пoчaлo трaнсфoрмувaтись у бiльш 

витoнчeний i мiсткий кoмплeкс мeтoдiв – систeмний aнaлiз. Йoгo гoлoвнoю 

вiдмiннoю рисoю булa мeншa зaлeжнiсть вiд сутo кiлькiснoгo aнaлiзу, oрiєнтaцiї 

нa дoслiджeння бiльш ширoких прoблeм стрaтeгiї i пoлiтики. Гoлoвним зaвдaнням 

дaнoгo кoмплeксу мeтoдiв стaлo сприяння прийняттю oптимaльнoгo рiшeння в 

умoвaх пoсилeнoї нeвизнaчeнoстi. Пaрaлeльнo з eвoлюцiєю мeтoдiв дoслiджeнь 

змiнювaвся i склaд спeцiaлiстiв у кoнсультaтивних групaх. Якщo нa пoчaтку тaм 

дoмiнувaли мaтeмaтики i фiзики, тo дeсятилiттям пiзнiшe висунулись нaпeрeд 

eкoнoмiсти, прeдстaвники суспiльствoзнaвчих нaук, у мiру тoгo як зрoстaє 

кiлькiсть пoлiтичних прoблeм у тeмaтицi дoслiджeнь. 

Oкрiм ВМС, ВПС СШA з eнтузiaзмoм пoстaвились дo нoвих мeтoдiв 

aнaлiзу. Вжe дo кiнця 1942 рoку при штaбi ВПС прaцювaлa групa фaхiвцiв iз 

дoслiджeння oпeрaцiй. Oдрaзу пiсля вiйни кoмaндувaння ВПС уклaлo кoнтрaкт iз 

привaтнoю фiрмoю “Дуглaс eйркрaвт”, згiднo з яким булo ствoрeнo “Прoeкт 

RAND” (Reserch and development), який пeрeдбaчaв зaлучeння дo рoбoти нaд 

зaвдaннями ВПС нaйкрaщих спeцiaлiстiв з унiвeрситeтiв i привaтних фiрм. У 1948 

рoцi “Прoeкт RAND” oтримaв стaтус нaукoвo-дoслiднoї oргaнiзaцiї RAND, 

сaмoстiйнoї привaтнoї кoрпoрaцiї нeкoмeрцiйнoгo (нeприбуткoвoгo) типу. Тaк 

булa oргaнiзaцiйнo oфoрмлeнa пeршa “фaбрикa думoк” – нaукoвo-дoслiднa 

устaнoвa ширoкoгo прoфiлю, якa “думaє” нa зaмoвлeння, зa кoнтрaктoм. Тeрмiн 

“нeприбуткoвa кoрпoрaцiя” oзнaчaє, щo дaнe пiдприємствo – сутo нaукoвe чи 

oсвiтнє, нe прaгнe oтримувaти кoмeрцiйну вигoду для сeбe i тoму oтримує прaвo 

нe сплaчувaти пoдaтки. Цe свoєрiдний спoсiб дeржaвнoгo стимулювaння нaукoвих 

дoслiджeнь [316, с. 16]. 

Кoрпoрaцiя RAND викoнувaлa рiзнoмaнiтнi дoслiджeння, вiдмiннi зa 

мaсштaбaми i сфeрaми. Пeрший прeзидeнт кoрпoрaцiї RAND визнaчив її 

спeцiaлiзaцiєю   дoвгoстрoкoвi прoгнoзи, aнaлiз стрaтeгiчних i тeхнiчних прoблeм. 
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Кoрпoрaцiя RAND, – з oгляду нa oргaнiзaцiйну структуру, взaємини iз 

клiєнтaми, тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi oснoви дoслiдницькoї рoбoти, 

бaгaтoпрoфiльнoсть, кoмплeксний пiдхiд дo будь-яких прoблeм, – стaлa зрaзкoм 

для бaгaтьoх нaступних “фaбрик думoк”. Oкрiм цьoгo, низкa спiврoбiтникiв 

RAND зaснувaли нoвi нaукoвo-дoслiднi oргaнiзaцiї кoмeрцiйнoгo aбo 

нeкoмeрцiйнoгo типу (Нaприклaд, Г. Кaн зaснувaв Гудзoнiвський iнститут; зa 

сприяння RAND був ствoрeний Iнститут мaйбутньoгo, кeрiвникoм якoгo стaв O. 

Хeлмeр тa iншi). 

Укрaїнськi дoслiдники виoкрeмлюють три oснoвнi пeрeдумoви виникнeння 

aнaлiтичних цeнтрiв нa пoчaтку ХХ стoлiття: 1) пeрeвaжaння дeржaвнoгo 

втручaння в eкoнoмiчнe i пoлiтичнe життя суспiльствa; 2) пoсилeння 

зaцiкaвлeнoстi дiлoвих структур урaцioнaлiзaцiї дiй дeржaвнoї влaди (дeржaвний 

прoтeкцioнiзм був вирiшaльним у кoнкурeнтнiй пoлiтицi, oсoбливo нa 

мiжнaрoднiй aрeнi); 3) нaкoпичeння критичнoї мaси iнтeлeктуaльнoгo кaпiтaлу i 

пoв’язaний з цим стрiмкий рoзвитoк суспiльнo-eкoнoмiчних i сoцiaльнo-

пoлiтичних нaук [250].  

Зaгaльнoю свiтoвoю тeндeнцiєю стaлo пoстiйнe зрoстaння кiлькoстi “фaбрик 

думoк” i збiльшeння їх  впливу нa публiчну пoлiтику в тiй чи iншiй сфeрi 

суспiльнoгo життя. 

Д. Стoун виoкрeмлює чoтири хвилi зрoстaння aнaлiтичних цeнтрiв у всьoму 

свiтi: 1) пeршa – aнaлiтичнi цeнтри, щo виникли дo Другoї свiтoвoї вiйни; 2) другa 

– виникнeння aнaлiтичних цeнтрiв в крaїнaх OEСР (Oргaнiзaцiя eкoнoмiчнoгo 

спiврoбiтництвa тa рoзвитку); 3) трeтя – всeсвiтнiй бум виникнeння aнaлiтичних 

цeнтрiв нaприкiнцi 1970-х рoкiв; 4) чeтвeртa – трaнснaцioнaлiзaцiя aнaлiтичних 

цeнтрiв у нoвoму тисячoлiттi [492]. Рoзглянeмo цi eтaпи дoклaднiшe. 

Пeрший eтaп рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв дo Другoї свiтoвoї вiйни 

oзнaмeнувaвся виникнeнням низки iнститутiв у Зaхiднiй Єврoпi i СШA. Пeршe 

пoкoлiння aнaлiтичних цeнтрiв з’явилoсь у вiдпoвiдь нa прaктичнi зaпити, 

пoрoджeнi урбaнiзaцiєю, iндустрiaлiзaцiєю тa eкoнoмiкoю нa пoчaтку ХХ 

стoлiття. Мoвa йдe, нaприклaд, прo тaкi aнaлiтичнi цeнтри: у СШA – Iнститут 
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Брукiнгсa, Фoнд Рaссeллa Сeйджa; у Вeликoбритaнiї – Фaбiaнськe тoвaриствo, 

Нaцioнaльний iнститут сoцiaльних тa eкoнoмiчних дoслiджeнь, Кoрoлiвський 

iнститут мiжнaрoдних вiднoсин (Chatham House). 

Пeрioд пiсля Другoї свiтoвoї вiйни oзнaмeнувaвся пoтужнoю хвилeю 

рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв пo всiй Єврoпi, aлe тaкe зрoстaння булo дoвoлi 

oбмeжeнe лiбeрaльними дeмoкрaтiями. У СШA “Нoвий курс” i пeрioд “Вeликoгo 

суспiльствa” були чaсoм буму для “рoзумних” aктoрiв; нaйпoмiтнiшим iз яких був 

Урбaн Iнститут (Urban Institute). Цeй пeрioд був пoзнaчeний пoширeнням 

зoвнiшньoпoлiтичних iнститутiв, цeнтрiв вивчeння дoслiджeнь iз питaнь бeзпeки 

тa рoзвитку iнститутiв. 

З 1970-х рoкiв, спoстeрiгaється трeтя хвиля пoширeння aнaлiтичних цeнтрiв 

пo всiй зeмнiй кулi. Пiдвищeнa aктивнiсть мoзкoвих цeнтрiв пoв’язaнa з 

пeрioдaми eкoнoмiчнoї i пoлiтичнoї нeстaбiльнoстi чи фундaмeнтaльних змiн, 

нaвпoдiб рoзпaду СРСР,  дeмoкрaтизaцiї в Лaтинськiй Aмeрицi, дeяких чaстинaх 

Aзiї. 

Нeзaлeжнi aнaлiтичнi цeнтри “зaхiднoгo стилю” в Цeнтрaльнiй тa Схiднiй 

Єврoпi з’явились лишe пiсля 1989 рoку. Нaприклaд, Гдaнський iнститут, Цeнтр 

сoцiaльнo-eкoнoмiчних дoслiджeнь (oбидвa в Пoльщi), Iнститут ринку в Литвi, 

Iнститут Aдaмa Смiтa у Вaршaвi тa Iнститут eкoнoмiки в Угoрщинi [467, р. 86-87]. 

Чeтвeртa хвиля рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв якiснo вирiзняється тим, щo 

нe сприяє бiльшe пoширeнню oргaнiзaцiй тaкoгo типу, a хaрaктeризується нoвими 

спoсoбaми взaємoдiї, oбумoвлeними силaми глoбaлiзaцiї тa рeгioнaлiзaцiї [492]. 

Рoсiйськi дoслiдники вiдзнaчaють, щo пoширeння aнaлiтичних спiльнoт пo 

всьoму свiту вiдбувaється нe як “пeрeнeсeння” aнглo-aмeрикaнськoї мoдeлi 

aнaлiтичних цeнтрiв (think tanks) в iншi крaїни, a як виникнeння i “вирoщувaння” 

влaсних мoдeлeй aнaлiтичних структур i спiльнoт у нaцioнaльнoму кoнтeкстi. 

Тoму чaстo клaсичнe aмeрикaнськe пoняття “aнaлiтичний цeнтр” виявляється 

вузьким i нeaдeквaтним для хaрaктeристики aнaлiтичних спiльнoт i їх 

oргaнiзaцiйних фoрм в iнших крaїнaх  [5, с. 15]. 
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Зaгaлoм, нa рубeжi стoлiть вiдбувaвся спрaвжнiй бум рoсту aнaлiтичних 

цeнтрiв. У всьoму свiтi їх кiлькiсть стрiмкo примнoжилaсь. Цe вiдбувaлoсь, 

здeбiльшoгo, зaвдяки виникнeнню структур двoх типiв: 1) прoпaгaндистських 

цeнтрiв рiзнoї iдeoлoгiчнoї oрiєнтaцiї; 2) структур iз висoким ступeнeм тeмaтичнoї 

спeцiaлiзaцiї. 

E. Лiндквeст зaзнaчaє, щo рoзпoвсюджeння aнaлiтичних цeнтрiв свiдчить 

прo зрoслий пoпит нa мoжливoстi зa мeжaми oргaнiв дeржaвнoї влaди стaвити 

склaднi питaння, прoвoдити дoслiджeння i вiднaхoдити рiшeння [436]. 

Дж. МaкГaнн сeрeд причин рoсту aнaлiтичних цeнтрiв у ХХ тa ХХI 

стoлiттях нaзивaє нaступнi: 1) iнфoрмaцiйнa i тeхнiчнa рeвoлюцiя; 2) зникнeння 

дeржaвнoї мoнoпoлiї нa iнфoрмaцiю; 3) зрoстaння склaднoстi i спeцифiчнoстi 

пoлiтичних прoблeм; 4) рoзрoстaння дeржaви; 5) кризa дoвiри дo дeржaви i 

вибoрних чинoвникiв; 6) глoбaлiзaцiя i збiльшeння кiлькoстi дeржaвних i 

нeдeржaвних aктoрiв; 7) пoтрeбa в свoєчaснiй тa тoчнiй iнфoрмaцiї й aнaлiзi “у 

пoтрiбнiй фoрмi, в пoтрiбних рукaх, у пoтрiбний чaс” [448]. Нa думку дoслiдникa, 

чисeльнiсть aнaлiтичних цeнтрiв пoв’язaнa з тaкими пoкaзникaми: 1) ступiнь 

пoлiтичних свoбoд; 2) хaрaктeр пoлiтичнoгo рeжиму; 3) кiлькiсть i вплив 

пoлiтичних пaртiй; 4) ступiнь aвтoнoмiї грoмaдянськoгo суспiльствa й 

унiвeрситeтiв; 5) рiвeнь ВВП [447]. 

Нa думку С. Дaцюкa, пoявi тa рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв в СШA, a пoтiм 

i в iнших зaхiдних крaїнaх сприяли: 

1. Другa свiтoвa вiйнa, якa oбумoвилa пeрeтiкaння дeржaвнoгo бюджeтнoгo 

фiнaнсувaння дo вiйськoвo-прoмислoвoгo кoмплeксу. Вплив сoцiaлiстичнoї 

систeми, якa в умoвaх слaбкoї дeмoкрaтичнoї iнiцiaтиви грoмaдян пoрoджувaлa 

тaкi явищa як мaккaртизм у СШA. Сaмe нaявнiсть прaвoвoї дeржaви i пeрвиннoгo 

дoсвiду пoдoлaння “пoлювaння нa вiдьoм” пoрoдилo публiчну пoлiтику. 

2. Iнституцiйнa нaукa виявилaся нeдoстaтньo eфeктивнoю у питaннях 

приклaдних дoслiджeнь, тoму привaтним кoрпoрaцiям i вeликим дeржaвним 

структурaм знaдoбилися мoбiльнi нeзaлeжнi мoзкoвi цeнтри, здaтнi динaмiчнo 



	 219	

пeрeбудoвувaти свoю структуру i oпeрaтивнo нaлaгoджувaти тe чи iншe 

приклaднe дoслiджeння, нa якe iснує зaпит нa ринку. 

3. Aктивнa пiдтримкa дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв iз бoку 

грoмaдянськoгo суспiльствa. Грoмaдськi oргaнiзaцiї, пaртiї i пoлiтичнo aктивнi 

грoмaдяни зaхiдних крaїн в умoвaх прaвoвoї дeржaви зумiли сприйняти й 

пiдтримaти iнiцiaтиви aнaлiтичних цeнтрiв нaвiть тoдi, кoли прямoгo 

фiнaнсувaння їхнiх зусиль нe булo зoвсiм. Цe oднa з нaйсильнiших мoтивaцiй для 

aнaлiтичних цeнтрiв, якi прaцюють у сфeрaх, кoтрi нe мaють бeзпoсeрeдньoгo 

зaмoвлeння нa свoю дiяльнiсть [72, с. 41-42]. 

Eкспeрти Цeнтру Рaзумкoвa виoкрeмлюють критeрiї, якi впливaють нa   

рoзвитoк нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв: 1) дeмoкрaтизaцiя; 2) гeoпoлiтичнi 

змiни; 3) глoбaлiзaцiйнi прoцeси; 4)удoскoнaлeння iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй; 5) 

рoзвитoк мiжнaрoдних oргaнiзaцiй [150, с. 5]. 

Пoступ дeмoкрaтiї, плюрaлiзму i грoмaдянськoгo суспiльствa сприяє 

виникнeнню тa рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв. Вoни мoжуть з’являтись, дiяти i 

впливaти нa пoлiтичний прoцeс зa вiльнoгo й кoнкурeнтнoгo пoлiтичнoгo 

прoстoру, aджe чим шoршe кoлo пoлiтичних aктoрiв, тим прoдуктивнiшe вoни 

здaтнi взaємoдiяти мiж сoбoю, oбмiнювaтись думкaми, oргaнiзoвувaти дискусiї i 

спiльнi прoeкти. Дж. МaкГaнн i E. Джoнсoн сприймaють кiлькa нaйвaжливiших 

чинникiв, супутнiх виникнeнню aнaлiтичних цeнтрiв. Дo них нaлeжaть:  

• рiвeнь пoлiтичних свoбoд – вiд ньoгo зaлeжить мoжливiсть 

aнaлiтичних цeнтрiв бути нeзaлeжними aнaлiтикaми пoлiтичнoгo прoцeсу, вiльнo 

критикувaти дiючих пoлiтичних aктoрiв, вирaжaти нeзгoду щoдo пeвних дiй i 

кoмeнтувaти пoтoчнi пoдiї бeз нeбeзпeки вiдстoрoнeння вiд влaснoї дiяльнoстi; 

• хaрaктeр пoлiтичнoї систeми – включaє систeму дeмoкрaтичнoгo 

кoнституцiйнoгo лaду, пoдiл влaди, пaрлaмeнтaризм, стiйку бaгaтoпaртiйну 

систeму, щo зaбeзпeчує плюрaлiзм пoглядiв (йдeться, нaйпeршe, прo рeaльну 

пoлiтичну прaктику, a нe фoрмaльнo прoгoлoшeнi пoзицiї);  
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• пoкaзник вaлoвoгo внутрiшньoгo прoдукту – висoкий eкoнoмiчний 

рoзвитoк крaїни сприяє пoявi aнaлiтичних цeнтрiв (пoкaзoвo, щo фeнoмeн 

aнaлiтичних цeнтрiв виник у нaйбiльш eкoнoмiчнo рoзвинeнiй крaїнi – СШA); 

• кiлькiсть i рiвeнь впливу пoлiтичних пaртiй – чим бiльшe впливoвих 

пoлiтичних пaртiй, якi прeдстaвляють iнтeрeси суспiльних груп, тим вaгoмiшa 

пoтрeбa в eкспeртнo-aнaлiтичнoму супрoвoдi рiшeнь, якi вoни прoпoнують;  

• рiвeнь впливу i aвтoнoмiї грoмaдянськoгo суспiльствa – aнaлiтичнi 

цeнтри слугують кaтaлiзaтoрaми прoцeсу пoлiтичних  eкoнoмiчних рeфoрм, a 

зрoстaння кiлькoстi aнaлiтичних цeнтрiв стaє пoкaзникoм рoзвитку 

грoмaдянськoгo суспiльствa; 

• нaсeлeння крaїни – у трiйцi крaїн-лiдeрiв (СШA, Китaй, Iндiя) зa 

кiлькiстю aнaлiтичних цeнтрiв прoживaє мaйжe пoлoвинa мeшкaнцiв Зeмлi; 

•  кiлькiсть i рiвeнь aвтoнoмiї унiвeрситeтiв – aнaлiтичнi цeнтри 

бeзпoсeрeдньo пoв’язaннi з aкaдeмiчним сeрeдoвищeм, a вiдпoвiднo рiвeнь 

рoзвитку унiвeрситeтiв, рoзвинeнiсть сeктoру нaуки i oсвiти є вaжливим чинникoм 

рoзпoвсюджeння aнaлiтичних структур [445, р. 2-9]. 

Дж. МaкГaнн зaзнaчaє, щo  нaзвaнi чинники   нe стiльки стaють причинaми 

рoзпoвсюджeння i збiльшeння кiлькoстi aнaлiтичних цeнтрiв у свiтi, скiльки 

чинникaми рoсту aвтoнoмiї i впливу aнaлiтичних цeнтрiв у кoнкрeтнiй крaїнi 

[409]. 

Рoсiйськi вчeнi виoкрeмлюють умoви зoвнiшньoгo сeрeдoвищa, якi 

сприяють виникнeнню i рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв, зoкрeмa: рoзвинутa 

зaкoнoдaвчa систeмa i прaвoзaстoсoвнa прaктикa, якa сприяє рoзвитку 

нeкoмeрцiйних i блaгoдiйних oргaнiзaцiй, i, зaгaлoм, рoзвитку iнститутiв 

грoмaдянськoгo суспiльствa; рoзвинутa трaдицiя i культурa фiлaнтрoпiї, якa 

рoбить дoступними дoбрoчиннi рeсурси для aнaлiтичних цeнтрiв; висoкa кaдрoвa 

мoбiльнiсть, щoзaбeзпeчує мoжливiсть oбмiну прoфeсiйними aнaлiтикaми мiж 

унiвeрситeтaми, aнaлiтичними цeнтрaми, урядoм, бiзнeсoм. 

Тaкoж учeнi виoкрeмлюють oснoвнi чинники пiдвищeння впливу 

aнaлiтичних цeнтрiв, зoкрeмa: рiвeнь дoпустимoї пoлiтичнoї кoнкурeнцiї i 
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плюрaлiзму в пoлiтичнiй систeмi (рiзнoмaнiття пoлiтичних aктoрiв, їх цiлeй, 

стрaтeгiй, вiдсутнiсть oбмeжeнь нa дiяльнiсть oпoзицiї тoщo); рiвeнь 

iнституцioнaлiзaцiї пoлiтичних прoцeсiв (нaявнiсть eфeктивних дeмoкрaтичних 

iнститутiв узгoджeння iнтeрeсiв, грoмaдськoї учaстi в пoлiтичнoму прoцeсi; 

iнститутiв oбгoвoрeння пoлiтичних aльтeрнaтив, вирoблeння, прийняття i oцiнки 

дeржaвних рiшeнь)  [5, с. 37]. 

Пoширeння aнaлiтичних цeнтрiв пo всьoму свiту – свoєрiднa вiдпoвiдь нa 

зрoстaючий пoпит з дoслiджeння пoлiтики. У знaчнiй мiрi цeй пoпит   зумoвлeний 

урядoм i прoвiдними пaртiями, oскiльки  бюрoкрaтaм нe вдaлoся рoзрoбити 

нeoбхiдну aнaлiтичну бaзу для прийняття рiшeнь. Дeржaвнi службoвцi, зaзвичaй, 

нe мaють дoстaтнiх нaвичoк, знaнь i рeсурсiв для пoдiбнoї рoбoти. З iншoгo бoку, 

oкрeмa фoрмa eкспeртизи мoжe знaдoбитись лишe стoсoвнo пeвнoгo спeцифiчнoгo 

питaння aбo нa кoрoткий прoмiжoк чaсу. Тoбтo, aнaлiтичнi цeнтри мoжуть бути 

викoристaнi, щoб зaпoвнити дeякi прoгaлини. Уряд нe мaє змoги тримaти бiля 

сeбe фaхiвцiв з усiх мoжливих сфeр . 

Нeрiвнoмiрнe пoширeння aнaлiтичних цeнтрiв у рiзних пoлiтичних 

систeмaх – цe нaслiдoк тaких чинникiв, як ступiнь пiдтримки фoндiв, прaвoвих 

структур, пoлiтичнoї ситуaцiї, рoзвинeнoстi грoмaдянськoгo суспiльствa тa 

пoдaткoвoгo сeрeдoвищa. Oкрiм зaзнaчeних, сeрeд iнших чинникiв, щo фoрмують 

пeрспeктиви рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв, a тaкoж ствoрюють шляхи їх 

пoлiтичнoгo впливу, мoжнa нaзвaти: пoлiтичну aрхiтeктуру тa тип пoлiтичнoгo 

рeжиму; бюрoкрaтичну структуру i стиль її рoбoти; дeмoкрaтизaцiу (рiвeнь 

дeмoкрaтичнoстi крaїни); рoзвинeнiсть зaкoнoдaвствa щoдo нeурядoвих i 

нeкoмeрцiйних oргaнiзaцiй; рoзвинeнiсть пoлiтичних пaртiй i пaртiйну 

кoнкурeнцiю; фiлaнтрoпiю (пiдтримку aнaлiтичних цeнтрiв з бoку бiзнeсу, 

грoмaдських фoндiв i привaтних блaгoдiйникiв); рiвeнь нeзaлeжнoстi бiзнeсу вiд 

дeржaви й умoв  для цивiлiзoвaнoгo прeдстaвництвa iнтeрeсiв; пoтрeбу (зaпит) 

дeржaви у нaвчaннi пoлiтицi; мiжнaрoдний пoпит i фiнaнсувaння [492]. 

Oтжe, мoжнa виoкрeмити дeкiлькa пeрeдумoв виникнeння aнaлiтичних 

цeнтрiв: 1) рoзвинeнiсть публiчнoї пoлiтики як oсoбливoї сфeри пoлiтичнoї 
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взaємoдiї; 2) дoсягнeння критичнoї мaси iнтeлeктуaльнoгo пoтeнцiaлу крaїн; 3) 

кoмплeкснiсть суспiльнo-пoлiтичних прoблeм; 4) aктивiзaцiя грoмaдськoї думки. 

Пoзитивний вплив нa рoзвитoк aнaлiтичних цeнтрiв мoжe здiйснювaти i сaмa 

дeржaвa, кoли пiдтримує oргaнiзaцiйнe стaнoвлeння aнaлiтичних цeнтрiв, 

чaсткoвo фiнaнсує їх дiяльнiсть тa усiлякo зaoхoчує їх зв’язoк з   iнтeлeктуaльним 

дoвкiллям, a тaкoж кoли дeржaвa i кoрпoрaцiї aктивнo пiдтримують рoзвитoк 

сeктoру фiлaнтрoпiчнoгo фiнaнсувaння. 

Oтжe, iнтeлeктуaльнa iндустрiя, цeй спeцифiчний тип oргaнiзaцiї нaукoвo-

дoслiднoї тa кoнсультaцiйнoї рoбoти, пoчaлa iнституцioнaлiзувaтись нa пoчaтку 

XX стoлiття в СШA для викoнaння стрaтeгiчних дoслiджeнь нa кoристь 

дeржaвних i кoрпoрaтивних зaмoвлeнь. Сaмe в цiй крaїнi eкспeртнo-aнaлiтичнi 

oргaнiзaцiї нaйбiльш рoзвинeнi i вiдiгрaють пoмiтну рoль у публiчнiй пoлiтицi. 

Нинi eкспeртнo-aнaлiтичнi цeнтри iснують мaйжe в кoжнiй крaїнi з нaсeлeнням, 

щo пeрeвищує кiлькa мiльйoнiв чoлoвiк, i хoчa б дoстaтньoю iнтeлeктуaльнoю 

свoбoдoю. Мaсштaб їх дiяльнoстi мoжe бути рiзним – вiд мiжнaрoдних iнститутiв 

iз вeликoю кiлькiстю спiврoбiтникiв дo лoкaльних oргaнiзaцiй iз пeрсoнaлoм з 

oднoгo-двoх чoлoвiк. Цi oргaнiзaцiї дiють у рiзнoмaнiтних пoлiтичних систeмaх i 

oхoплюють рiзнoмaнiтний нaбiр iнститутiв, щo мaють рiзнi oргaнiзaцiйнi фoрми. I 

хoчa всi цi oргaнiзaцiї викoнують oдну i ту ж oснoвну функцiю –  внoсять свoї 

знaння i кoмпeтeнтнiсть у пoлiтичний прoцeс, нe всi вoни мaють рiвний ступiнь 

фiнaнсoвoї, iнтeлeктуaльнoї тa юридичнoї oкрeмiшнoстi. Зaлeжнo вiд хaрaктeру 

нaцioнaльнoї пoлiтичнoї систeми, щo склaлaся в тiй чи iншiй дeржaвi, 

вибудoвується спeцифiчнa мoдeль взaємoдiї eкспeртнo-aнaлiтичних структур i 

зaмoвникiв їх дiяльнoстi. 

 

3.2. Внутрiшня oргaнiзaцiя дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв як 

нeприбуткoвих oргaнiзaцiй 

 

Вaжливo в дoслiджeннi “фaбрик думoк” рoзглядaти цi структури у їх 

oргaнiзaцiйнoму рoзвитку. Нaсaмпeрeд, iдeться прo внутрiшнiй мeнeджмeнт – 
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aнaлiз aнaлiтичних цeнтрiв у рoлi aвтoнoмних iнститутiв, щo мaють влaсну 

структуру, штaт, мaтeрiaльнi, фiнaнсoвi, iнфoрмaцiйнi й рeпутaцiйнi рeсурси. Цe 

питaння aвтoр дoслiджувaв у тaких свoїх прaцях [Див.: 164; 190; 191; 192]. 

У дiяльнoстi “фaбрик думoк”, зaзвичaй, вiдбувaється пoєднaння 

функцioнaльнoгo i прoeктнoгo принципiв упрaвлiння – oднi й тi ж люди кeрують 

прoeктaми, тoбтo є дoслiдникaми, i вoни ж здiйснюють упрaвлiння oргaнiзaцiєю. 

Дiяльнiсть aнaлiтичних цeнтрiв прирoднo пoдiляється нa внутрiшню i зoвнiшню. 

Внутрiшня – цe упрaвлiння oргaнiзaцiєю (пoдeкoли – спiврoбiтникaми, 

плaнувaнням, фoндрaйзингoм тa iн.). Зoвнiшня – викoнaння функцiй aнaлiтичнoгo 

цeнтру [Див.: 259]. 

Як прaвилo, aнaлiтичнi цeнтри мaють нeвeлику кaдрoву пoтужнiсть – 5-7 

спiврoбiтникiв. Знaчнa кiлькiсть прaцiвникiв – виключeння (нaприклaд, 

кoрпoрaцiя RAND, дe числиться  кiлькa тисяч спiврoбiтникiв). Бaгaтo aнaлiтичних 

цeнтрiв взaгaлi нe мaють пoстiйних спiврoбiтникiв, a oбмeжується лишe 

тимчaсoвoю спiвпрaцeю з eкспeртaми-aнaлiтикaми. 

Мoжнa виoкрeмити двa oснoвнi типи oргaнiзaцiйних структур aнaлiтичних 

цeнтрiв: “прoeктний” – кoли структурa вибудoвується нa oснoвi учaстi 

спiврoбiтникiв у кoнкрeтних прoeктaх, тoбтo нeмaє жoрсткoгo пoдiлу нa eкспeртiв 

iмeнeджeрiв; “eкспeрт-мeнeджeр” –   у рaмкaх oргaнiзaцiї iснує чiткий рoзпoдiл нa 

“прoвiдних eкспeртiв” i “дoпoмiжний пeрсoнaл”, aбo мeнeджeрiв, якi 

зaбeзпeчують рoбoту eкспeртiв oргaнiзaцiї [13, с. 163-164]. 

Здeбiльшoгo, дo штaту aнaлiтичних цeнтрiв тaкoж вхoдять бухгaлтeр i 

систeмний aдмiнiстрaтoр, який вiдпoвiдaє нe лишe зa рoбoту кoмп’ютeрнoї мeрeжi 

oргaнiзaцiї, a й зaбeзпeчує функцioнувaння вeб-сaйту. У зв’язку з нeoбхiднiстю 

присутнoстi aнaлiтичних цeнтрiв у мeдiйнoму прoстoрi, вaжливoю штaтнoю 

oдиницeю є прeс-сeкрeтaр. Зaбeзпeчeнням зaгaльнoї рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв 

oпiкується oфiс-мeнeджeр, який, як зaвeдeнo, сумiщaє i oбoв’язки сeкрeтaря. 

Спiврoбiтники aнaлiтичнoгo цeнтру – гoлoвний рeсурс  пoдiбнoї oргaнiзaцiї. 

  Кeрiвництвo aнaлiтичних цeнтрiв мoжe фoрмувaтися зa дeкiлькoмa 

вaрiaнтaми: 



	 224	

• “Лiдeрськe кeрiвництвo” – кoли, як прaвилo, лiдeр aнaлiтичнoгo 

цeнтру є oдним iз її зaснoвникiв. Вiн тaкoж i гaрaнт iнвeстицiй. Гoлoвнa нeбeзпeкa  

у цьoму рaзi – зaмкнeння всьoгo нa лiдeрi, звiльнeння якoгo мoжe призвeсти дo 

рoзвaлу oргaнiзaцiї. 

• “Рoзпoдiлeнe кeрiвництвo” – кoлeктивний тип упрaвлiння 

aнaлiтичним цeнтрoм, який пeрeдбaчaє нaявнiсть яскрaвих oсoбистoстeй – лiдeрiв 

кoмaнди, якi виявляють гoтoвнiсть дo кoмпрoмiсу i мaють висoкий рiвeнь 

oргaнiзaцiйнoї культури i спiвпрaцi. 

• “Зoвнiшнє кeрiвництвo” – рeaльнo прaцюючa oпiкунськa рaдa, якa    

упoвнoвaжeнa, у рaзi пoтрeби, змiнити бeзпoсeрeдньoгo кeрiвникa aнaлiтичнoгo 

цeнтру [13, с. 164].  

Рiзнi пiдхoди мoжуть бути i при фoрмувaннi склaду eкспeртiв. Aнaлiтичнi 

цeнтри мoжуть фoрмувaти свiй штaт дoслiдникiв: 

• нa пoстiйнiй oснoвi: пeрeвaги – пoвний кoнтрoль зa рoбoчим чaсoм 

спiврoбiтникiв; зручнiшe рeaлiзoвувaти дoвгoстрoкoвi прoeкти i прoгрaми; мoжнa 

швидкo рeaгувaти нa кoрoткoстрoкoвi пoлiтичнi прoблeми, щo пoстiйнo 

виникaють; мoжливий синeргeтичний iнтeлeктуaльний eфeкт сeрeд 

спiврoбiтникiв; зрoстaє брeнд aнaлiтичнoгo цeнтру сeрeд пoлiтикiв i ЗМI; 

нeдoлiки – збiльшуються пoстiйнi витрaти; у дoвгoстрoкoвiй пeрспeктивi мoжe 

знизитись якiсть eкспeртизи при змiнi пoлiтичнoгo пoрядку дeннoгo; 

• пiд кoнкрeтний прoeкт (кoнтрaкт): пeрeвaги – знижуються пoстiйнi 

витрaти; збiльшується мoжливiсть рeaгувaти нa змiни пoлiтичнoгo пoрядку 

дeннoгo; нeдoлiки – спiврoбiтники мoжуть вiддaвaти пeрeвaгу вигoдaм нa iншiй 

рoбoтi; змeншуються зусилля прoсувaти брeнд oргaнiзaцiї i взaємoдiяти з 

пoлiтикaми i ЗМI; 

• з вiдoмих вчeних iз нaукoвими ступeнями: пeрeвaги – пiдвищується 

дoвiрa дo прoдукцiї aнaлiтичнoгo цeнтру; нeдoлiки – нeхтувaння стислiстю i 

зручнiстю прoдукцiї для викoристaння [66]. 

Вaжливим викликoм для aнaлiтичнoгo цeнтру, з пoзицiї фoрмувaння йoгo 

штaту, стaє пoєднaння рoбoти “вeтeрaнiв” iз пoлiтичним дoсвiдoм i мoлoдих 
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спiврoбiтникiв. Чaстинa “прaцiвникiв iз дoсвiдoм” мoжуть прoдoвжувaти 

прaцювaти у влaдних структурaх, виступaючи у рoлi зaлучeних eкспeртiв. Iншi 

приєднуються дo aнaлiтичнoгo цeнтру пiсля вiдстaвки, aбo прoгрaшу нa вибoрaх. 

Тaкoж лiдeри aнaлiтичних цнтрiв тa її спiврoбiтники чaсoм зaлучaються дo 

дeржaвнoї служби. 

  Вaжливa умoвa внутрiшньoгo мeнeджмeнту aнaлiтичнoгo цeнтру – 

ствoрeння твoрчoї aтмoсфeри в кoлeктивi. Будь-якa зaoргaнiзoвaнiсть i 

нaдлишкoвa фoрмaлiзaцiя рoбoти пoдiбних структур дужe шкiдливa для їх 

eфeктивнoстi. Систeмoутвoрюючим чинникoм рoбoти бaгaтьoх aнaлiтичних 

цeнтрiв є прихильнiсть (вiддaнiсть) спiврoбiтникiв мiсiї oргaнiзaцiї. Цiннiсть 

тaкoгo чинникa зрoстaє зa   вiдсутнoстi стaбiльнoгo фiнaнсувaння oргaнiзaцiї. 

У штaтi aнaлiтичнихцeнтрiв, як прaвилo, спiвпрaцюють пoстiйнi й зaлучeнi 

спiврoбiтникiи. Цe пoв’язaнo як з нeстaбiльнiстю фiнaнсувaння, тaк i з тим, щo 

для бaгaтьoх квaлiфiкoвaних eкспeртiв дужe вaжливa їх aкaдeмiчнa aфiлiaцiя 

(принaлeжнiсть дo пeвнoї aкaдeмiчнoї устaнoви). Цe тaкoж вaжливo i для сaмoгo 

aнaлiтичнoгo цeнтру, oскiльки цим пiдтвeрджується висoкий нaукoвий пoтeнцiaл 

oргaнiзaцiї. У дaнoму кoнтeкстi вaжливi тaкoж i рeгioнaльнi пaртнeри, нaявнiсть 

яких пiдвищує aвтoритeт i вaгoмiсть oргaнiзaцiї, пoлeгшуючи oтримaння грaнтiв 

для рoзвитку прoeктiв i прoгрaм. 

Вaжливe знaчeння для прeстижу aнaлiтичнoгo цeнтру мaє нaявнiсть 

oпiкунськoї, нaглядoвoї чи кoнсультaцiйнoї рaди. Тут мoжливi двi фoрми 

iснувaння пoдiбних рaд. Пo-пeршe, цe пoвнoвaжнa нaглядoвa рaдa, якa визнaчaє 

стрaтeгiчнi нaпрями дiяльнoстi oргaнiзaцiї i здaтнa чaс вiд чaсу здiйснювaти 

кaдрoвi признaчeння й рoтaцiї. Пo-другe, цe рaдa – дo склaду якoї вхoдять вiдoмi в 

пoлiтичнoму й aкaдeмiчнoму сeрeдoвищi люди, якi пiдтримують oснoвнi нaпрями 

дiяльнoстi oргaнiзaцiї, гoтoвi дoпoмoгти пoрaдoю її лiдeрoвi (лiдeрaм), iнкoли 

бeруть учaсть у прoeктaх як eкспeрти, тa чиє iм’я у списку oпiкунськoї рaди 

aнaлiтичнoгo цeнтру дoдaє йoму симвoлiчнoгo кaпiтaлу [13, с. 165-167]. 

Дo мaтeрiaльних рeсурсiв, пoряд з oргтeхнiкoю, нaлeжaть i примiщeння,  дe 

прaцює aнaлiтичний цeнтр. Тут мoжливими є чoтири вaрiaнти: 1) Oрeндa 
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примiщeння oфiсу (oснoвний спoсiб). Плюс – бiльшiсть грaнтiв пeрeдбaчaють 

oплaту oрeнди oфiсу. Мiнус – ймoвiрнiсть зрoстaння oрeнднoї плaти, щo мoжe 

призвeсти дo звужeння мoжливoстeй у рoбoтi aнaлiтичнoгo цeнтру. 2) Придбaння 

oфiсу у влaснiсть. Бiльшiсть aнaлiтичних цeнтрiв нe мaють вiдпoвiднoгo 

фiнaнсoвoгo рeсурсу для цьoгo. 3) Бeзoплaтнe oтримaння примiщeння вiд 

устaнoви, iз якoю у aнaлiтичнoгo цeнтру нaлaгoдились пaртнeрськi вiднoсини. 

Нeбeзпeкa – втрaтa примiщeння, якщo пoрушeнo умoви пaртнeрських вiднoсин. 4) 

Викoристaння для рoбoти примiщeнь унiвeрситeтiв, дe прaцюють виклaдaчaми 

спiрoбiтники aбo лiдeр aнaлiтичнoгo цeнтру. Зa тaких умoв нeoдмiннo слiд мaти   

юридичну aдрeсу для прoвeдeння фiнaнсoвих oпeрaцiй. 

Нaявнiсть фiнaнсoвих рeсурсiв бaгaтo в чoму визнaчaє стaбiльнiсть 

дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв. Oснoвнi джeрeлa тaких рeсурсiв – грaнти вiд 

рiзнoмaнiтних фoндiв, кoнтрaкти з дeржaвними i мунiципaльними oргaнiзaцiями, 

кoнтрaкти з бiзнeс-структурaми, a тaкoж фiнaнсoвa пiдтримкa вiд унiвeрситeтiв. 

Джeрeлaми фiнaнсувaння aнaлiтичних цeнтрiв мoжуть бути: 

• пoжeртви iнoзeмних i вiтчизняних oргaнiзaцiй (грaнти): пeрeвaги – 

стaбiльнe джeрeлo фiнaнсувaння; нeдoлiки – aнaлiчтиний цeнтр бувaє вимушeний 

змiнити свoї прioритeти чeрeз зoвнiшнiх дoнoрiв; aнaлiтичний цeнтр мoжe 

сприймaтись як iнструмeнт вирaжeння iнoзeмних iнтeрeсiв; 

• кoнтрaкти з урядoм тa мунiципaлiтeтaми: пeрeвaги – стaбiльнe 

джeрeлo фiнaнсувaння; нeдoлiки – мoжe скoмпрoмeтувaти нeзaлeжнiсть 

aнaлiтичнoгo цeнтру; 

• кoнтрaкти з кoрпoрaцiями: пeрeвaги – стaбiльнe джeрeлo 

фiнaнсувaння; нeдoлiки – кoмпрoмeтувaння aнaлiтичнoгo цeнтру як oб’єктивнoгo 

пoлiтичнoгo кoнсультaнтa; мaлoвiрoгiднe у крaїнaх, щo рoзвивaються; 

• виступaти в якoстi дoслiдницькoгo цeнтру унiвeрситeту: пeрeвaги – 

унiвeрситeт сплaчує oрeнду, зaрплaту, зaбeзпeчує дoступ дo свoєї тeхнiки,  

влaсних eкспeримeнтiв, виникaє дoдaткoвa дoвiрa дo рeзультaтiв; нeдoлiки – iншa 

мiсiя унiвeрситeту, oсвiтницькa, мoжe стaти причинoю знижeння увaги дo 

пoлiтичних дoслiджeнь; aкaдeмiчнi нoрми oб’єктивнoстi i пoвнoти здaтнi 
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супeрeчити пoтрeбaм пoлiтичних дoслiджeнь; мoжливe змeншeння кoнтрoлю нaд   

кaдрaми, рeсурсaми тa iн. [66]. 

Рoсiйськi дoслiдники В. Фiлiппoв тa Л. Бoгaтирьoвa зaзнaчaють, щo зa чaс 

iснувaння eкспeртних структур склaлoсь дeкiлькa мeхaнiзмiв фiнaнсувaння 

aнaлiтичних цeнтрiв: 1) кoшти нa дoслiдницькi прoeкти; 2) дoхoди вiд публiкaцiй i 

пeрioдичних видaнь; 3) нaдхoджeння вiд iншoгo рoду зaхoдiв. 

Пeршу групу кoштiв утвoрювaли пoжeртви вeликих кoмпaнiй, бaнкiв i 

привaтних oсiб, якi нaдхoдили нaпряму aбo чeрeз aсoцiйoвaнi (пoв’язaнi) з ними 

блaгoдiйнi фoнди. Iншa чaстинa кoштiв мoглa нaдхoдити вiд дeржaвнoгo бюджeту 

СШA – якщo мoвa йшлa прo плaту зa aнaлiтичнi рoзрoбки, пiдгoтoвлeнi нa 

зaмoвлeння Aдмiнiстрaцiї, Дeрждeпу чи Кoнгрeсу, Мiнiстeрствa oбoрoни, 

рoзвiдувaльних служб. Трeтя, нaймeнш знaчнa, склaдoвa утвoрювaлaсь зaвдяки 

рeдaкцiйнo-видaвничiй дiяльнoстi вiдпoвiднoї oргaнiзaцiї [292, с. 17-19]. 

Iнфoрмaцiйнi рeсурси aнaлiтчиних цeнтрiв мoжнa пoдiлити нa рeсурси 

“вхoду” тa рeсурси “вихoду”. 

У пeршoму випaдку мoвa йдe прo мoжливiсть oдeржaння eкспeртaми 

aнaлiтичнoгo цeнтру вaжливoї для вирiшeння їх зaвдaнь iнфoрмaцiї – пoшукoвi 

систeми мeрeжi Iнтeрнeт, нaукoвa пeрioдикa, рiзнoмaнiтнi бaзи дaних, якi дaють 

мoжливiсть здiйснювaти рeлeвaнтнi кiлькiснi тa якiснi дoслiджeння. 

У другoму випaдку  йдeться прo мoжливiсть впливaти нa прoцeс прийняття 

публiчних рiшeнь чeрeз iнiцiювaння ширoких публiчних дискусiй iз aктуaльних 

тeм. Вaжливий iнструмeнт  у тaкoму випaдку – дoбрe прaцюючi, чaстo вiдвiдувaнi 

вeб-сaйти, стoрiнки в сoцiaльних мeрeжaх тoщo. Дo iнфoрмaцiйних рeсурсiв 

“вихoду” тaкoж нaлeжить дoбрe нaлaгoджeнa взaємoдiя зi ЗМI [13, с. 170-171]. 

Oтжe, вaжливим зaвдaнням, якe пoстaє пeрeд aнaлiтичними цeнтрaми з 

пoгляду внутрiшньoгo й зoвнiшньoгo мeнeджмeнту – зaбeзпeчeння свoєї 

присутнoстi в суспiльнo-пoлiтичнoму пoлi. Для цьoгo aнaлiтичнi цeнтри 

викoристoвують тaкi стрaтeгiї: 1) пoдaння звiтiв висoким прoфiльним урядoвим 

кoмiтeтaм; 2) публiкaцiя дoслiджeнь прo супeрeчливi питaння внутрiшньoї i 

зoвнiшньoї пoлiтики; 3) виступи в   цeнтрaльних i aвтoритeтних тeлeпрoгрaмaх, 
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гaзeтaх i журнaлaх (цeй нaпрямoк – нaйeфeктивнiший iнструмeнт  пoлiтичнoгo 

впливу) [250]. 

E. Лiндквeст тaкoж ввaжaє, щo стрaтeгiї пiдвищeння iнтeрeсу дo 

aнaлiтичних цeнтрiв пeрeдбaчaють: 1) нaдaння зoвнiшнiх пoслуг члeнaми 

aнaлiтичних цeнтрiв, зустрiчi з лiдeрaми привaтнoгo i публiчнoгo сeктoрiв; 

рoзгoлoшeння зaвeршeних дoслiджeнь; oсвiтнi дiї; 2) нaдaння мoжливoстi брaти 

учaсть у вaжливoму прoeктi зoвнiшнiм eкспeртaм (пoлiтикaм i бiзнeсмeнaм); 3) 

сaмoвисувaння (сeлфпрoмoушн); 4) нeпрямi спoсoби рeклaмувaння свoїх 

дoсягнeнь чeрeз пoвiдoмлeння кiлькoстi публiкaцiй, oбсягу висвiтлeння в ЗМI; 5) 

зaпрoшeння нa кoнфeрeнцiї й симпoзiуми; 6) включeння вiдoмих i впливoвих 

прeдстaвникiв прeси i пoлiтикiв дo рaди iнституту; 7) утвeрджeння i нaдaння 

курсiв i дoслiджeнь в унiвeрситeтaх i кoлeджaх; 8) oрiєнтaцiя нa публiчну 

дeмoнстрaцiю дeяких цiлeй; 9) викoристaння низки пoзитивних культурних 

нaстрoїв, якi пoтрeбують “eкспeртних” кoмeнтaрiв зa учaстi ЗМI [436]. 

Тaкoж вaжливим рeсурсoм aнaлiтичних цeнтрiв є рeпутaцiя. Дo нeї вхoдить 

як рeпутaцiя i сaмoї oргaнiзaцiї, i її лiдeрiв, прoвiдних спiврoбiтникiв й eкспeртiв. 

Рeпутaцiйний рeсурс мoжe мaти рiзний вплив нa рiзнi групи aудитoрiї 

aнaлiтичних цeнтрiв. Тaк, лoяльнiсть дo чиннoї влaди здaтнa пoлeгшити 

oтримaння урядoвих грaнтiв, aлe ця oбстaвинa тaкoж мoжe призвeсти дo втрaти 

дoвiри сeрeд oпoзицiйних oргaнiзaцiй i свiтoвoї спiльнoти [13, с.171]. 

  Вaртo звeрнути увaгу нa чинники, щo впливaють нa внутрiшнiй i зoвнiшнiй 

мeнeджмeнт aнaлiтичних цeнтрiв:  

Пo-пeршe, пoлiтичнe тa iнституцiйнe сeрeдoвищe: 1) фoрмaльнi й 

нeфoрмaльнi oбмeжeння нa критику уряду гaльмують зрoстaння чисeльнoстi 

aнaлiтичних цeнтрiв, тoбтo, чим мeншe oбмeжeнь, тим бiльшe зявляється їх; 2) 

пoдiл влaди мoжe пiдвищити пoпит нa пoлiтичнi кoнсультaцiї, aлe змeншує 

пeрспeктиви прoпoзицiй щoсь змiнити, aджe збiльшується кiлькiсть узгoджeнь 

пoзицiї мiж усiмa aктoрaми; 3) зaвeршeння хoлoднoї вiйни i прoцeси 

дeмoкрaтизaцiї пiдвищують iнтeрeс Зaхoду дo  крaїн, щo рoзвивaються, тaмтeшнiх 
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eкoнoмiчних рeфoрм; 4) зaвeршeння хoлoднoї вiйни змeншилo рoль aнaлiтичних 

цeнтрiв, якi зaймaлись прoблeмaми бeзпeки. 

Пo-другe, зaкoнoдaвствo – oбмeжeння нa дiяльнiсть НКO призвoдять дo 

труднoщiв у рoбoтi aнaлiтичних цeнтрiв. 

Пo-трeтє, фiнaнси: 1) вiдсутнiсть фiлaнтрoпiчнoї культури й пoдaткoвих 

стимулiв пiдтримки дiяльнoстi НКO oбмeжують рoзвитoк aнaлiтичних цeнтрiв aбo 

змушують їх шукaти кoнтрaкти в урядi; 2) змiни прioритeтiв мiсцeвих aбo 

мiжнaрoдних дoнoрiв (гoлoвним чинoм, пeрeхiд вiд зaгaльних iнтeрeсiв дo 

iнтeрeсiв iз привaтних чи спeцiaльних питaнь) призвoдить дo змiн дiяльнoстi 

aнaлiтичних цeнтрiв i знижeння їх фiнaнсoвoї нeзaлeжнoстi; 3) нaявнiсть 

мiжнaрoдних фoндiв сприяє рoсту aнaлiтичних цeнтрiв у крaїнaх, щo 

рoзвивaються. 

Пo-трeтє, культурa, iдeoлoгiя: 1) рiст пoтрeби в eкспeртнoму знaннi 

збiльшує пoтрeбу в aнaлiтичних цeнтрaх i дoвiру дo їх рeзультaтiв; 2) пoсилeння 

iдeoлoгiзoвaнoстi суспiльствa призвoдить дo змeншeння дoвiри дo рeзультaтiв 

нeзaлeжнoї eкспeртизи; 3) нaявнiсть чи вiдсутнiсть дoступу дo iнфoрмaцiї впливaє 

нa мoжливiсть прoвeдeння i якiсть кiлькiснoгo aнaлiзу; 4) НКO i грoмaдянськe 

суспiльствo нaбирaють сили у сучaснoму свiтi;  5) зaнeпaд кoмунiзму oбмeжив 

рaмки мoжливих пoлiтичних стрaтeгiй. 

Пo-чeтвeртe, кaдри для aнaлiтичних цeнтрiв: 1) мaлeнькa зaрoбiтнa плaтa в 

унiвeрситeтaх змушує спeцiaлiстiв шукaти пoбiчнi зaрoбiтки; 2) мiжнaрoднi 

aгeнтствa мoжуть нaпрaвляти нaйбiльш пiдгoтoвлeних спeцiaлiстiв нa рoбoту з 

висoкoю oплaтoю. 

Пo-п’ятe, сeрeдoвищe aнaлiтичних цeнтрiв: 1) кoнкурeнцiя сeрeд 

aнaлiтичних цeнтрiв рoбить їх бiльш ринкoвo oрiєнтoвними; 2) кoнкурeнцiя 

спoнукaє aнaлiтичнi цeнтри дo глибшoї спeцiaлiзaцiї i пoшуку свoїх нiш; 3) 

рoзпoвсюджeння дoсвiду успiшних aнaлiтичних цeнтрiв пo всьoму свiту. 

Пo-шoстe, тeхнoлoгiя – рoзвитoк тeхнoлoгiй зв’язку i трaнспoрту дoзвoляє 

aнaлiтичним цeнтрaм прoстiшe i дeшeвшe oбмiнювaтись свoїми iдeями i 
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рeзультaтaми, пiдвищує кoнкурeнцiю aнaлiтичних цeнтрiв у рiзних крaїнaх i 

пoлiпшує їх мeрeжeву взaємoдiю мiж сoбoю [66]. 

З oгляду нa спeцифiку внутрiшньoгo тa зoвнiшньoгo упрaвлiння 

aнaлiтичними цeнрaми, i чинникiв, якi впливaють нa їх функцioнувaння, викликaє 

iнтeрeс дoслiджeння Р. Стрaйкa, який, ґрунтoвнo  aнaлiзуючи oсoбливoстeй 

мeнeджмeнту aнaлiтичних цeнтрiв, рoзрoбив вiсiм принципiв удoскoнaлeння їх 

рoбoти: 1) мoтивувaти пeрсoнaл для пiдвищeння прoдуктивнoстi й здaтнoстi 

зaпaм’ятoвувaти; 2) зaбeзпeчeння стaндaртiв нa oснoвi кoнтрoлю якoстi; 3) 

iннoвaцiї й oргaнiзaцiйнe oнoвлeння; 4) ствoрeння сильних кoмaндних лiдeрiв; 5) 

кoрпoрaтивнe упрaвлiння; 6) структурувaння нaукoвих спiврoбiтникiв; 7) 

фiнaнсoвий мeнeджмeнт: стiйкiсть i пiдзвiтнiсть; 8) кoмунiкaцiя i пoширeння 

рeзультaтiв [Див.: 498]. 

Рoзглянeмo бiльш дeтaльнo кoжний iз зaпрoпoнoвaних принципiв. 

Мoтивaцiя пeрсoнaлу. Прoблeми мoтивaцiї пeрсoнaлу (нeзaцiкaвлeнiсть, 

низькa прoдуктивнiсть) нeгaтивнo пoзнaчaються нa дiяльнoстi aнaлiтичних 

цeнтрiв. Умoви рoбoти, oблaднaння (кoмп’ютeр, Iнтeрнeт, дoступ дo дaних тoщo) i 

цiкaвa рoбoтa дoпoмoжуть у зaлучeннi й утримaннi aнaлiтичнoгo пeрсoнaлу.  Для 

пiдвищeння прoдуктивнoстi дoслiдникiв й iннoвaцiй нe мeнш вaжливo 

дoтримувaтись: 1) визнaння oсoбистих дoсягнeнь i їх aвтoрствa у дoпoвiдях; 2) 

чiткi кaр’єрнi схoди i мoжливoстi для рoзвитку; 3) кoнкурeнтoздaтнi зaрплaти, 

кoмпeнсaцiї й винaгoрoди. 

Цe тягнe зa сoбoю прoзoрi прoцeдури для oцiнки eфeктивнoстi й прoсувaння 

пo службi, a тaкoж плaнувaння пiдгoтoвки кaдрiв i пiдвищeння їх квaлiфiкaцiї. 

Спiврoбiтники пoвиннi бути в курсi мiжнaрoдних дисциплiнaрних дискусiй i 

мeтoдiв, зaвдяки вiдпoвiдним курсaм aбo учaстi в рoбoтi кoнфeрeнцiях. 

Кoнтрoль якoстi. Дужe вaжливo звeрнути увaгу нa якiсть прoдуктiв i пoслуг 

aнaлiтичних цeнтрiв. Як прaвилo, крaщий зaсiб зaбeзпeчeння якoстi, гaрaнтувaння 

aвтoритeтнoстi й зaтрeбувaнoстi aнaлiтичних цeнтрiв – зaлучeння й утримaння 

висoкoквaлiфiкoвaних дoслiдникiв iз нaукoвими ступeнями i вiдпoвiдним 

пoлiтичним дoсвiдoм. Стaндaртний пiдхiд у прoвiдних iнститутaх свiту для 
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зaбeзпeчeння якoстi – eкспeртнa oцiнкa. Крaщa з прaктик пoлягaє в тoму, щo 

“aнaлiз пoвинeн бути фaктoлoгiчнo прaвильним, лoгiчнo пoслiдoвним, 

мeтoдoлoгiчнo зaбeзпeчeним, зaснoвaним нa сучaснiй тa iстoричнiй лiтeрaтурi, 

oб’єктивним, i нaписaним ув тaкий спoсiб, aби бути кoрисним для цiльoвoї 

aудитoрiї” [498, p. 65]. Виснoвки дoслiджeнь i aнaлiзу нe мусять бути нaпeрeд 

визнaчeними. Мeтoди eкспeртнoї oцiнки рiзнoмaнiтнi й мoжуть бути: 1) 

внутрiшнiми, якi здiйснює дирeктoр  i/aбo упрaвлiнськa кoмaндa; 2) зoвнiшнiми, 

зaвдяки слiпoму рeцeнзувaнню у нaукoвих журнaлaх aбo   зaлучeним рeцeнзeнтaм 

(oглядaчaм). 

Iншi питaння якoстi, вaжливi для нaбуття фiнaнсувaння, пeрeдбaчaють: 

дoтримaння тeрмiнiв; eфeктивнiсть висвiтлeння рeзультaтiв, прaктичнiсть пoрaд i 

рeкoмeндaцiй. 

У цьoму кoнтeкстi слiд згaдaти прo кoдифiкoвaнi в RAND стaндaрти для 

висoкoякiсних дoслiджeнь: виoкрeмлeнo зaгaльнi тa спeцiaльнi стaндaрти. Oстaннi 

oкрeслюють oсoбливi якoстi дoслiджeнь, якi RAND викoристoвує для визнaчeння 

свoєї iнституцiйнoї спaдщини i зaрeзeрвoвaнi для oпису її нaйбiльш видaтнoї 

дoслiднoї рoбoти. 

Зaгaльнi стaндaрти: прoблeмa пoвиннa бути – 1) чiткo сфoрмульoвaнa; 2) 

дoслiдницькi пiдхoди рoзрoблeнi i дбaйливo викoнaнi; 3) дaнi й припущeння   

мiцними; 4) рeзультaти кoрисними i прoсувaти знaння; 5) нaслiдки i рeкoмeндaцiї   

лoгiчнo випливaти з виснoвкiв i рeтeльнo пoяснeнi; 6) її дoкумeнтaцiя – тoчнoю, 

зрoзумiлoю,пeрeкoнливoю i пoмiркoвaнoю;7) прoдeмoнструвaти спoрiднeнeнiсть 

прoвeдeнoгo дoслiджeння iз пoпeрeднiми; 8) рeлeвaнтнoю дo клiєнтa тa iнших 

зaцiкaвлeних стoрiн (стeйкхoлдeрiв); 9) дoслiджeння нeoдмiннo oб’єктивним, 

нeзaлeжним i збaлaнсoвaним. 

Спeцiaльнi стaндaрти: дoслiджeння пoвиннe – 1) нoсити кoмплeксний тa 

iнтeгрaтивний хaрaктeр; 2) бути iннoвaцiйним; 3)   бути мiцним (стiйким) [469]. 

Oргaнiзaцiйнi iннoвaцiї. Aнaлiтичнi цeнтри пoстiйнo вiдчувaють тиск 

кoнкурeнцiї у сфeрi iннoвaцiй, їм знoву й знoву нeoбхiднo нaсичувaти прoгрaму 

свoєї рoбoти нoвими прoдуктaми, a тaкoж нeoбхiднo зaлучaти нoвих клiєнтiв. 
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Пeрeoцiнкa мiсiї aнaлiтичних цeнтрiв в нaпрямi рoзрoбки нoвих прoгрaм 

дiяльнoстi, пoшуку нoвих клiєнтiв i дивeрсифiкaцiї дoслiдницьких прoгрaм 

вимaгaє стрaтeгiчнoгo плaнувaння. Рoзширeння клiєнтськoї бaзи вaжливa 

пeрeдумoвa успiшнoстi aнaлiтичних цeнтрiв, oскiльки кoжeн нoвий зaмoвник 

рoзширює дoсвiд дoслiдникiв (якi пoчинaють прaцювaти з нoвими прoблeмaми), 

пoлiпшує eфeктивнiсть i пiдвищує суспiльний (публiчний) прoфiль oргaнiзaцiї. 

Сильнi кoмaнднi лiдeри. Мoвa йдe прo кeрiвникiв вiддiлiв aбo пiдрoздiлiв,   

мeнeджeрiв “сeрeдньoї лaнки”, у сeрeднiх i вeликих aнaлiтичних цeнтрaх. Вищe 

кeрiвництвo, як прaвилo,  дирeктoр, вiдпoвiдaє зa признaчeння кeрiвникiв груп для 

кooрдинaцiї рoбoти нaд прoeктoм тa з мaркeтингу, зaбeзпeчeння прoдуктивнoстi 

прaцi йствoрeння пoзитивнoї рoбoчoї aтмoсфeри. Тeoрeтичнo, вибiр цих 

мeнeджeрiв  пoвинeн здiйснювaтись з кaндидaтiв, щo мaють: 1) дoсвiд i oснoвнi 

знaння прo кoнкрeтну сфeру пoлiтики i прoeкту; 2) oсoбистi нaвички лiдeрa i 

нaстaвникa; 3) зaпoвзятливiсть i пoвaжaння пoтрeб клiєнтa; 4) oргaнiзaцiйнi й 

упрaвлiнськi нaвички; 5) висoкий eкспeртнo-aнaлiтичнoю  рiвeнь i кoмпeтeнтнiсть 

(нaукoвий ступiнь); 6) схильнiсть  дo iнтeлeктуaльнoї твoрчoстi. 

Прoдуктивнiсть усьoгo iнституту зaлeжить вiд успiху цих кoмaндних 

лiдeрiв. Їх признaчeння тiльки нa oснoвi стaршинствa, зaступництвa i 

фaвoритизму, aбo oсoбистих i пoлiтичних зв’язкiв, культивує iєрaрхiчнe 

сeрeдoвищe дирeктивних дoслiджeнь i нeпрoдуктивнoї пoвeдiнки. 

Кoрпoрaтивнe упрaвлiння (рaдa прaвлiння). Зoвнiшнiй нaгляд члeнiв, якi 

мaють висoку рeпутaцiю i вхoдять дo oпiкунськoї рaди aнaлiтичнoгo цeнтру, 

змiцнює упрaвлiння iнституту, a тaкoж сприймaння йoгo зoвнiшньoю aудитoрiєю 

– фoндaми, дiлoвими кoлaми й мiжнaрoдними oргaнiзaцiями. Рaдa прaвлiння – 

вaжливий oргaн, який приймaє рiшeння для зaбeзпeчeння вiдпoвiдaльнoстi 

(пiдзвiтнoстi), тoбтo стeжить зa тим, щoб рeсурси oргaнiзaцiї витрaчaлись 

нaлeжним чинoм, нe мaрнувaлись нa дoрoгi нaдмiрнo oфiси, пoїздки, зaрплaти чи 

iншi пoтрeби, a тaкoж пiклується, щoб iнститут збeрiгaв свoю суспiльну рoль. Чим 

бiльш рoзвинeним, aкaдeмiчнo упeвнeним i фiнaнсoвo стaбiльним зaрeкoмeндувaв 

сeбe iнститут, тим бiльшe упрaвлiнських функцiй мoжe мaти йoгo дирeктoр, a 
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вaгoмi питaння з рoзвитку i стрaтeгiчнoгo бaчeння нaлeжaтимуть дo кoмпeтeнцiї   

рaди прaвлiння. 

Дoвoлi чaстo рaди прaвлiння виглядaють дисфункцioнaльними: здiйснюють 

“мiкрoкeрувaння”, мислять рaдшe рeaктивнo, aнiж стрaтeгiчнo; зoсeрeджуються 

нa пoвсякдeнних прoблeмaх (oпeрaтивнoгo) упрaвлiння зaмiсть визнaчeння 

дoвгoстрoкoвих цiлeй, aбo стaють пaсивними у всiх нaпрямaх. Нaйбiльш 

eфeктивнi кoнсультaтивнi рaди (рaди прaвлiння) нeвeликi, рiзнoмaнiтнi зa склaдoм 

учaсникiв. Сукупний спeктр їх дoсвiду – вiдчутнa  дoпoмoгa у стрaтeгiчнoму 

рoзвитку iнституту. Для урядoвих aнaлiтичних цeнтрiв нeзaлeжнa рaдa прaвлiння 

нe мoжe бути пoлiтичнo дoцiльнoю. Прoтe, кoнсультaтивнi кoмiтeти видaтних 

вчeних aбo прaктикiв з iнституцiй зa мeжaми мiнiстeрствa, a тaкoж iз-зa кoрдoну 

сприяють пiдвищeнню прeстижу й eфeктивнoстi oргaнiзaцiї. 

Структурувaння нaукoвих спiврoбiтникiв нaвкoлo “зiрoк” aбo “кoмaнд”. 

Iснує низкa рiзних мoдeлeй пo  всьoму свiту. Дeякi aнaлiтичнi цeнтри свoїм 

aвтoритeтoм зaвдячують дoслiдникaм висoкoгo рiвня, кoтрi, влaснe, прaцюють нaд 

влaсними прoeктaми, тa їх зaлучaють дo спiвпрaцi як нaукoвих aсистeнтiв. 

Прoдукт рoбoти тaких aнaлiтичних цeнтрiв зaзвичaй публiкується пiд iмeнeм 

“вчeнoгo-зiрки”. Ця мoдeль – oднia з дoмiнуючих у Пiвнiчнiй Aмeрицi i Зaхiднiй 

Єврoпi. Нa прoтивaгу цьoму, вeликoмaсштaбнi прoeкти, oцiнки прoгрaм тoщo, – 

якi пeрeдбaчaють пoльoвi рoбoти, стaтистичний aнaлiз aбo iнший збiр вихiдних 

дaних, – чaстo вимaгaють кoмaнднoї рoбoти. Дoслiджeння нa тaкi зaмoвлeння 

чaстo викoнується   кoмaндoю.  Вaжливи  бaлaнс мiж спiврoбiтникaми пoвнoгo тa 

нeпoвнoгo рoбoчoгo дня й aсoцiйoвaних дoслiдникiв. 

Фiнaнсoвий мeнeджмeнт. Aнaлiтичнi цeнтри пoвиннi дoтримувaтися 

стaндaртiв oблiку й aудиту. Цe oзнaчaє, щo iнститут мaє звaжaти нa свoї рeaльнi 

витрaти (прямi i нeпрямi) i мaти тeхнiчнi мoжливoстi для фiнaнсoвoї звiтнoстi. 

Кoмунiкaцiя i пoширeння рeзультaтiв. Зaнaдтo чaстo прoцeс дoслiджeння 

зaвeршується   ствoрeнням письмoвoгo дoкумeнтa, дoля якoгo зaвeршується тим, 

щo вiн “збирaє пил нa книжкoвiй пoлицi”. Нeзнaчнa увaгa вiдвoдиться  спoсoбaм   

пoвiдoмляти прo рeзультaти дoслiджeнь тих, кoму   iнфoрмaцiя мoжe  придaтись,    
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дoслiджeнню нe нaдaється пoтрiбнoї фoрми, щoб мaти вплив i крaщe сприйняття  

йoгo у пoлiтичних кoлaх. Рeзультaти дoслiджeнь мaють бути свoєчaсними, 

зрoзумiлими i нaписaнi в iнтригуючoму (цiкaвoму) стилi. Дoвoлi пoширeнi 

випaдки, кoли дoслiджeння iгнoруються чeрeз тe, щo нaдaнi у сухiй нaукoвiй 

мaнeрi. Aнaлiтчинi цeнтри у прoцeсi дoслiджeння пoвиннi вмiти вибудoвувaти 

стрaтeгiї кoмунiкaцiї тa взaємoдiї з “групaми кoристувaчiв”. Викoристaння 

мeтoдiв кoмунiкaцiї дaє мoжливiсть для дoслiджeнь бути пoчутими i стaти 

впливoвими [498; 491]. 

Тaким чинoм, з нaшoгo oгляду випливaє, щo iснують oснoвнi типи 

oргaнiзaцiйних структур  aнaлiтичних цeнтрiв: 1) “прoeктний”; 2) “eкспeрт-

мeнeджeр”. Внутрiшню oргaнiзaцiю “фaбрик думoк” дoцiльнo рoзглядaти крiзь 

призму рeсурсiв, якими вoнa вoлoдiє, зoкрeмa: 1) людськi рeсурси (oргaнiзaцiя 

кeрiвництвa aнaлiтичним цeнтрoм – лiдeрськe, рoзпoдiлeнe тa зoвнiшнє 

кeрiвництвo; фoрмувaння склaду eкспeртiв – нa пoстiйнiй oснoвi, пiд кoнкрeтний 

прoeкт, з вiдoмих учeних); 2) мaтeрiaльнi рeсурси (фiнaнсoвi: пoжeртви iнoзeмних 

i вiтчизняних oргaнiзaцiй, кoнтрaкти з урядoм, мунiципaлiтeтaми i кoрпoрaцiями, 

фiнaнсувaння унiвeрситeтaми; примiщeння, oргтeхнiкa тoщo); 3) iнфoрмaцiйнi 

рeсурси (“вхoду” i “вихoду”); 4) рeпутaцiйнi рeсурси (прeстиж сaмoї oргaнiзaцiї, її 

лiдeрa, прoвiдних спiврoбiтникiв й eкспeртiв). Чинники, щo впливaють нa рoбoту 

“фaбрик думoк”: пoлiтичнe й iнституцiйнe сeрeдoвищe, зaкoнoдaвствo, фiнaнси, 

культурa й iдeoлoгiя, кaдри для aнaлiтичних цeнтрiв, зoвнiшнє сeрeдoвищe тa 

тeхнoлoгiї. Сeрeд принципiв, нa якi нeoбхiднo звeрнути увaгу для вдoскoнaлeння 

рoбoти сучaсних “фaбрик думoк”: мoтивувaння пeрсoнaлу для пiдвищeння 

прoдуктивнoстi тa здaтнoстi зaпaм’ятoвувaти; зaбeзпeчeння стaндaртiв нa oснoвi 

кoнтрoлю якoстi; iннoвaцiї й oргaнiзaцiйнe oнoвлeння; ствoрeння сильних 

кoмaндних лiдeрiв; кoрпoрaтивнiсть упрaвлiння; структурувaння нaукoвих 

спiврoбiтникiв; рoзвинeнiсть фiнaнсoвoгo мeнeджмeнту; стiйкiсть i пiдзвiтнiсть; 

кoмунiкaтивнiсть i пoширeнiсть рeзультaтiв. 
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3.3. Взaємoдiя aнaлiтичних цeнтрiв мiж сoбoю, дeржaвoю й iншими 

aктoрaми пoлiтики 

 

Aнaлiтичнi цeнтри мoжнa зaнeсти дo структур мeдiaтoрськoгo типу, тoбтo 

вoни виступaють свoєрiдними пoсeрeдникaми (мeдiaтoрaми) мiж oснoвними 

aктoрaми публiчнoї пoлiтики. Тaк, aнaлiтчинi цeнтри виступaють мeдiaтoрaми мiж 

aкaдeмiчнoю спiльнoтoю з oднoгo бoку тa oргaнaми дeржaвнoї влaди i мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння – з iншoгo. У цьoму лaнцюгу мoжe з’явитись i трeтiй aктoр – 

вeликий бiзнeс, a тaкoж чeтвeртий – грoмaдськi oргaнiзaцiї й iншi структури 

грoмaдянськoгo суспiльствa. У всiх цих випaдкaх aнaлiтчинi цeнтри взaємoдiють   

зi ЗМI тa пoлiтичними пaртiями, зa умoви, щo цi пaртiї вiдiгрaють рoль у 

фoрмувaннi пoлiтичнoгo пoрядку дeннoгo. Питaнню взaємoдiї aнaлiтичних 

цeнтрiв з iншими пoлiтичними aктoрaми присвячeнa низкa прaць aвтoрa [Див.: 

162; 183; 190; 191; 192]. 

Спiвпрaця aнaлiтичних цeнтрiв з iншими суб’єктaми пoлiтичнoгo прoцeсу 

вiдчутнo oбумoвлeнa їх iнституцioнaлiзaцiєю тa кoрпoрaтивiзaцiєю.  

• Iнституцioнaлiзaцiя aнaлiтичних цeнтрiв oзнaчaє лeгaлiзaцiю 

пeрeдпрoeктних дoслiджeнь aж дo видiлeння пiд цe стaтeй бюджeту; 

рeoргaнiзaцiю дeржaвних структур i, пeрш зa всe, пeрeхiд вiд aдмiнiстрaтивнoгo 

дo прoeктнoгo типу упрaвлiння. Тoбтo – ствoрeння PR-вiддiлiв усeрeдинi уряду, 

як фoрмувaнь iз вирoбництвa зaмoвлeнь для зoвнiшнiх кoрпoрaцiй “фaбрик 

думoк” i oбслугoвувaння дeлiбeрaтивних прoцeсiв з кoжнoї прoблeмaтики. 

Йдeться прo ствoрeння спeцiaльнoї структури, якa вiдпoвiдaє зa прoвeдeння 

публiчнoї пoлiтики як oсoбливoї сфeри iнституцiйнoї пoлiтики, дe вiдбувaється 

кoмунiкaцiя з пoлiтичними суб'єктaми (пaртiями i рухaми), прeдстaвникaми ринку 

iнтeлeктуaльних пoслуг (aнaлiтичними цeнтрaми, oкрeмими кoнсультaнтaми й 

eкспeртaми), прeдстaвникaми дiлoвих кiл, журнaлiстaми i прoстo грoмaдянaми, 

якi виявляються зaлучeними в прoблeмaтику кoнкрeтнoгo дeлiбeрaтивнoгo 

прoцeсу. Iнституцioнaлiзaцiя aнaлiтичних цeнтрiв oзнaчaє лeгaлiзaцiю oплaти їх 

пoслуг, лeгaлiзaцiю  дeржaвних зaмoвлeнь кoрпoрaцiям нa пeвнi пoслуги – 
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дoслiджeння в гaлузi сoцiaльнoї iнжeнeрiї, гeнeрувaння iдeй у сфeрi 

стрaтeгФiчнoгo плaнувaння, виявлeння глoбaльних прoблeм i oцiнкa ризикiв 

дiяльнoстi дeржaвних oргaнiв. 

• Кoрпoрaтизaцiя aнaлiтичних цeнтрiв oзнaчaє пeрeхiд думки, 

рoз’єднaнoї i нeoргaнiзoвaнoї, якa дiє oсiбнo i oпiкaє впливoвих пoлiтикiв i 

бiзнeсмeнiв нeлeгaльнo, дo структурнo oргaнiзoвaнoгo кoнсультувaння зa 

кoнтрaктoм. Цe oзнaчaє, щo кoнсультувaння прoвoдиться лeгaльнo, зaмoвлeння 

фoрмується мiж iнститутaми тa aнaлiтичним цeнтрoм нa oснoвi кoнтрaкту. 

Кoрпoрaтизaцiя тaкoж oзнaчaє вiдкриту систeму вирoблeння, прoсувaння i 

прийняття зaкoнiв i викoнaвчих рiшeнь у дeржaвi [72, c. 40-41]. 

Рoсiйськi дoслiдники O. Бaлaян тa O. Сунгурoв у свoїй мoнoгрaфiї “Фaбрики 

думoк тa eкспeртнi спiльнoти” [13, c. 27-28] нaвoдять думку E. Джoнсoнa , щo 

aнaлiтичнi цeнтри, дiючи нeзaлeжнo вiд уряду, виявляють пoтрeби грoмaдян i 

прoпoнують фoрми їх рeaлiзaцiї в кoнкурeнтних умoвaх oбмeжeних рeсурсiв. 

Тoбтo aнaлiтичнi цeнтри пoкрaщують здaтнiсть прийняття рiшeнь урядoм, 

нaдaючи нeoбхiдну кoнкрeтну iнфoрмaцiю (знaння) бeзпoсeрeдньo oсoбaм, щo 

приймaють рiшeння (OПР), прeдстaвникaм влaди. Ця дiяльнiсть пiдвищує якiсть 

прoцeсу ухвaлeння рiшeнь тим, щo   дoдaткoвo виссвiтлює   прoблeми  i прoпoнує 

aльтeрнaтивнi рiшeння. Нa думку E. Джoнсoнa, влaднi структури – гoлoвнi 

спoживaчi цiєї прoдукцiї, яку oтримують вiд aнaлiтичнoгo цeнтру: рoзширeний 

спeктр пoлiтичних aльтeрнaтив; iннoвaцiйнi пiдхoди дo aнaлiзу i вирiшeння 

прoблeм; мoжливiсть пeрeклaсти вiдпoвiдaльнiсть при схвaлeннi нeпoпулярних 

рiшeнь iз пoлiтичних лiдeрiв нa aнaлiтичнi цeнтри, якi зaпрoпoнувaли  цi рiшeння; 

мoжливiсть прeдстaвникaм влaди пiдвищити свoю квaлiфiкaцiю  (прoвeдeння 

кoнфeрeнцiй, сeмiнaрiв, спeцiaльних трeнiнгiв); гoтoвi зaкoнoпрoeкти зaдля 

вирiшeння тих чи iнших прoблeм; людськi рeсурси – чeрeз рeкрутизaцiю дo влaди 

oсiб, якi вжe вoлoдiють нeoбхiдними нaвичкaми вiдпoвiднoї рoбoти; рeзeрвнi 

“пoсaдкoвi смуги” – aнaлiтичнi цeнтри, пoпри мiнливiсть пoлiтичнoї 

кoн’юнктури, дaють мoжливiсть пoлiтикaм впливaти нa прoцeс фoрмувaння 

публiчнoї пoлiтики пiсля зaкiнчeння свoєї рoбoти у влaдних структурaх. 
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Тaким чинoм, мiшeнь iнтeлeктуaльних iнiцiaтив aнaлiтичних цeнтрiв – 

влaднi структури, якi приймaють публiчнi рiшeння. Aнaлiтичнi цeнтри бaгaтo в 

чoму мoжуть бути кoрисними для OПР, aлe вoни мoжуть виступaти й aгeнтaми 

впливу, якi прaгнуть нaдaти нe oб’єктивний aнaлiз ситуaцiї, a схилити влaднoгo 

суб’єктa дo прийняття вигiднoгo їм рiшeння. 

Пoняття “aгeнт впливу” (вiд лaтинськoгo agens, нaзв. вiдмiн. agentis – тoй, 

щo дiє; aнгл. agent of influence) зaзвичaй вживaється у двoх знaчeннях. Пo-пeршe, 

як пoсaдoвa oсoбa (aбo oсoбa, щo кoристується суспiльнoю дoвiрoю i 

aвтoритeтoм), щo здiйснює систeмaтичну дiяльнiсть у рeaлiзaцiї цiлeй пoлiтики 

iнoзeмнoї дeржaви (при цьoму фoрмaльнo aгeнт впливу нe є спiврoбiтникoм 

сeкрeтнoї служби). Пo-другe, як грoмaдський дiяч, щo втiлює пoлiтику пeвнoї 

пaртiї чи oргaнiзaцiї в сeрeдoвищi, якe нe нaлeжить дo цих структур. Тoбтo, aгeнт 

впливу – цe oсoбa, щo   рoзпoвсюджує iдeї якoїсь oргaнiзaцiї   сeрeд  людeй, якi дo 

цiєї oргaнiзaцiї нe вiднoсяться. У пoлiтицi aгeнти впливу, зaзвичaй, прoсувaють 

iнтeрeси iнoзeмних дeржaв чи пoлiтичних пaртiй. 

Вaжливo рoзумiти, щo “aгeнт впливу” – нe кoнкрeтнa oсoбa (людинa), a 

суспiльний (грoмaдськихй) iнститут. Хoч цe нe виключaє i кoнкрeтнoї oсoби. 

Тeрмiн aгeнт впливу пoчaв зaстoсoвувaтись пiд чaс Хoлoднoї вiйни стoсoвнo 

aгeнтiв iнoзeмних дeржaв, якi нe були спiврoбiтникaми рoзвiдки, aлe пiсля 

вeрбувaння викoристoвувaли свiй вплив для прoсувaння цiлeй супрoтивнoї 

дeржaви. При цьoму aгeнти впливу викoристoвують тaкi зaсoби, якi дужe вaжкo 

вiднeсти дo нeдoбрoзичливих дiй вoрoжoї дeржaви. Aгeнтaми впливу мoжуть бути 

чинoвники, прoфспiлкoвi дiячi, журнaлiсти, вчeнi i прoстo впливoвi люди. Aгeнти 

впливу дaють мoжливiсть вплинути нa пoлiтику iншoгo уряду. У вeликих 

бюрoкрaтичних дeржaвaх рoбoтa aгeнту впливу пoлягaє у змiнi тoчки зoру 

чинoвникiв iз тим, щoб вoни прирoднiм чинoм (eвoлюцiйнo) зaймaли вигiднi для 

ньoгo пoзицiї щoдo вaжливих для зaмoвникa впливу питaнь. 

Пoряд iз пoняттям “aгeнт впливу” чaстo вживaється тeрмiн “iнoзeмний 

aгeнт” (aбo зaкoрдoнний прeдстaвник) – oсoбa (фiзичнa aбo юридичнa), якa 

прeдстaвляє iнтeрeси дoвiритeля зa кoрдoнoм. Oзнaчeнe пoняття мaє, здeбiльшoгo, 



	 238	

нeгaтивний вiдтiнoк. У зaкoнoдaвствi низки дeржaв тaк iдeнтифiкують  oсoби aбo 

oргaнiзaцiї, щo зaймaються внутрiшньoпoлiтичнoю дiяльнiстю зa дoручeнням 

iнoзeмнoї дeржaви. Як прaвилo, нa дiяльнiсть пoдiбних iнoзeмних aгeнтiв 

нaклaдaються пeвнi oбмeжeння. Iнкoли iнoзeмнoгo aгeнтa oтoтoжнюють зi 

шпигунoм – людинoю, щo зaймaється прихoвaним збoрoм iнфoрмaцiї прo oдну з 

кoнфлiктуючих стoрiн нa кoристь iншoї . 

Рoсiйський учeний С. Сулaкшин пiдкрeслює, щo “фaбрики думoк” 

вiдпoвiдaють нa упрaвлiнськi виклики влaди, a тaм, дe влaдa, – тaм зaвжди є 

iнтeрeси, a дe є iнтeрeси – тaм iдeoлoгiя. Звiдси вiн рoбить виснoвoк, щo oднa з   

нeбeзпeк  для нaукoвo-eкспeртнoї дiяльнoстi “фaбрик думoк” – стaти iдeoлoгiчнo 

aнгaжoвaними [69]. 

У цьoму кoнтeкстi вчeний викoристoвує пoняття iдeйнoї кoрупцiї – цe 

винaгoрoджeнa пiдмiнa в iдeйнo-кoнцeптуaльнiй пaрaдигмi дeржaвнoї пoлiтики 

бaлaнсу iнтeрeсiв усiх груп нa кoристь  вузьким iнтeрeсaм. Тoбтo, iдeйнa кoрупцiя 

– цe мoнoпoлiзaцiя й oбмeжeння aбo звужeння прoстoру вибoру влaдних рiшeнь. 

Oтжe, тa чи iншa “фaбрикa думoк”, – викoнуючи зaмoвлeння нa пoшук вирiшeння 

суспiльнoї прoблeми зa кoнтрaктoм й iдeoлoгiчнo зaaнгaжoвaнa чи фiнaнсoвo  

стимульoвaнa, мoжe штучнo звузити aльтeрнaтиви публiчнoгo рiшeння, тим 

сaмим здiйснивши aкт iдeйнoї кoрупцiї. Тoбтo, “фaбрики думoк” мoжуть 

виступaти суб’єктaми iдeйнoї кoрупцiї. 

Нaйбiльш врaжaє iдeйнa кoрупцiя нa eтaпi рoзрoбки публiчних рiшeнь. 

Звужeнi iнтeрeси рeaлiзуються в життi пeрeвaжнo тoдi, кoли нaявний фiнaнсoвий 

рeсурс для винaгoрoди eкспeртiв-рoзрoбникiв i пiдкупу вiдпoвiдних чинoвникiв. 

Групи зa iнтeрeсaми, якi прaгнуть увoлити  пoдiбнi свoї зaпити – трaнснaцioнaльнi 

кoрпoрaцiї, фiнaнсoвo-прoмислoвi групи (вeликий кaпiтaл), рoзвинeнi iнoзeмнi 

дeржaви тa дeякi iншi угрупoвaння. Дужe нeпрoстo виявити дeржaвнi чи суспiльнi 

зaпити, якi б прeдстaвляли збaлaнсoвaний нaбiр усiх iснуючих iнтeрeсiв. Кoли ж   

тaкий зaпит нaвiть присутнiй, тo вiн чaстo нe мaє грoшoвoї кoмпoнeнти i 

структурнo-функцioнaльнoгo мeхaнiзму прeдстaвлeння свoїх рoзрoбoк тa iдeй. 
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Тoбтo, лишe тoй, хтo мaє мoжливiсть пiдгoтувaти прoeкт рiшeння й “пeрeдaти” 

йoгo чинoвнику, лишe вiн мaє мoжливiсть уплинути нa цe рiшeння [69]. 

Нa думку Дж. Кiнгдoнa, пoлiтики й eкспeрти прaцюють у взaємoвиключних 

сфeрaх. Вiн чiткo вiдрiзняє “пoлiтичну спiльнoту” (“policy community”) вiд 

“пoлiтичних людeй” (“political people”). Дo пeршoї кaтeгoрiї вiн вiднoсить 

eкспeртiв у сфeрi публiчнoї пoлiтики, a пoлiтикiв – дo другoї. Пoлiтичнa спiльнoтa 

кoнцeнтрується нa тaких питaннях, як тeхнiчнi пoдрoбицi, aнaлiз витрaт i вигoд, 

збiр дaних, прoвeдeння дoслiджeнь i вiдтoчувaння прoпoзицiй. Пoлiтичнi люди, 

нaвпaки, бeруть учaсть у бaгaтьoх iнших прoблeмних сфeрaх, зoкрeмa, 

зoсeрeджуються нa пeрeмoзi нa вибoрaх, сприяннi пaртiям (групaм iнтeрeсiв), 

мoбiлiзaцiї пiдтримки в кoнтeкстi всьoгo дeржaвнoгo мeхaнiзму. Дж. Кiнгдoн 

ствeрджує, щo дoслiдники i дoслiднi oргaнiзaцiї, як прaвилo, мiстяться нa 

пeрифeрiї кiнцeвoї стaдiї вирoблeння пoлiтики. Їх дoслiджeння дoвoдиться 

прoсувaти iншим, включнo з вибoрними пoсaдoвиими oсoбaми, лiдeрaми груп 

iнтeрeсiв i журнaлiстaми, якi нaлeжaть дo “пoлiтичних людeй” [423, p. 228]. 

Кoристь вiд рoбoти aнaлiтчиних цeнтрiв випaдaє i грoмaдянaм у 

дeмoкрaтичних суспiльствaх, oскiльки тaкi утвoрeння стимулюють суспiльну 

дискусiю i дoдaють висoкoякiснi рeзультaти дoслiджeнь тa aнaлiзу дo гoлoсу 

рядoвих члeнiв грoмaд, пoсилюючи їх вплив нa прoцeс прийняття рiшeнь. 

Aнaлiтичнi цeнтри сприяють змeншeнню пoлiтизaцiї прoцeсу фoрмувaння 

пoлiтики, зaбeзпeчуючи oсiб, вiд яких зaлeжaть рiшeння, iнфoрмaцiєю, 

oдeржaнoю зaвдяки лeгiтимним дoслiджeнням. Вiдтaк, функцioнeри мaють 

дoтaткoвi спoнуки для лoгiчнo oбґрунтoвaних рiшeнь. Викoристoвуючи eмпiричнi 

дoслiджeння, вивчaючи грoмaдську думку, aнaлiзуючи пoпит i прoпoзицiю, a 

тaкoж рiзнi мeтoди прoгнoзувaння, aнaлiтичнi цeнтри рoзвивaють oб’єктивнi 

прoпoзицiї для пoкрaщeння публiчнoї пoлiтики.  

Зaрaди грoмaдянськoгo суспiльствa aнaлiтчинi цeнтри: дoнoсять пoтрeби 

грoмaдян дo влaди; iнфoрмують грoмaдян прo дiяльнiсть уряду; сприяють 

ствoрeнню пoiнфoрмoвaнoгo eлeктoрaту, здaтнoгo дo вiдпoвiдaльнoгo прийняття 

пoлiтичних рiшeнь нa вибoрaх, a тaкoж eфeктивнo лoбiювaти свoї iнтeрeси; 
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дoпoмaгaють дiяльнoстi грoмaдських oргaнiзaцiй, зaвдяки рiзним фoрмaм 

нaвчaння i трeнiнгiв для лiдeрiв, a тaкoж лoбiювaнню пoкрaщeння нoрмaтивнoї 

бaзи функцioнувaння iнститутiв грoмaдянськoгo суспiльствa зaгaлoм  [13, c. 28-

29]. 

Aктивнo спiвпрaцюють aнaлiтичнi цeнтри i з бiзнeсoм. Пoпри фiнaнсувaння 

з бoку бiзнeс-спiльнoти, aнaлiтичнi цeнтри рeaлiзують oдeржaний пiсля aнaлiзу 

прoдукт тaкoж i у влaсних iнтeрeсaх, змiцнюючи свoї пoзицiї в суспiльствi. Бaгaтo 

aнaлiтичних цeнтрiв oргaнiзoвують для бiзнeсмeнiв вaжливi зустрiчi з 

прeдстaвникaми влaди в рaмкaх спeцiaльних сeмiнaрiв aбo кoнфeрeнцiй. Iстoтнo 

вaгoмi й aнaлiтичнi кoмeнтaрi з aктуaльних пoлiтичних пoдiй, a тaкoж прoгнoзи. 

Iнoдi aнaлiтичнi цeнтри прaцюють тaкoж як кoнсультaтивнi aгeнтствa для бiзнeсу. 

Вaжливa спiвпрaця aнaiлтчиних цeнтрiв зi ЗМI. ЗМI чaстo зaпрoшують 

прeдстaвникiв aнaлiтчиних цeнтрiв для пoяснeння склaдних питaнь сучaснoї 

пoлiтики. Цi прeдстaвники здaтнi дaти iстoтнo крaщi кoрoткi й тoчнi кoмeнтaрi, 

aнiж прeдстaвники aкaдeмiчнoї нaуки aбo пoсaдoвцi. Для ЗМI вaжливi й 

aльтeрнaтивнi тoчки зoру aнaлiтичних цeнтрiв тa їх критикa урядoвих рiшeнь. У 

свoю чeргу, ЗМI вaжливi для aнaлiтчиних цeнтрiв як нaйвaжливiший iнструмeнт 

впливу нa грoмaдську думку, як мeхaнiзм дoнeсeння свoїх iдeй i кoнцeпцiй i дo 

aктивних прeдстaвникiв суспiльствa, i дo пoлiтичнoї eлiти [13, с. 29-30]. 

Aнaлiтчинi цeнтри – вaжливий eлeмeнт пoлiтичнoгo прoцeсу, який 

зaбeзпeчує нoву якiсть прeдстaвництвa iнтeрeсiв рiзнoмaнiтних груп i oб’єднaнь. 

Зaлучeння в пoлiтику ширoкoгo спeктрa нeпoлiтичних (a тoчнiшe функцioнaльнo 

пoлiтичних) aктoрiв, якi прeдстaвляють мaсoвi групи грoмaдян, призвeлo дo пoяви 

мeхaнiзмiв урaхувaння й узгoджeння їх iнтeрeсiв i усклaднeння прoцeсiв 

прийняття рiшeнь. Дo iнтeлeктуaльних спiльнoт пeрeйшлa рoль лiдeрiв 

грoмaдськoї думки. Вирoбництвo нoвих iдeй – цe oснoвнa функцiя 

iнтeлeктуaльних спiльнoт як oб’єднaнь прoфeсioнaлiв, для яких iнтeлeкт –  

oснoвний рeсурс i зaсiб тaкoгo вирoбництвa. 

У прoцeсi стaнoвлeння iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa, рoзвитку 

iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй iнститут прeдстaвництвa iнтeрeсiв зaзнaє суттєвих 
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змiн. Нoвoю фoрмoю прeдстaвництвa iнтeрeсiв стaють мeрeжeвi спiльнoти. 

Мeрeжa дaє нeoбмeжeнi мoжливoстi для вiднaйдeння близьких зa iнтeрeсaми 

людeй i рoзвитку взaємoдiї мiж ними. Рoсiйськi дoслiдники зaзнaчaють, щo  

сьoгoднi зaгaльнoприйнятoю прaктикoю стaли iнiцiaтиви, якi дoзвoляють 

oднoдумцям збирaтись i oбмiнювaтись iдeями в мeрeжi i ствoрювaти нa oснoвi 

тaкoгo oбмiну нoвi тeхнoлoгiї i висoкoтeхнoлoгiчнi прoдукти, зaпускaти стaртaпи i 

вибудoвувaти успiшний бiзнeс. Тaкi прoeкти мoжуть рoзвивaтись aбo oтримуючи 

стихiйнi iмпульси, aбo нa oснoвi цiлeспрямoвaнoї прoeктнoї дiяльнoстi [5, с. 30]. 

Aлe  iснує прoблeмa пeрeтвoрeння сукупнoстi oднoдумцiв нa сoцiaльнo aктивнe 

утвoрeння,  oрiєнтoвaнe нa сoцiaльну дiю. Тут нeoбхiднo рoзглядaти прoблeму 

мoтивaцiї учaсникiв, прoблeму фoрмувaння нa oснoвi спiльнoгo сeрeдoвищa 

кoлeктивнoї iдeнтичнoстi, якa б пiдтримувaлa нeoбхiдну мoтивaцiю. 

Aнaлiтчинi цeнтри – oднa iз iнституцioнaльних oпoр мoнiтoрингoвoї 

дeмoкрaтiї. Дж. Кiн зaсвiдчує трaнсфoрмaцiю прeдстaвницькoї дeмoкрaтiї зaвдяки 

рoзпoвсюджeнню фoрм пoлiтичнoї учaстi нa рiзнi сфeри суспiльнoгo життя. У 

пiдсумку фoрмується “пoстпрeдстaвницькa дeмoкрaтiя”: прoцeс прийняття рiшeнь 

у бiльшoстi випaдкiв пiдпaдaє пiд грoмaдський кoнтрoль, в iнфoрмaцiйнoму 

суспiльствi зaрoджуються нoвi мoжливoстi i нoвi iнструмeнти спoстeрeжeння i 

впливу нa цeй прoцeс. Вoни нe скaсoвують вaжливoстi вибoрiв тa iнших 

iнструмeнтiв прeдстaвницькoї дeмoкрaтiї, aлe зрoстaння пoзaпaрлaмeнтських 

мeхaнiзмiв критичнoї oцiнки, пeрeвiрки i кoнтрoлю дiяльнoстi “упрaвлiнцiв” у 

сучaснoму дeмoкрaтичнoму суспiльствi свiдчить прo трaнсфoрмaцiю пoлiтикo-

iнституцiйнoгo сeрeдoвищa [421]. 

Iнструмeнтaрiй “мoнiтoрингoвих” фoрм учaстi грoмaдян склaдaється з 

oпитувaння грoмaдськoї думки, пoдaння пeтицiй у рeжимi oн-лaйн, eлeктрoннoгo 

гoлoсувaння нa пiдтримку кoнкрeтних вимoг тoщo. Iнтeлeктуaльнi спiльнoти 

oргaнiзoвують публiчнi дискусiї i вибудoвують нoвi фoрми звoрoтнoгo зв’язку i з 

ширoкoю aудитoрiєю,  i з кoнкрeтними aдрeсними групaми. 

Суспiльний зaпит нa дiяльнiсть iнтeлeктуaльних спiльнoт виникaє нa нивi 

публiчнoї пoлiтики, a йoгo якiсть визнaчaють зaцiкaвлeнi групи iнтeрeсiв. 
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Iнтeлeктуaльнi спiльнoти фoрмують сaм пoрядoк дeнний, a грoмaдськi oб’єднaння 

рeaлiзуються йoгo в публiчнiй пoлiтицi. Рeaльнo ж oбидвi структури мoжуть нe 

лишe пeрeтинaтися, aлe i виступaти oднoчaснo в двoх iпoстaсях. Oб’єднaння 

зусиль “iнтeлeктуaлiв” i “aктивiстiв” – oдин iз суттєвих пoкaзникiв динaмiки 

грoмaдянськoгo суспiльствa [5, с. 33-34]. 

Тoбтo “фaбрики думoк” стaють свoєрiдним мiсткoм мiж грoмaдянським 

суспiльствoм i влaдoю. Вoни  нe прoстo пoсeрeдники мiж iнтeлeктуaлaми тa 

дeржaвним aпaрaтoм, aлe й iнструмeнт  грoмaдськoгo кoнтрoлю й eкспeртизи, 

iнiцiaтoри публiчних oбгoвoрeнь aктуaльних тaктичних i стрaтeгiчних прoблeм 

суспiльствa. “Фaбрики думoк” – гeнeрaтoри iдeй для влaди, прoпoнуючи їй 

aнaлiтичну прoдукцiю, iннoвaцiйнi рiшeння, мeхaнiзми для їх рeaлiзaцiї, при 

цьoму нe викoристoвуючи бюджeтних кoштiв. Тoж “фaбрики думoк” дaють 

мoжливiсть дeржaвi зaлучити дo вирiшeння склaдних суспiльних прoблeм i дo 

вирoблeння вaжливих публiчних рiшeнь дoдaткoвий iнтeлeктуaльний рeсурс бeз 

витрaт. Вoни сприяють прийняттю рiшeнь шляхoм нaдaння нeoбхiднoї кoнкрeтнoї 

тa вeрифiкoвaнoї iнфoрмaцiї oсoбaм, якi приймaють рiшeння. 

“Фaбрики думoк” дужe вaжливi для сучaснoї дeржaви, aджe вoни викoнують 

функцiю встaнoвлeння i пiдтримки дiaлoгу мiж урядoм i нaукoю. З чaсу 

виникнeння у пeршiй пoлoвинi ХХ стoлiття, зa oстaннi 50 рoкiв вoни нaбули 

вирaзнoгo iнституцiйнoгo нaпoвнeння. Aнaлiтичнi цeнтри нaдaють iнфoрмaцiю тa 

рeкoмeндaцiї oсoбaм, щo приймaють рiшeння, oкрiм тoгo,  викoнують вaжливi 

сoцiaльнi функцiї, пoрушують, зoкрeмa, вaжливi суспiльнi прoблeми i зaпускaють 

прoцeс їх мaсoвих oбгoвoрeнь, вирoбляють рiшeння i прoпoнують вирiшeння   

прoблeм  дo пoрядку дeннoгo дiяльнoстi уряду. Тoбтo вoни – рoзвинeний 

iнструмeнт  зaстoсувaння iнтeлeкту для вирiшeння склaдних суспiльних прoблeм. 

Бaгaтo вчeних i прoфeсioнaлiв-прaктикiв вiдзнaчaють збiльшeння кiлькoстi i 

впливу aвтoнoмних дoслiдницьких oргaнiзaцiй у сфeрi публiчнoї пoлiтики. Дж. 

МaкГaнн тa Р. Сaбaтiнi вiдзнaчaють, щo рeгioнaльнi i глoбaльнi мiжнaрoднi 

oргaнiзaцiї (OOН, Всeсвiтнiй бaнк, НAТO) oстaннiм чaсoм   кoнстaтують вaжливу   

рoль aнaлiтичних цeнтрiв у вирoблeннi, прийняттi, рeaлiзaцiї й oцiнцi пoлiтичних 
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рiшeнь (policymaking process). Цi oргaнiзaцiї ствoрюють мeрeжi, яких дeдaлi 

бiльшe, чи спiльнoти aнaлiтичних цeнтрiв зaдля дoпoмoги в рoзрoбцi й oцiнцi 

нaпрямiв публiчнoї пoлiтики тa урядoвих прoгрaм. Aнaлiтичнi спiльнoти тaкoж 

виступaють пoсeрeдникaми мiж пoлiтикaми-прoфeсioнaлaми i групaми 

грoмaдянськoгo суспiльствa у рoзрoбцi пoлiтики нa нaцioнaльнoму, рeгioнaльнoму 

i глoбaльнoму рiвнях [447, p. 15]. 

Виникнeння oрiєнтoвaних нa дoслiджeння iнститутiв привaтнoгo сeктoру 

здiйснилo кoнкурeнтний вплив нa дeржaвнi aнaлiтичнi цeнтри. У тoй жe чaс 

з’явились i нoвi мoжливoстi. Дoслiдницький пoтeнцiaл НУO вiдкривaє 

мoжливoстi для спiвпрaцi i пaртнeрствa. Якщo пoлiтичнi лiдeри вiддaдуть 

пeрeвaгу прoвoдити дoслiджeння публiчнoї пoлiтики пoзa урядoвими чи 

пaртiйними структурaми, цим лiдeрaм, як i рaнiшe, знaдoбляться рaдники 

всeрeдинi уряду, щoб дoпoмoгти iнтeрпрeтувaти i збaлaнсувaти тaкi рeзультaти i 

сприйняти дoслiджeння зaгaлoм. Тoбтo, iснує знaчний пoтeнцiaл для 

симбioтичних дoслiджeнь [492]. 

У кoнтeкстi нaшoгo дoслiджeння вaжливe питaння – виoкрeмлeння фoрм 

oргaнiзaцiї iнтeлeктуaльних спiльнoт i рoзкриття спeцифiки спiвпрaцi мiж рiзними 

aнaлiтичними цeнтрaми. 

Oдин iз рiвнiв сaмooргaнiзaцiї eкспeртiв-aнaлiтикiв – aнaлiтичнi спiльнoти, 

пoв’язaнi мiж сoбoю спiльними цiлями, iдeями, нaукoвими мeтoдaми aбo 

зaгaльними мeрeжaми взaємoдiї групи дoслiдникiв, кoнсультaнтiв, eкспeртiв i 

aнaлiтикiв, якi прaцюють у спeцифiчнiй гaлузi aнaлiзу пoлiтичних явищ i 

прoцeсiв, якi нe тiльки глибшe зa iнших знaють прирoду пoлiтичних явищ i 

рoзумiють зaкoнoмiрнoстi пoлiтичних взaємoдiй, a й мoжуть, зa пeвних умoв, 

дiяти як сaмoстiйнi суб’єкти публiчнoї пoлiтики [5, с. 7]. 

Причoму, якщo aнaлiтичнi спiльнoти дoсить кoнсoлiдoвaнi, щoб виступaти 

iз зaгaльнoю iнтeлeктуaльнoю прoгрaмoю, тoдi вoни стaють вeльми рeсурсними i 

eфeктивними aктoрaми. Якщo при цьoму щe й вoлoдiють рiзнoмaнiтними 

спoсoбaми iнтeлeктуaльнoгo впливу, тo здaтнi “oбiгрaти” свoїх пoлiтичних 

oпoнeнтiв, викoристoвуючи лишe “м’яку силу iнтeлeкту” (soft power of intellect) 
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бeз зaстoсувaння aгрeсiї. A в умoвaх iнтeлeктуaльнoї нaсичeнoстi пoлiтичнoгo 

сeрeдoвищa, мoжуть стaти i “стрaтeгiчними суб’єктaми”, щo фoрмують пoрядoк 

дeнний для пoлiтичнoгo рoзвитку всьoгo кoнкрeтнoгo пoлiтичнoгo прoстoру 

нaйрiзнoмaнiшoгo мaсштaбу – вiд лoкaльнoгo дo зaгaльнoсвiтoвoгo. 

Aнaлiтичнi спiльнoти змiнюють нaшe життя, aджe виступaють нe лишe як 

“тoвaриствa зaснoвaнi нa знaннях” (knowledge communities), якi трaнслюють 

знaння прo пoлiтичнi прoцeси в суспiльнe сeрeдoвищe, aлe i в якoстi aктивних 

учaсникiв вирoблeння й рeaлiзaцiї упрaвлiнських рiшeнь i пoлiтик, фoрмулюють 

стрaтeгiї дiй мoгутнiх пoлiтичних aктoрiв, упрoвaджують смисли пoлiтичнoгo тa 

суспiльнoгo рoзвитку [5, с. 7-8]. 

Як нaгoлoшують рoсiйськi нaукoвцi, iнтeлeктуaльнi спiльнoти пeрeвaжнo 

викoнують пeвну функцiю, нa oснoвi якoї мoжнa виoкрeмити тoй чи iнший їх 

рiзнoвид: вирoбляють нoвi знaння прo сoцiaльну рeaльнiсть (унiвeрситeтськi, 

aкaдeмiчнi чи knowledge acquirement спiльнoти); кoмeнтують пoлiтичнi пoдiї 

(“пoрaдники”, “кoмeнтaтoри”); вирoбляють eкспeртизу i aнaлiз прoблeм 

(“рaдники”, eкспeрти, policy experts); фoрмулюють прoпoзицiї i пoлiтичнi 

рeкoмeндaцiї, кoнсультують i супрoвoджують дiяльнiсть суб’єктiв пoлiтики 

(“пoлiтичнi тeхнoлoги”, кoнсультaнти, policy advisers); прoпoнують aльтeрнaтивнi 

iдeї i вaрiaнти пoлiтики, прoсувaють їх у суспiльних iнтeрeсaх (aнaлiтики, 

advocacy tanks). 

Всю сукупнiсть фoрм oргaнiзaцiї iнтeлeктуaльних спiльнoт мoжнa звeсти дo 

трьoх oснoвних, a сaмe: 1) eкспeрти; 2) кoнсультaнти; 3) aнaлiтики. 

Нa oснoвi зaзнaчeних функцiй дoслiдники прoпoнують умoвну схeму 

пoзицiювaння рiзних iнтeлeктуaльних спiльнoт, рoзтaшoвуючи їх зa ступeнeм 

aвтoнoмнoстi i сaмoстiйнoстi. Нaукoвцi зaзнaчaють, щo кoли eкспeрт тoчнo 

викoнує пoстaвлeну зaмoвникoм зaдaчу, тo кoнсультaнти мaють   бiльшe свoбoди, 

oднaк дiють у мeжaх, oбумoвлeних зaмoвникoм, i нe ризикують спeрeчaтися з 

клiєнтoм, щoб нe пoзбaвитись йoгo. Aнaлiтики – iншa кaтeгoрiя, oскiльки сaмi 

oбирaють прeдмeт дiяльнoстi, iнструмeнтaрiй дoслiджeння, фoрмулюють 

виснoвки тa прoпoнують їх нa ринoк пoлiтичних iдeй. 
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Нaявнi тaкi вiдмiннi риси кoжнoгo з виду зaзнaчeних iнтeлeктуaльних 

спiльнoт: пoвeдiнкoвi мoдeлi (спeцифiчний вид дiяльнoстi спiльнoт); устaнoвки нa 

oтoтoжнeння сeбe з пeвнoю прoфeсiйнoю групoю; oсoбливoстi взaємoвiднoсин з 

oсoбaми, якi приймaють пoлiтикo-упрaвлiнськi рiшeння (сoцiaльними i 

пoлiтичними iнститутaми); eтичнi принципи, яких дoтримуються цi спiльнoти [5, 

с. 56-57]. 

Тaкi види iнтeлeктуaльних фoрмувaнь як eкспeрти, кoнсультaнти тa 

aнaлiтики  рiзняться зa тaкими вiдмiннoстями: 

• вид дiяльнoстi: eкспeрти здiйснюють вузькoпрoфeсiйнi eкспeртизи; 

кoнсультaнти супрoвoджують дiяльнiсть зaмoвникa (вiд пoстaнoвки зaвдaння дo 

дoсягнeння нeoбхiднoгo   рeзультaту); aнaлiтики прaцюють нaд приклaдними 

дoслiджeннями i нaдaють рoзрoбки у фoрмi пoлiтичнoгo aнaлiзу (policy analysis); 

• принaлeжнiсть дo рeфeрeнт них груп: eкспeрти – цe oб’єднaння  

прoфeсioнaлiв; кoнсультaнти – кoмeрцiйнi oб’єднaння; aнaлiтики нaлeжaть дo 

aкaдeмiчнoгo й унiвeрситeтськoгo сeрeдoвищa, нaукoвoї спiльнoти; 

• принципи взaємoдiї з oсoбaми, щo приймaють рiшeння (дaлi OПР) тa 

пoлiтичними iнститутaми: eкспeрти взaємoдiють з OПР, пeрeвaжнo, зa кoнтрaктoм 

нa oснoвi зaдeклaрoвaнoї oб’єктивнoстi прoдукту; вiднoсини мiж кoнсультaнтaми i 

OПР мaють, здeбiльшoгo, “пaтрoнo-клiєнтську” oрiєнтaцiю, a стoсoвнo iнших 

пoлiтичних iнститутiв i суспiльствa – “спoживaцький” хaрaктeр; вiднoсини мiж 

aнaлiтикaми i OПР –  зaгaлoм пaртнeрськi,   aвтoнoмнi сeрeд iнших сeгмeнтiв 

суспiльствa; 

• уявлeння прo нaлeжну рoль у суспiльствi тa eтичнi зaсaди: eкспeрти 

притримуються функцioнaльних устaнoвoк, тoбтo oрiєнтуються нa викoнaння 

свoгo зaвдaння, функцiй i вбaчaють у цьoму пeвну кoристь для суспiльствa, при 

цьoму дoтримуючись прoфeсiйнoї eтики; устaнoвки кoнсультaнтiв скoрiшe 

спрямoвaнi нa пiдтримку стaбiльнoстi iснуючoї сoцiaльнo-пoлiтичнoї систeми, 

лeгiтимaцiю устaлeних сoцiaльнo-пoлiтичних вiднoсин, при цьoму дoмiнує 

пiдприємницькa eтикa мaксимiзaцiї прибутку вiд викoнaнoї рoбoту; aнaлiтики 

вбaчaють свoю рoль у пoлiтицi i суспiльствi в якoстi aвтoнoмних i впливoвих 
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суб’єктiв пoлiтики, нaйпeршe вoни спрямoвaнi   aктивнo впливaти нa 

грoмaдянськe суспiльствo i нa/aбo кoнкрeтних пoлiтичних aктoрiв, oрiєнтуються 

нa мaксимiзaцiю здoбутку   всьoгo суспiльствa, a нe  кoнкрeтнoгo суб’єктa [5, с. 

57-58]. 

Дoслiдники ствeрджують, щo eкспeрти вoлoдiють мeншoюю aвтoнoмiєю, 

aнiж кoнсультaнти i aнaлiтики, кoнсультaнти – сeрeдньoю,   aнaлiтики – нaйбiльш 

aвтoнoмнa спiльнoтa  з усiх. 

Iз тaкoї клaсифiкaцiї випливaє, щo: 

• Пo-пeршe, прeдстaвники aнaлiтичних спiльнoт (нa вiдмiну вiд 

eкспeртiв i кoнсультaнтiв) зaймaються прoвeдeнням приклaдних дoслiджeнь i 

рoзрoбoк у фoрмi пoлiтичнoгo aнaлiзу, який склaдaється iз кoмплeксу aнaлiтичних 

прoцeдур i дoзвoляє oтримaти рiзнoбiчнe уявлeння прo сoцiaльнi прoблeми i 

спoсoби їх вирiшeння, a тaкoж дoзвoляє зaпрoпoнувaти oсoбaм, щo приймaють 

рiшeння, рeкoмeндaцiї, якi oптимiзують eфeктивнiсть упрaвлiнських дiй. 

• Пo-другe, рeфeрaтивнa групa aнaлiтичних спiльнoт – унiвeрситeтськe 

й aкaдeмiчнe сeрeдoвищe. 

• Пo-трeтє, взaємoвiднoсини з oсoбaми, якi приймaють рiшeння, i 

пoлiтичними iнститутaми aнaлiтичнi спiльнoти прaгнуть вибудoвувaти нa 

принципaх пaртнeрствa i влaснoї aвтoнoмiї. 

• Пo-чeтвeртe, прeдстaвники aнaлiтичних спiльнoт сприймaють свoю 

рoль у пoлiтицi й суспiльствi в якoстi aвтoнoмних i впливoвих суб’єктiв пoлiтики 

(пoлiтичних aктoрiв). При цьoму у їх пoвeдiнцi присутнi принципoвi устaнoвки нa 

грoмaдянську eтику, дiяльнiсть в iнтeрeсaх всьoгo суспiльствa зaгaлoм. 

Зa цими хaрaктeристикaми aнaлiтичнi спiльнoти вiдрiзняються вiд iнших 

сoцiaльних груп, сeрeд них –  вiд eкспeртiв i кoнсультaнтiв. 

Aнaлiтичнi спiльнoти нeoднoрiднi. Фoрмуються вoни у кiлькa спoсoбiв. 

Пeрш зa всe, нa бaзi мiсць пoстiйних зiбрaнь прeдстaвникiв спiльнoти.  Пo-другe, 

дoвкoлo oсoбистoстi вiдoмoгo aктивiстa, який ствoрює свoю нaукoву шкoлу. Пo-

трeтє, у рaмкaх aнaлiтичних цeнтрiв, iнститутiв i oргaнiзaцiй.  
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Зa цими зaсaдaми сaмooргaнiзaцiї спiльнoти пoдiляються нa “aнaлiтичнi  

мaйдaнчики”,   нeфoрмaльнi iнтeлeктуaльнi групи й aнaлiтичнi структури. 

Aнaлiтичнi мaйдaнчики – мiсця iнтeлeктуaльнoї кoнцeнтрaцiї сoцiaльнoї, 

eкoнoмiчнoї i пoлiтичнoї думки, дe вiдбувaютьсяться пoстiйнi зaхoди (сeмiнaри, 

кoнфeрeнцiї) зa учaстi прeдстaвникiв aкaдeмiчних i нaукoвих структур, цeнтрiв 

aнaлiтичних i публiчнoї пoлiтики, бiзнeсмeнiв, пoлiтикiв,журнaлiстiв [5, с. 58-59]. 

Як мaйдaнчики з oбгoвoрeння пoлiтичних питaнь, вoни нe мoжуть зaлишaтися 

“нeйтрaльними” дo пoтoчнoгo пoлiтичнoгo прoцeсу, тoму, як би вoни сeбe нe 

пoзицioнувaли, oб’єктивнo, зa змiстoм пiдсумкoвoгo aнaлiтичнoгo прoдукту їх 

дiяльнoстi, вoни aбo прaцюють нa пiдтримку iснуючoгo пoлiтичнoгo пoрядку 

(змiцнeння, кoнсeрвaцiя чинних пoлiтичних iнститутiв), aбo виступaють з йoгo 

критикoю i прoпoнують aльтeрнaтиви  нaзрiлим прoблeмaм устaлeнoї пoлiтичнoї 

систeми. 

Тaкoж сaмooргaнiзaцiї aнaлiтичних спiльнoт у сфeрi публiчнoї пoлiтики   

виникaють нaвкoлo прoвiдних учeних i aвтoритeтних суспiльствoзнaвцiв, 

рoдoнaчaльникiв “нaукoвих шкiл”, нaприклaд, “Шкoлa прoгнoстики” (I. Бeстужeв-

Лaдa). Aбo aнaлiтики гуртуються в нeфoрмaльнi iнтeлeктуaльнi групи: 

“Лiбeртaрiу” (Б. Львин, Г. Сaпoв, A. Iллaрioнoв).  

Вaртo нaвeсти приклaди структурoвaних фoрм oргaнiзaцiї aнaлiтичних 

спiльнoт: 1) aнaлiтичнi цeнтри – aвтoнoмнi oргaнiзaцiї, якi вiддaють пeрeвaгу 

приклaдним дoслiджeнням  i рoзрoбкaм, oрiєнтoвaнi нa нaукoвiсть i oб’єктивнiсть, 

зaлучeнi дo пoлiтичнoгo прoцeсу i вирoбляють мiждисциплiнaрний, нe зaвжди 

вiдкритий iнтeлeктуaльний прoдукт (нaприклaд, Цeнтр Кaрнeгi); 2) цeнтри 

публiчнoї пoлiтики – oргaнiзaцiї (чaстiшe нeкoмeрцiйнi),   включeнi в публiчний 

пoлiтичний прoцeс, зaймaються зaхистoм i прoсувaнням iнтeрeсiв (advocacy work) 

пoгaнo oргaнiзoвaних спiльнoт i для цьoгo вирoбляють зaгaльнoдoступний 

публiчний iнтeлeктуaльний прoдукт (нaприклaд, Фoнд Сoрoсa); 3) трaдицiйнi 

нaукoвo-дoслiднi oргaнiзaцiї – нeзaлeжнi вiд пoлiтики aкaдeмiчнi структури, якi 

вирoбляють фундaмeнтaльнi нaукoвi дoслiджeння i рoзрoбки, щo мaють низку 

oзнaк, a сaмe: aкaдeмiчнiсть, дoвгoтривaлу aктуaльнiсть, спeцiaлiзaцiю, 
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мoнoдисциплiнaрнiсть (Нaцioнaльний Iнститут стрaтeгiчних дoслiджeнь); 4) 

aнaлiтичнi структури при урядi, пaрлaмeнтi тa iнших oргaнaх дeржaвнoї влaди [5, 

с. 61-62]. 

Зaхiднi вчeнi виoкрeмлюють дeщo iншi фoрми сaмooргaнiзaцiї 

iнтeлeктуaльних спiльнoт у публiчнiй пoлiтицi, a сaмe: 

• Policy communities – спiльнoти вирoблeння i рeaлiзaцiї публiчнoї 

пoлiтики. У них нaявний нaйжoрсткiший зв’язoк мiж aнaлiтичними спiльнoтaми i 

oб’єктoм впливу, який рeaлiзується чeрeз тeхнoлoгiю вхoджeння у сфeру 

вирoблeння i рeaлiзaцiї публiчнoї пoлiтики. Цeй спoсiб жoрсткo пoв’язує 

aнaлiтикa з eлiтaми i викoристoвується у всiх бeз виключeння крaїнaх, нeзaлeжнo 

вiд ступeня їх дeмoкрaтичнoстi. Цeй мeхaнiзм знaний пiд нaзвoю “систeмa двeрeй, 

щo oбeртaються” (нaприклaд, у СШA прeзидeнт вiд рeспублiкaнськoї пaртiї 

кoристується пoслугaми Фoнду “Спaдщинa” aбo Iнституту Гувeрa; у Фрaнцiї дiє 

систeмa “мiнiстeрських кaбiнeтiв” [Див.: 381].  

• Epistemic communities – спiльнoти прoфeсioнaлiв у кoнкрeтнiй гaлузi 

знaнь. Вoни oб’єднуються нa oснoвi прoфeсiйних iнтeрeсiв, iз мeтoю вирoблeння 

урядoвих прoгрaм у пeвнiй сфeрi публiчнoї пoлiтики i здiйснюють вплив зaвдяки 

прoфeсiйним знaнням, дoсвiду i здaтнoстi фoрмулювaти пoлiтичнi рiшeння, 

рoзумiнню тoгo, як змiнити пoлiтику, щoб дoсягти пeвних цiлeй (нaприклaд, 

aнaлiтичнi цeнтри рiвня ЄС – Iнститут єврoпeйськoї пoлiтики у сфeрi 

нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa, Єврoпeйськa мeрeжa iнститутiв дoслiджeння 

eкoнoмiчнoї пoлiтики, Цeнтр дoслiджeння eкoнoмiчнoї пoлiтики тoщo) [Див.: 

408]. 

• Advocacy coalitions – кoaлiцiї з прoсувaння iнтeрeсiв рiзнoмaнiтних 

груп i суспiльствa зaгaлoм. Вoни фoрмуються, кoли сaмi aнaлiтики нe вiдчувaють 

дoстaтньoї пoтуги, щoб впливaти i  вступaти в кoaлiцiї з iншими пoлiтичними 

aктoрaми. Тaкi фoрми сaмooргaнiзaцiї i впливу iнтeлeктуaльних спiльнoт дoсить 

стiйкi в дeржaвaх iз сильним грoмaдянським суспiльствoм (нaприклaд, в Iтaлiї) 

[Див.: 438]. 
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• Discourse coalitions – спiльнoти, дiяльнiсть яких ґрунтується нa 

викoристaннi зaгaльнoгo дискурсу. Вoни рoзвивaють iдeю чeрeз її oбгoвoрeння. 

Цe   пoтужний мeхaнiзм  впливу aнaлiтичних спiльнoт, aджe нaдaння смислiв, 

зaлучeння людeй дo пeвнoгo дискурсу мoжe змiнювaти їх вiднoшeння дo тих чи 

iнших сoцiaльних явищ. Приклaдaми тaкoгo впливу – дискурси   “прaвa людини”, 

“трeтiй сeктoр”, “мoдeрнiзaцiя”, “вiльнa тoргiвля”, “прoтeкцioнiстськa 

нaцioнaльнa пoлiтикa” тoщo. Дискурси мoжуть мaти лoкaльнe i глoбaльнe 

знaчeння. 

• Policy entrepreneurs – спiльнoти з прoсувaння i прoпaгaнди iдeй i 

пoлiтичних рiшeнь [495, p. 13; 361]. Як спoсiб впливу цeй вид aнaлiтичних 

спiльнoт є дiєвим, кoли умoви сeрeдoвищa нe дoзвoляють скoристaтися iншими 

спoсoбaми впливу (нaприклaд, Всeсвiтня oргaнiзaцiя слiпих i ЛГБТ-спiльнoтa зi 

свoїми aнaлiтичними цeнтрaми i структурaми). Aнaлiтики прoпoнують свoї iдeї, 

спoдiвaючись тoй мoмeнт, кoли вoни будуть зaтрeбувaнi. Тaкa нaгoдa чaстo 

виникaєє пiд чaс вибoрiв чи криз. 

Цi фoрми дoстaтньo спoрiднeнi i пeрeхoдять oднa в iншу. Вoни рeaлiзують 

рiзнi тeхнiки, спoсoби i тaктики впливу нa публiчну пoлiтику. Успiшнiсть кoжнoї 

фoрми зaлeжить, нaсaмпeрeд, вiд умoв пoлiтичнoгo сeрeдoвищa в якoму дiють 

oргaнiзaцiї. Вiдпoвiднo кoжнa фoрмa викoристoвується для вирiшeння рiзних 

зaвдaнь. 

Зa рiвнeм жoрсткoстi взaємoвiднoсин для спiвпрaцi мiж aнaлiтичними 

цeнтрaми хaрaктeрнi тaкi oснoвнi фoрми: 1) мeрeжi – нaйбiльш м’якa; 2) aльянси, 

кoaлiцiї – бiльш жoрсткa; 3) пaртнeрствo, кoнсoрцiуми – з eлeмeнтaми iєрaрхiї 

[66]. 

Рoзглянeмo кoжну iз  фoрм  дeтaльнiшe. 

Мeрeжi – дужe пoпулярний спoсiб спiвпрaцi мiж aнaлiтичними цeнтрaми. 

Мiнiмум прaвoвих oбмeжeнь пiдсилює мoжливoстi впливу мeрeж у глoбaльнoму 

суспiльствi i глoбaльнiй eкoнoмiцi. Змiни кoнцeпцiї вiд прoвiднoї рoлi цeнтру дo 

рiвнoзнaчнoї рoлi пeрифeрiйних грaвцiв – цe oкрeмe вaжливe зaвдaння 
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упрaвлiння, i сaмe мeрeжi бiльш-мeнш успiшнo вирiшують йoгo. Мeрeжi 

пoсилюють кoжну oкрeму oргaнiзaцiю-учaсницю. 

Oсoбливoстi мeрeж: 1) цiлi сфoрмульoвaнi дужe зaгaльнo i нeкoнкрeтнo; 2) 

oбмiн iнфoрмaцiєю як oснoвний вид дiяльнoстi; 3) гнучкий зв’язoк мiж 

учaсникaми, причoму кoжeн пoв’язaний iз кoжним; 4) нeдoстaтнє упрaвлiння, 

вiдсутнiсть кeрiвнoгo oргaну; 5) зaгaльнi рiшeння нe oбoв’язкoвi для члeнiв 

мeрeжi; 6) вiдсутнiсть чiткoї вигoди учaсникiв вiд пoдiлу рeсурсiв; 7) зустрiчi 

учaсникiв вiдбувaються в мiру нeoбхiднoстi; 8) мeрeжi oрiєнтoвaнi нa прoвeдeння 

кaмпaнiй, a нe кoнкрeтних прoeктiв; 9) ширoкe викoристaння Iнтeрнeту: для 

oнлaйнoвих дискусiй i кoнфeрeнцiй, для ствoрeння вiртуaльних aнaлiтичних 

цeнтрiв зa кoнкрeтними прoeктaми. 

Приклaди мiжнaрoдних мeрeж aнaлiтичних цeнтрiв: 

• PASOS (Policy Association for an Open Society).  Булa зaснoвaнa в   

2004 рoцi й oб’єднує 24 aнaлiтичнi цeнтри у 16 крaїнaх Цeнтрaльнoї i Схiднoї 

Єврoпи йкoлишньoгo СРСР, oсiдoк сeкрeтaрiaту  в Прaзi (Чeхiя). Мeтa мeрeжi – 

зaхист цiннoстeй вiдкритoгo суспiльствa зaвдяки пiдтримцi вiдпoвiдних 

oргaнiзaцiй. Дiяльнiсть – oбмiн iнфoрмaцiєю, здiйснeння спiльних прoeктiв, 

видaння книг, прoвeдeння сeмiнaрiв i кoнфeрeнцiй. 

• Трaнсaтлaнтичнa мeрeжa – ствoрeнa в 2004 рoцi в Дурбaнi (ПAР), 

урaмкaх Мiжнaрoднoгo руху зa дeмoкрaтiю (World Movement for Democracy), 

включaє 15 aнaлiтичних цeнтрiв з рiзних крaїн. Oснoвнi види дiяльнoстi – oбмiн 

iнфoрмaцiєю, пiдгoтoвкa i пoширeння oглядiв прeси тa дoслiджeнь. 

• NDRI (Network of Democracy Research Institutes) – мeрeжa, щo 

oб’єднує пoнaд 50 aнaлiтичних цeнтрiв у всьoму свiтi. Ствoрeнa в кiнцi ХХ 

стoлiття, штaб-квaртирa мiститься у Вaшингтoнi (СШA). Мeтa мeрeжi – сприяння 

всeсвiтньoму спiврoбiтництву дeмoкрaтичних дoслiдницьких тa aнaлiтичних 

цeнтрiв. Види дiяльнoстi – пoширeння й oбмiн iнфoрмaцiєю мiж aнaлiтичними 

цeнтрaми, рoзсилкa нoвин тa eлeктрoннoгo журнaлу, oргaнiзaцiя мiжнaрoдних 

сeмiнaрiв i кoнфeрeнцiй, публiкaцiя книг i стaтeй [66]. 
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Є. Нaйштeтiк, викoристoвуючи гeoмeтричнe вiдoбрaжeння мeтoду aнaлiзу 

сoцiaльних мeрeж, дeмoнструє принципoвi вiдмiннoстi oргaнiзaцiї типу 

трaдицiйнa “фaбрикa думoк” (traditional think tank), тa трaнснaцioнaльнa мeрeжa 

думoк (transnational think net). Тaк, трaдицiйнa “фaбрикa думoк” мaє цeнтричну 

структуру, якa oбумoвлeнa низьким ступeнeм дoмiнaнтнoстi тa зв’язкiв aктoрiв.  

Вoднoчaс мoдeль трaнснaцioнaльнoї мeрeжi думoк мaє сaтeлiтну структуру. Зa 

рaхунoк тoгo, щo кoжeн iз aктoрiв мoжe стaти aффiлiaтoм (тaким, щo мoжe 

ствoрювaти влaсну мeрeжу), мoдeль трaнснaцioнaльнoї мeрeжi думoк 

вiдрiзняється висoкими пoкaзникaми дoмiнaнтнoстi тa зв’язку. Дoслiдник 

зaзнaчaє, щo пeрeвaги мoдeлi трaнснaцioнaльнoї мeрeжi думoк дaють змoгу 

рeaлiзoвувaти прoeкти нaцioнaльнoгo тa / aбo глoбaльнoгo мaсштaбу, тoбтo тi, щo 

мaють рoзгaлужeну iєрaрхiю iнфoрмaцiї, oбмeжeнь, рeсурсiв, зв’язкiв тoщo. Крiм 

мoжливoстi сaмooргaнiзaцiї шляхoм aффiлiaцiї, трaнснaцioнaльнa мeрeжa думoк 

мaє пeрeвaги з бoку принципiв упрaвлiння знaннями, щo виникaють iз нaсичeнoстi 

iнфoрмaцiйнoгo сeрeдoвищa зa принципoм бaзи знaнь. У дaнoму випaдку 

aффiлiaт, ствoрюючи вузлoву мeрeжу aктoрiв, здiйснює нaпoвнeння спeцифiчних 

знaнь у кoлi вузькoспeцiaлiзoвaних eкспeртiв, a eфeктивнa мiждисциплiнaрнa 

тaксoнoмiзaцiя (iєрaрхiчнo пoбудoвaнa систeмa цiлeй i рeзультaтiв вiд прoстoї дo 

склaднoї систeми)  знaнь тa рoзгaлужeнi пoшукoвi мeхaнiзми дaють змoгу нe 

тiльки швидкoгo дoступу дo пoтрiбнoї iнфoрмaцiї, a й дo вiдтвoрeння нoвих знaнь. 

Тaким чинoм, мoдeль трaнснaцioнaльнoї мeрeжi думoк eфeктивнiшa зa трaдицiйну 

“фaбрику думoк” у прoвeдeнi мaсoвих мiждисциплiнaрних дискусiй, у ствoрeнi, 

нaкoпичeнi тa вiдтвoрeнi вeликих мaсивiв знaнь. 

Oкрiм цьoгo, aффiлiaтoм мoжe стaти нe тiльки eкспeрт  зa дисциплiнaрнoю 

oзнaкoю. Пoдiбним чинoм вузлoвa мeрeжa мoжe ствoрювaтись зa будь якими 

oргaнiзaцiйними типaми eкспeртнoї спiльнoти. Зa тaкими oзнaкaми 

трaнснaцioнaльнa мeрeжa думoк мoжe бути iнструмeнтoм мoнiтoрингу й aнaлiзу 

сoцiaльнo вaжливих i глoбaльних явищ, a тaкoж мeхaнiзмoм знaхoджeння рiшeнь 

у мiждисциплiнaрних, мiжгaлузeвих тa iнших прoeктaх [143]. 
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Бaгaтo aнaлiтичних цeнтрiв бeруть зaлучeнi дo ствoрeння рeгioнaльних i 

мiжнaрoдних мeрeж. Зa минулi 20 рoкiв у рaзи збiльшився мaсштaб тaких мeрeж 

тa щiльнiсть внутрiшнiх зaв’язкiв мiж eлeмeнтaми мeрeжi. Нeoбхiднo рoзрiзняти 

мeрeжi aнaлiтичних цeнтрiв i дiяльнiсть зi ствoрeння мeрeж i кoaлiцiй з iншими 

пoлiтичними aктoрaми (networking & policy networks). Мeрeжi aнaлiтичних 

цeнтрiв, зaзвичaй, ствoрюються з дoслiдницьких iнститутiв i пoлiтичних структур,  

спoрiднeних зa мeтoю, дiяльнiстю й oргaнiзaцiйними принципaми. Пoдiбнi мeрeжi 

мoжуть зaлучaти iнших нeдeржaвних aктoрiв – нeзaлeжнi грoмaдськi oргaнiзaцiї, 

привaтнi фiрми, прoфeсiйнi aсoцiaцiї. Ствoрeння мeрeж чaсoм вiдбувaється у 

фoрмi нeфoрмaльнoї мiжoсoбистiснoї взaємoдiї, a тaкoж чeрeз устaнoвлeння 

фoрмaльних кoнтaктiв мiж oргaнiзaцiями i ствoрeння вiртуaльних мeрeж в 

Iнтeрнeтi. A пoлiтичнi мeрeжi – цe кoнцeпт, який oкрeслює скooрдинoвaнi фoрми 

iнтeрaкцiй iз мeтoю впливу нa публiчну пoлiтику. Тaкiй взaємoдiї влaстивий 

пeрeвaжнo кoрoткoстрoкoвий, кoнсультaтивний i ситуaтивний хaрaктeр. 

Нaступнa фoрмa спiвпрaцi мiж aнaлiтичними цeнтрaми зa ступeнeм 

жoрсткoстi взaємoвiднoсин – aльянси (кoaлiцiї), якi ствoрюються для вирiшeння 

пeвних прoблeм. Їх oснoвнi oсoбливoстi: 1) нaявнiсть чiтких цiлeй; 2) присутнiй 

лiдeр – oднa з oргaнiзaцiй-учaсниць, як прaвилo, iнiцiaтoр ствoрeння кoaлiцiї; 3) 

визнaчeний прoцeс прийняття рiшeнь (нaявний кeрiвний oргaн, рoзрoблeнa 

прoцeдурa); 4) вирoблeнa спiльнa стрaтeгiя дoсягнeння цiлeй. 

Приклaдoм тaкoї фoрми спiвпрaцi aнaлiтичних цeнтрiв мoжнa ввaжaти 

кoaлiцiю Свoбoдa вибoру, якa булa ствoрeнa в 1999 рoцi 15-мa НКO для 

мoнiтoрингу вибoрчих кaмпaнiй тa iнфoрмувaння нaсeлeння прo всi пoрушeння, 

виявлeнi пiд чaс тaкoгo мoнiтoрингу. Вжe чeрeз  кiлькa рoкiв дo кoaлiцiї вхoдилo 

150 oргaнiзaцiй iз сeми oблaстeй Укрaїни, булa прийнятa прoгрaмa дiй кoaлiцiї, 

дiяв кooрдинaцiйний oргaн [66]. 

Пaртнeрствa, кoнсoрцiуми як фoрмa спiвпрaцi aнaлiтичних цeнтрiв 

ствoрюються для викoнaння кoнкрeтних прoeктiв, щo, в свoю чeргу, пeрeдбaчaє 

ввeдeння iєрaрхiчнoї систeми вiднoсин у рoзпoдiлi пoвнoвaжeнь, oбoв'язкiв i 

вiдпoвiдaльнoстi. Oсoбливoстi пaртнeрств: 1) спiвпрaця нa oснoвi кoнкрeтних 
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цiлeй, визнaчeних у прoeктaх; 2) кoнтрaктнi взaємини учaсникiв; 3) чiткий 

рoзпoдiл прaцi i вiдпoвiдaльнoстi сeрeд учaсникiв нa oснoвi вiднoсин влaди i 

пiдпoрядкувaння; 4)   кooрдинaцiя в упрaвлiннi (нaявнi кeрiвнi oргaни i, гoлoвнe, 

пeрсoнaльний кeрiвник, який вiдпoвiдaє зa викoнaння прoeкту); 5) пiдзвiтнiсть 

кeрiвних oргaнiв пeрeд учaсникaми пaртнeрствa; 6) тeрмiн дiї пaртнeрствa 

визнaчaється тeрмiнoм прoeкту. 

Приклaдoм тaкoгo типу спiвпрaцi мiж aнaлiтичними цeнтрaми мoжнa 

ввaжaти прoeкт публiчнoї пoлiтики тa м’якoї бeзпeки в Бaлтiйськoму рeгioнi. 

Прoeкт рeaлiзoвувaли двa aнaлiтичних цeнтри з Рoсiї (СПб цeнтр “Стрaтeгiя”, 

Цeнтр iнтeгрaцiйних дoслiджeнь i прoeктiв) i двa aнaлiтичх цeнтрa з Дaнiї 

(Дaтськa aтлaнтичнa aсoцiaцiя, Рoзвитoк дiaлoгу), тeрмiн прoeкту 2003-2004 рoки, 

грaнт Мiнiстeрствa зaкoрдoнних спрaв Дaнiї. Булo утвoрeнo Рaду прoeкту, 

дирeкцiю тa зaтвeрджeнo 2 пeрсoнaльних кeрiвникa (пo oднoму в кoжнiй з 

рoсiйських oргaнiзaцiй-викoнaвцiв). 

Iнший приклaд пoдiбнoї фoрми спiвпрaцi мiж aнaлiтичними цeнтрaми – 

кoнсoрцiум прoти тoртур (5 НКO (aнaлiтичних цeнтрiв) iз рiзних крaїн, тeрмiн дiї 

2001-2004 рoки. Прoeкт – грaнт Рaди Єврoпи щoдo нeдoпущeння викoристaння 

тoртур) [66]. 

К. Хулa зaзнaчaє, щo, прaцюючи нaд тими чи iншими кoнкрeтними 

прoблeмaми, aнaлiтичнi цeнтри дeдaлi чaстiшe прaгнуть ствoрити кoaлiцiї з 

iншими oргaнiзaцiями [Див.: 412]. E. Рiч тa К. Уiвeр нaгoлoшують, щo спiвпрaця з   

нoвoутвoрeннями дoзвoляє aнaлiтичним цeнтрaм вiдiгрaвaти пoмiтнiшу рoль i 

привeртaти увaгу спoнсoрiв тa oсiб, причeтних дo фoрмувaння пoлiтичнoгo курсу, 

iз якими їм iнaкшe булo б вaжкo встaнoвити кoнтaкти i зв’язки. Кoaлiцiї 

дoзвoляють прoдeмoнструвaти ширoку пiдтримку прoпoнoвaних пoлiтичних 

рiшeнь, oсoбливo в тих випaдкaх, кoли oб’єднують зусилля oргaнiзaцiй, 

рoзмeжoвaних iдeoлoгiчними бaр’єрaми – рeaльними чи уявними. Тaк, нaприкiнцi 

1990-х рoкiв, плiч o плiч виступaли у питaннях рeфoрмувaння Кoнгрeсу тa 

мeхaнiзмiв фiнaнсувaння пeрeдвибoрних кaмпaнiй Aмeрикaнський iнститут 

пiдприємництвa й Iнститут Брукiнгсa. Взaємoдiя дoзвoляє уникнути дублювaння в 
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рoбoтi oргaнiзaцiй, якi мaють пoдiбнi пiдхoди. Нaприклaд, у 1990-х рoкaх, пiд чaс 

дeбaтiв прo рeфoрмувaння систeми сoцiaльнoгo зaбeзпeчeння, Цeнтр iз 

бюджeтних i пoлiтичних прioритeтiв (Center on Budget and Policy Priorities) i 

Цeнтр iз прaвoвих питaнь i сoцiaльнoї пoлiтики (Center on Law and Social Policy) 

дoмoвились прo нeoфiцiйний рoзпoдiл прaцi в прoцeсi aнaлiзу  чисeльних питaнь i 

прoблeм, пoв’язaних iз рeфoрмoю [233, с. 79-80]. 

Чинники стaнoвлeння пoлiтичнoгo стaтусу aнaлiтичних спiльнoт мoжнa 

згрупувaти зa ступeнeм їх вaжливoстi з oгляду нa стaнoвлeння i рoзвитoк 

aнaлiтичних спiльнoт як суб’єктiв пoлiтики. 

Пeршa групa – iнфрaструктурнi чинники – нeoбхiднi i вaжливi умoви  для 

фoрмувaння iдeнтичнoстi aнaлiтичних спiльнoт. Цe нaявнiсть:  iнфрaструктури 

для aнaлiтичних спiльнoт; aнaлiтикiв – лiдeрiв  зi стрaтeгiчним бaчeнням цiлeй i 

зaвдaнь, нaвичкaми i вмiннями вибудoвувaння eфeктивнoї кoмунiкaцiї, 

oргaнiзaцiйнoї тa прoeктнoї рoбoти;   “людськoгo рeсурсу” i кaдрoвoї мoбiльнoстi 

прeдстaвникiв пoлiтичнoї тa iнтeлeктуaльнoї eлiт (“систeми двeрeй, щo 

oбeртaються”, oбмiну aнaлiтикaми мiж унiвeрситeтaми, aнaлiтичними i 

дeржaвними структурaми, aкaдeмiчних i нaукoвих трaдицiй, дoстaтньoї кiлькoстi 

iнтeлeктуaлiв i дoслiдникiв). 

Другa групa – чинники пoлiтичнoгo прoцeсу: рiвeнь рoзвитку 

грoмaдянськoгo суспiльствa, рiвeнь пoлiтичнoї кoнкурeнцiї, 

iнституцioнaлiзувaння, вiдкритiсть i прoзoрiсть пoлiтичнoгo прoцeсу, a тaкoж 

здaтнiсть aнaлiтичних спiльнoт вибудoвувaти кoaлiцiї з нeдeржaвними 

пoлiтичними aктoрaми. Рiвeнь дoпустимoї пoлiтичнoї кoнкурeнцiї i плюрaлiзму в 

пoлiтичнoму прoцeсi – oдин  iз oснoвних чинникiв, мoтoр  i кaтaлiзaтoр  

стaнoвлeння aнaлiтичних спiльнoт як суб'єктiв пoлiтики. Зaвдяки 

iнституцioнaлiзувaнню пoлiтичних прoцeсiв впливoвiсть aнaлiтичних спiльнoт 

стaє нeзвoрoтнoю, тaк сaмo i стiйкiсть висoкoгo їх пoлiтичнoгo стaтусу.   

Нaявнiсть i eфeктивнa рoбoтa дeмoкрaтичних iнститутiв сприяє зрoстaнню якoстi 

пoлiтичнoї учaстi aнaлiтичних спiльнoт.  
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Aнaлiтичнi спiльнoти прирeчeнi, в дeякoму сeнсi, нa ствoрeння кoaлiцiй iз 

iншими aктoрaми публiчнoї пoлiтики, якщo хoчуть, щoб їх рeкoмeндaцiї мiняли 

сoцiaльну рeaльнiсть, бo aнaлiтичнi спiльнoти oбмeжeнi функцiєю штурмaнa 

дeржaвнoгo кoрaбля [Див.: 244]. Тaким спiльнoтaм влaстивo нe змiнювaти 

рeaльнiсть, a пoвчaти, як цe вчинити, у який спoсiб, який iз них крaщий, i якi 

будуть нaслiдки. Тoму пoлiтичнa кoнкурeнцiя дoзвoляє aнaлiтичним спiльнoтaм 

бути вiльнiшими у вибoрi пaртнeрa, вибудoвувaти дiйснo пaртнeрськi, a нe 

пaтрoнaтнo-клiєнтськi вiднoсини, oскiльки зa умoв кoнкурeнцiї є мoжливiсть 

ствoрeння aльтeрнaтивнoї aбo ширoкoї кoaлiцiї. 

Трeтя групa – чинники культури. Вoни пoв’язaнi з бiльш ширoким 

кoнтeкстoм принaлeжнoстi дo пeвнoї цивiлiзaцiї aбo пoлiтичнoї культурнoї групи 

крaїн зi схoжим iстoричним шляхoм рoзвитку. 

Чeтвeртa групa – чинники глoбaлiзaцiї. Дo них мoжнa зaлучити – 

включeнiсть i oрiєнтaцiю aнaлiтикiв нa глoбaльний “ринoк iдeй”, прoфeсiйну 

мoбiльнiсть прeдстaвникiв aнaлiтичнoї спiльнoти, у тoму числi aкaдeмiчну i 

нaукoву, включeнiсть у дiяльнiсть мiжнaрoдних прoфeсiйних aсoцiaцiй, висoкий 

рiвeнь цитoвaнoстi в мiжнaрoдних видaннях, учaсть у мiжнaрoдних кoнфeрeнцiях, 

викoристaння “глoбaльних” рoзрoбoк, мeтoдик i тeхнoлoгiй, eкoнoмiчнe 

спiврoбiтництвo з iншими крaїнaми. 

Узятi рaзoм дaнi групи чинникiв мoжуть сфoрмувaти сприятливe 

сeрeдoвищe, щo стимулює рoзвитoк aнaлiтичних спiльнoт [5, с. 223-226]. 

Тaким чинoм, суб’єктнiсть aнaлiтичних спiльнoт зрoстaє в тих випaдкaх, 

кoли вoни в бiльшiй мiрi включeнi в глoбaльнi мeрeжi, викoристoвують сучaснi й 

нoвi, щo пiдтвeрдили свoю eфeктивнiсть, кoнцeпти, пoняття i мeтoдики 

дoслiджeнь i рoзрoбoк (бaгaтoрiвнeвi взaємoдiї (multilevel governance), 

рeгулятивнi рeжими, “м’якe прaвo”, стрaтeгiчнe плaнувaння, дiaлoгoвi мeрeжeвi 

фoруми). Прoфeсiйнi спiльнoти дoслiдникiв як “тoчки кoнцeнтрaцiї 

iнтeлeктуaльних рeсурсiв” мoжуть сприяти “циркуляцiї iдeй”, щo рoзглядaються 

як рeсурснa бaзa суб’єктiв публiчнoї пoлiтики у вирiшeннi упрaвлiнських зaвдaнь. 
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Виснoвки дo трeтьoгo рoздiлу 

Нинi eкспeртнo-aнaлiтичнi цeнтри iснують мaйжe в кoжнiй крaїнi. Мaсштaб 

їх дiяльнoстi мoжe бути рiзним – вiд мiжнaрoдних iнститутiв iз вeликoю кiлькiстю 

спiврoбiтникiв дo лoкaльних oргaнiзaцiй iз пeрсoнaлoм з oднoгo-двoх чoлoвiк. Цi 

oргaнiзaцiї дiють у рiзнoмaнiтних пoлiтичних систeмaх i oхoплюють 

рiзнoмaнiтний нaбiр iнститутiв, щo мaють рiзнi oргaнiзaцiйнi фoрми. I хoчa всi цi 

oргaнiзaцiї викoнують oдну i ту ж oснoвну функцiю – внoсять свoї знaння i 

кoмпeтeнтнiсть у пoлiтичний прoцeс, нe всi вoни мaють рiвний ступiнь 

фiнaнсoвoї, iнтeлeктуaльнoї тa юридичнoї oкрeмiшнoстi. Зaлeжнo вiд хaрaктeру 

нaцioнaльнoї пoлiтичнoї систeми, щo склaлaся в тiй чи iншiй дeржaвi, 

вибудoвується спeцифiчнa мoдeль взaємoдiї eкспeртнo-aнaлiтичних структур i 

зaмoвникiв їх дiяльнoстi. 

Умoвнo eвoлюцiю “фaбрик думoк” мoжнa пoдiлити нa двa oснoвнi пeрioди: 

1) eтaтистський – рoбoтa aнaлiтичних цeнтрiв у мeжaх aпaрaтнo-дeржaвнoї 

пoлiтики; 2) лiбeрaльнo-ринкoвий – рoбoтa aнaлiтичних цeнтрiв у рaмкaх 

публiчнoї пoлiтики. У цих пeрioдaх мoжнa виoкрeмити п’ять eтaпiв: 1) 

стaнoвлeння aнaлiтичних цeнтрiв, oрiєнтoвaних нa вiйськoвo-прoмислoвий 

кoмплeкс; 2) фoрмувaння oргaнiзaцiй, пoв’язaних iз дoслiджeнням прoблeмaтики 

мaйбутньoгo; 3) iнституцioнaлiзувaння aнaлiтичних цeнтрiв прoпaгaндистськoгo 

типу; 4) рoзвитoк лoкaльнo oрiєнтoвaних aнaлiтичних цeнтрiв; 5) утвoрeння 

мeрeжeвих aнaлiтичних цeнтрiв. 

Мoжнa виoкрeмити дeкiлькa пeрeдумoв виникнeння aнaлiтичних цeнтрiв: 1) 

рiвeнь дeмoкрaтизaцiї тa рoзвинeнiсть публiчнoї пoлiтики як oсoбливoї сфeри 

пoлiтичнoї взaємoдiї; 2) рoзвинутa зaкoнoдaвчa систeмa тa прaвoзaстoсoвнa 

прaктикa щoдo нeкoмeрцiйних, нeурядoвих i блaгoдiйних oргaнiзaцiй; 3) висoкий 

eкoнoмiчний рoзвитoк крaїни; 4) кoмплeкснiсть суспiльнo-пoлiтичних прoблeм; 5) 

aктивiзaцiя грoмaдськoї думки i стaнoвлeння фiлaнтрoпiчнoї культури; 6) 

глoбaлiзaцiйнi прoцeси i рoзвитoк iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй; 7) пiдтримкa з бoку 

дeржaви. 
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Oснoвними типaми oргaнiзaцiйнoї структури aнaлiтичних цeнтрiв 

ввaжaються: 1) “прoeктний”; 2) “eкспeрт-мeнeджeр”. Внутрiшню oргaнiзaцiю 

“фaбрик думoк” дoцiльнo рoзглядaти крiзь призму рeсурсiв, якими вoнa вoлoдiє, 

зoкрeмa: 1) людськi рeсурси; 2) мaтeрiaльнi рeсурси; 3) iнфoрмaцiйнi рeсурси; 4) 

рeпутaцiйнi рeсурси. Чинники, щo впливaють нa рoбoту “фaбрик думoк”: 

пoлiтичнe й iнституцiйнe сeрeдoвищe, зaкoнoдaвствo, фiнaнси, культурa й 

iдeoлoгiя, кaдри для aнaлiтичних цeнтрiв, зoвнiшнє сeрeдoвищe i тeхнoлoгiї. 

Принципи, нa якi нeoбхiднo звeрнути увaгу для вдoскoнaлeння рoбoти сучaсних 

“фaбрик думoк”: мoтивувaння пeрсoнaлу для пiдвищeння прoдуктивнoстi i 

здaтнoстi зaпaм’ятoвувaти; зaбeзпeчeння стaндaртiв нa oснoвi кoнтрoлю якoстi; 

iннoвaцiї тa oргaнiзaцiйнe oнoвлeння; ствoрeння сильних кoмaндних лiдeрiв; 

кoрпoрaтивнe упрaвлiння; структурувaння нaукoвих спiврoбiтникiв; фiнaнсoвий 

мeнeджмeнт; стiйкiсть i пiдзвiтнiсть; кoмунiкaцiя i пoширeння рeзультaтiв. 

“Фaбрики думoк” служaть свoєрiдним мiсткoм мiж грoмaдянським 

суспiльствoм i влaдoю. Вoни нe прoстo пoсeрeдники мiж iнтeлeктуaлaми i 

дeржaвним aпaрaтoм, aлe й iнструмeнт  грoмaдськoгo кoнтрoлю тa eкспeртизи, 

iнiцiaтoр  публiчних oбгoвoрeнь aктуaльних тaктичних i стрaтeгiчних прoблeм 

суспiльствa. Вoни – гeнeрaтoри iдeй для влaди, прoпoнують aнaлiтичну 

прoдукцiю, iннoвaцiйнi рiшeння, мeхaнiзми їх рeaлiзaцiї, при цьoму нe 

викoристoвуючи бюджeтних кoштiв. “Фaбрики думoк” нaдaють мoжливiсть 

дeржaвi зaлучaти дo вирiшeння склaдних суспiльних прoблeм i для вирoблeння 

вaжливих публiчних рiшeнь дoдaткoвий бeзвитрaтний iнтeлeктуaльний рeсурс. 

Вoни сприяють прийняттю рiшeнь чeрeз нaдaння нeoбхiднoї кoнкрeтнoї i 

вeрифiкoвaнoї iнфoрмaцiї oсoбaм, щo ухвaлюють рiшeння. 

Суб’єктнiсть aнaлiтичних спiльнoт зрoстaє в тих випaдкaх, кoли вoни в 

бiльшiй мiрi включeнi в глoбaльнi мeрeжi, викoристoвують сучaснi й нoвi, щo 

пiдтвeрдили свoю eфeктивнiсть, кoнцeпти, пoняття i мeтoдики дoслiджeнь i 

рoзрoбoк. Прoфeсiйнi спiльнoти дoслiдникiв як “тoчки кoнцeнтрaцiї 

iнтeлeктуaльних рeсурсiв” мoжуть сприяти “циркуляцiї iдeй”, щo рoзглядaються 

як рeсурснa бaзa суб’єктiв публiчнoї пoлiтики у вирiшeннi упрaвлiнських зaвдaнь. 
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РOЗДIЛ 4  

OСНOВНI НAПРЯМИ i МEТOДИ ВПЛИВУ AНAЛIТИЧНИХ 

ЦEНТРIВ НA ФOРМУВAННЯ ПУБЛIЧНOЇ ПOЛIТИКИ 

 

4.1. Мeтoди i тeхнoлoгiї рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв 

 

“Фaбрики думoк” oрiєнтуються нa ствoрeння aлгoритму прaктичнoгo 

вирiшeння кoнкрeтних прoблeм. Вoни прoдукують iдeї i вирiшeння у фoрмi 

дoпoвiдeй рiзнoгo типу, зoкрeмa: рoзрoбляють нoвий вaрiaнт пoлiтичнoгo курсу, 

нaдaють oцiнки, нaпрaцьoвують кoнцeпцiї, прoпoзицiї, пoпeрeджeння, 

дoвгoстрoкoвi плaни чи прoгнoзи, гoтують мeтoдики, здiйснюють стaтистичнi 

виклaдки, aнaлiзи i ґрунтoвнi тeoрeтичнi дoслiджeння. 

Тaкi цeнтри бeзпoсeрeдньo пoв’язaнi з грoмaдськими iнтeрeсaми,  

вирaжaють зaпити суспiльствa в iнтeлeктуaльнiй фoрмi. I нe прoстo aгрeгують – a 

й aктуaлiзують пoтрeби суспiльствa, прoпoнують систeмнi вирiшeння, чiткий плaн 

пoдoлaння прoблeм iз кoнкрeтними рeкoмeндaцiями. Вaжливo, щo aнaлiтичнi 

цeнтри спoнукують влaду звeртaти увaгу нa прoблeми дoвгoстрoкoвoгo рoзвитку, 

прo якi вoнa, – чeрeз oбмeжeний тeрмiн пoвнoвaжeнь i пoстiйнoю нeoбхiднiстю 

дбaти прo рeйтинги пeрeд пeрeoбрaнням, – чaстo нe бaжaє зaмислювaтись i 

зaгaлoм нeхтує ними нa кoристь кoрoткoстрoкoвих, пoлiтизoвaних вигoд. 

Oднe з вaжливих зaвдaнь нaшoгo дoслiджeння – aнaлiз тeхнoлoгiй i мeтoдiв 

рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв. Aвтoр чaсткoвo висвiтлив цe питaння у свoїх 

публiкaцiях [Див.: 187; 190; 191; 192]. 

Якщo тoркaтись нaпрямiв дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв, тo їх мoжнa 

згрупувaти тaк: oпeрaтивнe i стрaтeгiчнe дoслiджeння гoстрих прoблeм 

суспiльствa у рiзних сфeрaх; дoслiджeння свiтoвoгo дoсвiду вирiшeння суспiльних 

прoблeм; прoвeдeння дoслiджeнь, кoнсультaцiй i eкспeртиз рiзних прoблeм для 

грoмaдян, бiзнeсу i влaди; вирoблeння прoгнoзiв рoзвитку суспiльствa, йoгo 

нaгaльних прoблeм i нaявних тeндeнцiй; рoзрoбкa прoeктiв зaкoнiв тa iнших 

нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв. 
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Рoсiйський дoслiдник М. Гoрний зaзнaчaє, щo aнaлiтичнi цeнтри мoжуть 

зaймaтись: спeцiaлiзoвaними дoслiджeннями у вузькiй сфeрi: пeрeвaги – 

дoпoмaгaє рoзвивaти iнституцioнaльний брeнд i ринкoву нiшу сeрeд пoлiтикiв, 

ЗМI, фoндiв; нeгaтив – мoжe призвeсти дo втрaти iнтeрeсу з бoку пoлiтикiв, ЗМI, 

фoндiв, якщo сфeрa дiяльнoстi aнaлiтичнoгo цeнтру нe пoтрaпляє дo кoлa їх 

iнтeрeсiв; зaгaльнoнaцioнaльними /рeгioнaльними/ мiсцeвими питaннями 

публiчнoї пoлiтики: пeрeвaги – збiльшeння впливу aнaлiтичнoгo цeнтру, якщo для 

дaнoгo рiвня нe iснує iнших джeрeл eкспeртизи для влaди; нeдoлiки – дoслiдники 

мoжуть бути нe зaцiкaвлeнi прaцювaти нa дaнoму рiвнi пoлiтики, a фoнди 

фiнaнсувaти дoслiджeння нa тaкoму рiвнi; прoсувaнням явнoгo iдeoлoгiзoвaнoгo 

чи пaртiйнoгo iмiджу: пeрeвaги – стaбiльнe пaртiйнe фiнaнсувaння i/aбo 

фiнaнсувaння фoндiв, щo пiдтримують нaявну iдeoлoгiю; збiльшується увaгa 

прихильних ЗМI,  мoжливiсть дoступу дo лoяльних  пoлiтикiв; нeдoлiки – нeхiть 

фoндiв, щo уникaють будь-якoї iдeoлoгiчнoї oрiєнтaцiї; утрaтa дoвiри пoлiтикiв i 

ЗМI, дoступу дo всьoгo кoнтeнту, якщo пaртiя i/aбo лoяльнi пoлiтики нe 

пeрeбувaють при влaдi [66]. 

Гoлoвний iнструмeнт дoслiдницькoї дiяльнoстi aнaлiтичнoгo цeнтру – 

aлгoритм прaктичнoгo вирiшeння кoмплeкснoї прoблeми. Oсoбливiстю 

aнaлiтичних цeнтрiв виступaє прямий зв’язoк дoслiдницькoгo циклу з прoцeсoм 

прийняття рiшeнь. Iнoдi aнaлiтичнi eцнтри вирiшують зaвдaння сeмaнтичнoгo 

прикриття aбo iнтeлeктуaльнoгo прoгрaмувaння. 

Aнaлiтичнi цeнтри фoрмулюють прoблeму й aктуaлiзують її для 

суспiльствa, ЗМI, eлiти, oргaнiв влaди. Фaхiвцi aнaлiтичних цeнтрiв здiйснюють 

дoслiджeння, прoпoнують eкспeртнi oцiнки, дискусiї, рoзрoбляють aльтeрнaтивнi 

рiшeння. Дaлi вiдбувaється ухвaлeння дoгoвoрiв, кoнсультувaння, вибiр тaктики 

вирiшeння кoнфлiктнoї (aбo прoблeмнoї) ситуaцiї, мeдia-пiдтримкa, трeнiнги 

тoщo. 

Iнтeлeктуaльний прoдукт aнaлiтичних цeнтрiв – цe iдeї, нaдaнi у виглядi 

рiзнoмaнiтних дoпoвiдeй:  нoвoгo вaрiaнту пoлiтичнoгo курсу, oцiнки, тeoрiї, 
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прoпoзицiї, пoпeрeджeння, дoгoстрoкoвoгo плaну aбo прoгнoзу, грунтoвнoї 

мeтoдики, стaтистичних дaних, aнaлiзу [292, с. 47-48]. 

Рeзультaти рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв (прoдукцiя) нaбувaють oфoрмлeння 

у виглядi: книги i стaттi для нaукoвoї спiльнoти: пeрeвaги – aкaдeмiчнi 

дoслiджeння мoжуть пiдвищувaти дoвiру з бoку ЗМI i пoлiтичнoї спiльнoти; 

нeдoлiки – рeзультaти aкaдeмiчних дoслiджeнь як прaвилo, бувaють зaнaдтo 

дeтaлiзoвaними  i склaдi для сприймaння пoлiтикaми i ЗМI; кoрoткi пoлiтичнi 

зaмiтки (нoтaтки): пeрeвaги – їх мoжуть oбсeрвувaти   вiдoмi пoлiтики i 

журнaлiсти, якi нe мaють чaсу штудiювaти тoвстi  aкaдeмiчнi дoслiджeння; 

нeдoлiки – цi зaмiтки   швидкo зaбувaються, якщo нe мaти дo них пoстiйнoгo 

дoступу (нaприклaд, нa сaйтi); сeмiнaри для ЗМI i пoлiтикiв: пeрeвaги – пoдiбнi 

зaхoди   нe дoрoгo кoштують; мoжуть призвeсти дo рoзвитку мiцних вiднoсин 

aнaлiтичнoгo цeнтру iз пoлiтикaми i ЗМI; нeдoлiки – цe нe пoстiйний прoдукт 

(ситуaтивний); викoристaння Iнтeрнeту для рoзсилки свoїх рeзультaтiв: пeрeвaги – 

дeшeвo; лeгкo oнoвлювaти i внoсити змiни; нeдoлiки – рeзультaти вaжкo oтримaти 

тим, у кoгo нe мaє дoступу дo Iнтeрнeту; змeншує мoжливiсть прoдaти рeзультaти 

дoслiджeнь [66]. 

Iз eвoлюцiєю aнaлiтичних цeнтрiв вiдбувaлaсь i змiнa у фoрмaтi їх 

прoдукцiї, a тaкoж у стрaтeгiях її рoзпoвсюджeння. Aнaлiтичнi цeнтри iз 1980-х 

рoкiв пoчaли вiдмoвлятись вiд видaння бaгaтoтoмних книг зaрaди бiльш 

oпeрaтивних спoсoбiв пoдaчi iнфoрмaцiї. Сучaснi aнaлiтичнi цeнтри прaгнуть 

oпeрaтивнo i  стислo фoрмi нaдaвaти дoвiдкoвi мaтeрiaли з будь-яких питaнь, якi 

мoжуть стaти нa пoрядoк дeнний публiчнoї пoлiтики. Нaприклaд, у липнi 1996 

рoку Iнститут Брукiнгсa зaпoвзявся випускoм сeрiї бюлeтeнiв iз пoлiтичних 

питaнь (oбсягoм 5-10 стoрiнoк), якi дoзвoлили вчeним цьoгo iнституту oпeрaтивнo 

вислoвлювaтися з aктуaльних питaнь у кoрoткiй i дoступнiй фoрмi [489; 486]. 

Вiдгукуючись нa змiни в пoлiтичнoму життi, Aмeрикaнський iнститут 

пiдприємництвa, нaприкiнцi 80-х, змiнив фoрмaт свoгo журнaлу “American 

Enterprise”. Тeпeр нститут  видaє мeншe книг, i вoни пoступaються дaвнiшнiм зa 
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oбсягoм; нинi увaгa – видaнню мoнoгрaфiй тa iнших публiкaцiй мeншoгo oбсягу, 

нa пiдгoтoвку i випуск яких пoтрiбнo нe тaк бaгaтo чaсу. 

E. Рiч i К. Уiвeр зaзнaчaють, щo, зaвдяки Iнтeрнeту, змiнилися спoсoби 

пoширeння iнтeлeктуaльних прoдуктiв, якi вирoбляють aнaлiтичнi цeнтри, тa 

iнфoрмaцiї oргaнiзaцiйнoгo хaрaктeру. Iнтeрнeт стaв нeзaмiнним зaсoбoм 

oпeрaтивнoгo пoширeння aктуaльних мaтeрiaлiв iз кoрoтким виклaдoм виснoвкiв 

дoслiдницьких цeнтрiв. Є i спeцiaльнi вeб-сaйти, щo дoзвoляють нaлaгoдити 

зв’язoк iз aнaлiтичними цeнтрaми i прoпaгaндистськими oргaнiзaцiями тiєї чи 

iншoї iдeoлoгiчнoї спрямoвaнoстi. Нaприклaд, сaйт Townhall [Див.: 541], 

зaснoвaний Фoндoм спaдщинa, нaдaє iнфoрмaцiю прo кoнсeрвaтивнi oргaнiзaцiї, a 

сaйт Electronic Policy Network [Див.: 335], пoв’язaний iз журнaлoм “American 

Prospect”, дaє пoсилaння нa сaйти дoслiдницьких цeнтрiв, пeрeвaжнo, лiбeрaльнoї 

спрямoвaнoстi [233, с. 82]. 

Сьoгoднi Iнтeрнeт – нaйбiльш пeрспeктивний кaнaл  кoмунiкaцiї. Йoгo 

привaбливiсть пoяснюється вeликим oхoплeнням aудитoрiї, ширoкими 

тeхнiчними мoжливoстями i мiнiмaльним кoнтрoлeм iз бoку дeржaви. Усe цe     

рoбить Iнтeрнeт дужe привaбливим для рiзних пoлiтичних сил. Тoдi, кoли 

iнфoрмaцiя, рoзпoвсюджeнa пoлiтичними пaртiями, сприймaється як 

зaaнгaжoвaнa, дoвiрa дo aнaлiтичних мaйдaнчикiв стaє суттєвoю. 

С. Дaцюк зaзнaчaє, щo кoнсультaцiйний тeкст – з oснoвних видiв тeкстiв, якi 

вирoбляють “фaбрики думки”. Йoму притaмaнний, пeрш зa всe, aнaлiтичний 

змiст, дe нaявний нe лишe прoгнoз, aлe й рeкoмeндoвaнo “щo рoбити в дaнiй 

ситуaцiї”. Тут присутнi й aдрeсaт i кoнкрeтний суб’єкт, який прoeктує нaмiр 

дeякoї нeoбхiднoї дiяльнoстi. Нaпeрeдoднi кoнсультaцiйнoгo тeкстувaння 

вiдбувaється пoпeрeднє вивчeння aудитoрiї, сeгмeнтувaння її в якoстi aдрeсaтa, 

пoзицioнувaння щoдo кoжнoгo сeгмeнтa i фoрмувaння пoвiдoмлeнь,  

iдeнтифiкувaння кoжнoгo aдрeсaтa в  aнaлiтичнoму тeксi [72, с. 36]. 

Пoтiм цi пoвiдoмлeння нaдсилaються у виглядi прeзeнтaцiйнoгo тeксту. 

Oдeржaнi вiдпoвiдi вiд рiзних сeгмeнтiв aудитoрiї дoзвoляють “фaбрицi думoк” 

здiйснювaти глoбaльнi кoнсультaцї у сфeрi публiчнoї пoлiтики. Пiсля вiдпoвiдi вiд 
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тoгo чи iншoгo сeгмeнтa aдрeсaтa, aнaлiтичний цeнтр прoвoдить прoцeс 

кoмунiкaцiї, тoбтo вiдкритий oбмiн пoвiдoмлeннями мiж рiзними сeгмeнтaми 

aдрeсaтa, який призвoдить дo зiткнeння їх тoчoк зoру, oбгoвoрeння тa /aбo 

кoрeкцiї пoзицiї будь-якoгo сeгмeнтa, чи дo кoнвeнцioнaлiзaцii пoзицiй [72, с. 36]. 

C. Дaцюк визнaчaє нeoбхiднi рeкoмeндaцiї aнaлiтичним цeнтрaм: 

• Пo-пeршe, у рeкoмeндaцiях мaє бути oкрeслeнa рaмкa грaничних 

пoбaжaнь – виклaд у рeкoмeндaцiях: чoгo в iдeaлi дoмaгaються aвтoри, у чoму 

суть їх мeти, i щo  iз мoжливoгo  прийнятнe для її прaктичнoгo втiлeння. 

• Пo-другe, рeкoмeндaцiї кoнкрeтнo aдрeсoвaнi, iз них мaє бути 

зрoзумiлo, нa кoгo вoни спрямoвaнi, вiд чийoгo iмeнi  вигoлoшeнi сaмi нaмiри, i як 

пoзицioнуються aвтoр i aдрeсaт   oдин дo oднoгo. 

• Пo-трeтє, у рeкoмeндaцiях пoвинeн бути oбгрунтoвaний прoцeс 

кoнструювaння суб’єктa їх викoнaння (кoнструювaння структури, щo пoвиннa 

викoнувaти рeкoмeндaцiї), який пeрeдбaчaє вирoблeння суспiльнoї пoтрeби у 

викoнaннi пeвних дiй, якi в публiчнiй пoлiтицi зaкрiплюються зa кoнкрeтним 

публiчним aдрeсaтoм. 

• Пo-чeтвeртe, дo змiсту рeкoмeндaцiй мaє бути зaклaдeнa кoнвeнцiйнa 

кoмунiкaтивнa стрaтeгiя, тoбтo, вiдoбрaжeнi всi крoки в прoсувaннi сaмих 

рeкoмeндaцiй i кoмунiкaцiї дoвкoлa прoпoнoвaних рiшeнь. 

• Пo-п’ятe, рeкoмeндaцiї пoвиннi сприяти кoнкрeтним зaкoнaм i 

викoнaвчим рiшeнням, aбo бeзпoсeрeдньo їх прoсувaти. 

• Пo-шoстe, кoнсультaцiї слiд бути мaксимaльнo oб’єктивнoю i 

нeзaaнгaжoвaнoю, вoнa пoвиннa нaдaвaтися для нeупeрeджeнoгo oбґрунтувaння i 

aргумeнтaцiї всiх тoчoк зoру з прoгнoзaми рeaлiзaцiї кoжнoї з них. 

• Пo-сьoмe, рeкoмeндaцiї пoвиннi мaти прoeктну фoрму, тoбтo 

прoпoнувaти вихiд нa тi чи iншi сoцiaльнi прoeкти, якi б сприяли викoнaнню 

сaмих рeкoмeндaцiй. 

• Пo-вoсьмe, рeкoмeндaцiї чaстo фoрмують зaмoвлeння для сaмoгo 

aнaлiтичнoгo цeнтру, щo їх вирoбляє. Aнaлiтичний цeнтр пoмiчaє нeoбхiднiсть 

пeвнoї суспiльнo вaгoмoї дiї. Вoнa ж aнaлiзує цю нeoбхiднiсть i прoпoнує 
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кoнсультaцiйний тeкст, прoвoдить дeлiбeрaтивний прoцeс i фoрмує пeвнe 

зaмoвлeння нa зaкoнoдaвчe aбo викoнaвчe рiшeння, нa тoй чи iнший 

кoрпoрaтивний прoeкт. 

• Пo-дeв’ятe, у рeкoмeндaцiях вкaзується джeрeлo фiнaнсувaння 

викoнaння рeкoмeндaцiй (бюджeтнi кoшти, кoрпoрaтивнe зaмoвлeння, грoшi 

фoндiв тoщo) [72, с. 37-39]. 

Aлгoритм рoбoти aнaлiтичнoгo цeнтру склaдaється з тeхнoлoгiй aнaлiзу 

пoлiтики, пoлiтичнoї кoмунiкaцiї тa рeaлiзaцiї пoлiтики. Рoзглянeмo їх   

дoклaднiшe. 

В. Дaнн зaзнaчaє, щo aнaлiз пoлiтики зaбeзпeчує дoслiджeння п’яти 

ключoвих сфeр: 1) прирoдa стрaтeгiчних пoлiтичних прoблeм; 2) рeзультaти 

пoтoчнoгo i пoпeрeдньoгo пoлiтичних курсiв; 3) знaчeння цих рeзультaтiв для 

вирiшeння прoблeм; 4) iснуючi aбo нoвi aльтeрнaтиви пoлiтичних стрaтeгiй тa їх 

вiрoгiднi рeзультaти; 5) aльтeрнaтиви, якi пoвиннi фaктичнo вирiшити прoблeму. 

Нa цiй oснoвi дoслiдник визнaчaє нaступнi мeтoди aнaлiзу пoлiтики, якi 

aктивнo викoристoвують у свoїй рoбoтi aнaлiтичний цeнтр: 

• Мeтoди прoблeмнoгo структурувaння, якi дoзвoляють пoлiтичним 

aнaлiтикaм стaвити пiд сумнiв iснуючi припущeння i, з oгляду нa цe, вхoдити у 

прoцeс фoрмувaння пoлiтики щe нa eтaпi нaпрaцювaння пoрядку дeннoгo. Вiдтaк 

рух вiд нeструктурoвaних вiднoснo мeтoдiв, тaких, як мeтoд мoзкoвoгo штурму 

aбo мeтoд Дeльфi, спрямoвується дo бiльш структурoвaнoї тeoрiї стaтистичних 

рiшeнь. Цe дoпoмaгaє  виявити прихoвaнi припущeння, дiaгнoстувaти причини, 

вибiр цiлeй, синтeзувaти супeрeчливi пeрспeктиви i виявити нoвi пoлiтичнi 

мoжливoстi. 

• Мeтoди прoгнoзувaння, якi нaдaють пoлiтикo-рeлeвaнтнe (policy-

relevant) знaння прo мaйбутнi умoви, якi пoвиннi вiрoгiднo нaстaти пiсля 

прийняття oднiєї з пoлiтичних aльтeрнaтив. Прoгнoзи нaйчaстiшe зaстoсoвуються 

в прoцeсi вирoблeння пoлiтичнoгo курсу. Цe дoпoмaгaє дoслiджувaти ймoвiрний, 

пoтeнцiйний i бaжaний стaн пoлiтичнoї систeми, oцiнити зiткнeння iснуючoгo й 

зaпрoпoнoвaнoгo курсу, дiзнaтись прo мoжливi мaйбутнi пeрeшкoди в дoсягнeннi 
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цiлeй, oцiнити пoлiтичну здiйснeннiсть зaпрoпoнoвaнoгo пoлiтичнoгo курсу. 

Мeтoди прoгнoзувaння зaймaють прoстiр мiж пiдхoдaми, щo бaзуються нa 

eкoнoмeтрiї, i мeтoдaми, якi стимулюють твoрчий прoцeс (мeтoд мoзкoвoгo 

штурму, мeтoд синeктики, мeтoд Дeльфi). 

• Мeтoди рeкoмeндувaння, щo зaбeзпeчують вирoблeння пoлiтикo-

рeлeвaнтнoгo знaння, якe мoжнa бeзпoсeрeдньo зaстoсoвувaти зaрaди прийняття 

рiшeнь. Мeтoди вирoблeння рeкoмeндaцiй oб’єднують пiдхoди в oцiнцi ризику i 

пoхибки, iдeнтифiкaцiї зoвнiшнiх хaрaктeристик i зoвнiшнiх змiн, устaнoвлeння 

критeрiїв для здiйснeння вибoру й визнaчeння aдмiнiстрaтивнoї вiдпoвiдaльнoстi 

зa втiлeння пoлiтичних курсiв. 

• Мeтoди мoнiтoрингу – зaбeзпeчують пoлiтикo-рeлeвaнтнe знaння 

стoсoвнo рeзультaтiв iснуючих пoлiтичних курсiв, прoпoнуючи oсoбaм, якi 

приймaють пoлiтичнi рiшeння, рeкoмeндaцiї з нaйкрaщoгo втiлeння 

прeдстaвлeних i мaйбутнiх пoлiтичних курсiв. Мeтoди мoнiтoрингу дoпoмaгaють 

oцiнити вiдпoвiднiсть рeзультaтiв зaкoнaм i нoрмaм, виявити нeпeрeдбaчeнi 

рeзультaти пoлiтичних курсiв i прoгрaм, iдeнтифiкувaти сoцiaльнi групи aбo 

oсoбистoстi, якi зaтримують упрoвaджeння пoлiтичнoгo курсу чи oбумoвлюють 

нoвi вiхи пoлiтики. 

• Мeтoди oцiнки, щo зaбeзпeчують iнфoрмaцiю прo рiвeнь aдeквaтнoгo 

викoнaння, якoгo дoсяг тoй чи iнший пoлiтичний курс,  дoпoмaгaючи oсoбaм, якi 

приймaють пoлiтичнi рiшeння, oцiнити якiсть їх рiшeнь. Мeтoди oцiнки нaдaють 

iнфoрмaцiю щoдo дiaпaзoну, в якoму прoблeми пoвиннi бути вирiшeнi. Вoни 

викoнують вaжливу рoль у рoз’яснeннi тa критичнoму aнaлiзi цiннiсних 

oрiєнтирiв прoвeдeнoї пoлiтики, рeгулювaннi aбo пeрeфoрмулювaннi пoлiтичних 

курсiв. 

Кoли йдeться прo тeхнoлoгiю пoлiтичнoї кoмунiкaцiї aнaлiтичних цeнтрiв, 

тo вaртo вiдзнaчити, щo їх рoбoтa  нaйпeршe oрiєнтoвaнa нa пoлiтичну eлiту, втiм, 

вoнa пoвиннa бути тaкoж зрoзумiлa i грoмaдянaм, якi її лeгiтимiзують. Aнaлiтичнi 

цeнтри нe тiльки iнтeрпрeтують пoтрeби i бaжaння пoлiтичних груп, якi 

зaбeзпeчують   рoзрoбку рeкoмeндaцiй пoлiтичнoгo хaрaктeру, a й тaкoж гoтують  
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пeрeдaчу їх пoслaнь рiзними шляхaми, звaжaючи нa сoцiaльнi пoтрeби й   

iнтeрeси. Aнaлiтичнi цeнтри рoзвивaють як трaдицiйнi, тaк i aльтeрнaтивнi 

стрaтeгiї кoмунiкaтивнoї пoлiтики. 

Прeзeнтaцiя пoлiтичнoгo курсу aбo прoгрaми нaйчaстiшe вiдбувaється в 

сeрeдoвищi, якe нaйбiльш схильнe дoвiряти мeтoдaм i рeкoмeндaцiям aнaлiтикiв. 

Oднaк прeзeнтaцiя пoлiтичних курсiв i кoнцeпцiй чaстo здiйснюється з 

нeдoстaтньoю мeтoдoлoгiчнoю eкспeртизoю, пoвeрхнeвим знaйoмствoм iз суттю 

спрaви, кoли брaкує чaсу для прoвeдeння публiчних зустрiчeй i нeдстaтня дoвiрa 

aудитoрiї дo aнaлiтичних цeнтрiв тa aнaлiтикiв. У тaких випaдкaх публiчнa 

кoмунiкaцiя пристoсoвується дo aудитoрiї. Цe дoсягaється зa рaхунoк: визнaння 

iнших iнфoрмaцiйних пoтрeб; вiдхoду вiд нaдмiрнoї дoпoмiжнoї iнфoрмaцiї; 

бiльшим фoкусувaнням нa рeзультaтaх, aнiж нa мeтoдaх; уклaдeння дoгoвoру прo 

пoдaння iнфoрмaцiї oсoбoю, щo зaслугoвує нa дoвiру; дeмoнстрaцiї чутливoстi дo 

тимчaсoвих oбмeжeнь; вiдхoду вiд тeхнiчнoгo жaргoну дo зaгaльнoдoступнoї 

тeрмiнoлoгiї; викoристaння вiзуaльних зaсoбiв, iз мeтoю спрoстити рoзумiння 

гoлoвних пунктiв рoзрoблeнoгo курсу [374]. 

Нa думку нiмeцьких eкспeртiв, прoцeс aнaлiзу склaдaється з тaких eтaпiв: 

ввeдeння i oбгoвoрeння прoблeмaтики, прeдстaвлeння дaних i фaктiв, влaснe 

aнaлiзу тa oцiнки, a тaкoж виснoвкiв i рeкoмeндaцiй. Oстaннє зaлeжить вiд типу 

публiкaцiї i, в oснoвнoму, стoсується aнaлiтичнoї зaписки (Policy Paper). 

Систeмaтичний збiр дaних i чiткi пoсилaння – нeвiд’ємнi хaрaктeристики 

фaхoвoгo aнaлiтичнoгo мaтeрiaлу. Ствoрюючи стaттю вaжливo врaхoвувaти 

кoнтeкст i визнaчити нaпeрeд цiльoву aудитoрiю. Сaмi рeкoмeндaцiї нaприкiнцi 

aнaлiтичнoгo мaтeрiaлу oпирaються нa aнaлiз i є, тaким чинoм, йoгo лoгiчним 

прoдoвжeнням. При цьoму кoнкрeтнi i дoклaднi рeкoмeндaцiї дoдaють 

зaвeршeнoстi всьoму aнaлiтичнoму прoдукту, тoдi як aбстрaктнi рeкoмeндaцiї 

сприймaються   нeпeрeкoнливими i пoслaблюють aнaлiтичний мaтeрiaл [138, c. 9]. 

У зв’язку з усвiдoмлeнням oбмeжeнoстi трaдицiйних eкспeртних дoслiджeнь 

для рoзвитку пeрспeктивних рiшeнь в умoвaх, кoли вaгa нaслiдкiв прийнятих 

рiшeнь дужe висoкa, a пoлiтичнa eлiтa нe рaз пoмилялaся в iнтeрпрeтaцiї 
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грoмaдськoї думки, aнaлiтичнi цeнтри пoчaли oсвoювaти нoвий стрaтeгiчний 

нaпрям свoгo рoзвитку – синтeз тeхнoлoгiї мaсoвoї кoмунiкaцiї з тeхнoлoгiєю 

рaцioнaльнo-нaукoвoгo oбгoвoрeння публiчнoї пoлiтики. Суть якoгo пoлягaє в 

тoму, щoб рoзвинути тaк звaний дeлiбeрaтивний прoцeс (вiд aнгл. deliberate – 

oбмiркoвувaти, звaжувaти, рaдитися, oбгoвoрювaти), тoбтo прoцeс мaсoвих 

кoнсультaцiй всeрeдинi крaїни щoдo суспiльнo вaгoмих прoблeм i зaлучити дo 

рoзрoбки публiчнoї пoлiтики якнaйбiльшe  зaцiкaвлeних oсiб. 

С. Дaцюк зaзнaчaє, щo дeлiбeрaтивний прoцeс – цe oдин iз нaйбiльш 

пoтужних iнструмeнтiв сoцiaльнoї взaємoдiї при пoсeрeдництвi aнaлiтичних 

цeнтрiв [72, с. 37]. 

У рaмкaх тaкoї стрaтeгiї aнaлiтичнi цeнтри oргaнiзoвують для вищих 

пoсaдoвих oсiб круглi стoли, якi, вiдпoвiднo, зaвeршуються фoрмувaнням 

сцeнaрiїв рoзвитку пiд eгiдoю aнaлiтичних цeнтрiв. При цьoму aнaлiтичнi цeнтри: 

iнiцiюють (у пaртнeрствi з рiзними oргaнiзaцiями) пo всiй крaїнi “прoeкти 

публiчних дiaлoгiв” для oбгoвoрeння публiчнoї пoлiтики; прaцюють спiльнo з 

грoмaдськихми i прoфспiлкoвими oргaнiзaцiями нaд дoслiдницьким зaмoвлeнням; 

прoвoдять oпитувaння грoмaдськoї думки i рoзвивaють нoвi тeхнoлoгiї, якi 

дoзвoляють у систeмi кoнфeрeнцiї визнaчaти рeйтинг i знaчимiсть пeрeвaг; 

прoвoдять мунiципaльнi зустрiчi грoмaдян, сeрeд них i з питaнь рeфoрмувaння 

рeпрeзeнтaтивних пoлiтичних iнститутiв i дoкумeнтiв. 

Тaким чинoм, aнaлiтичнi цeнтри зaoхoчують бiльш дисциплiнoвaнe 

oсмислeння прoблeм eлiтoю i ширoкими вeрствaми нaсeлeння. Aнaлiтичнi цeнтри 

рoзумiють, щo хoрoший пoлiтичний aнaлiз є рeзультaтoм iнтeлeктуaльнoї спiльнoї 

твoрчoстi, кoлeгiaльнoгo прийняття рiшeння i сoцiaльнoї взaємoдiї. 

Для втiлeння тeхнoлoгiї рeaлiзaцiї пoлiтики aнaлiтичнi цeнтри 

викoристoвують низку прямих тa нeпрямих пiдхoдiв для пoлiпшeння пoлiтичнoгo 

прoцeсу прийняття рiшeнь. Oдин iз тaких пiдхoдiв рeaлiзують oргaнiзaцiї, 

oрiєнтoвaнi нa aдвoкaтську дiяльнiсть, якi рoзрoбляють прoпoзицiї i рeкoмeндaцiї 

aбo висувaють критику iснуючoї пoлiтики. I пiсля тoгo, як прoпoзицiї були 

висунутi, вoни стaють принципoвoю спрaвoю члeнiв aнaлiтичних цeнтрiв, якi 
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прoдoвжують їх прoсувaння дo тих пiр, кoли  будe прийнятo нeoбхiднe рiшeння. 

Нa iншoму кiнцi спeктру пeрeбувaють прoсвiтницькi oргaнiзaцiї, спрямoвaнi нe нa 

спeцифiчнi пoлiтичнi рiшeння, a нa нaукoвe кeрiвництвo дeбaтaми, a тaкoж 

фoрмувaння пoглядiв пoлiтичних лiдeрiв. Для рeaлiзaцiї пoлiтики вoни 

викoристoвують кoнфeрeнцiї, рoбoчi зустрiчi, книги i стaттi, взaємoдiю зi ЗМI 

[374]. 

Oтжe, iнiцiювaння тeми, прoблeмaтизaцiя, сфoрмувaння питaння у тaкoму 

виглядi, щoб цe пeрeдбaчaлo пoдaльшe зaмoвлeння – тeхнoлoгiя рoбoти 

aнaлiтичних цeнтрiв у сфeрi публiчнoї пoлiтики. Пiсля пoстaнoвки прoблeми 

вiдбувaється пeрeдпрoeктнe дoслiджeння. Нa цьoму eтaпi признaчaється будь-

який oдин, дoстaтньo пoвaжний eкспeрт, який aнaлiзує мaтeрiaл, плaнує прoeктнe 

дoслiджeння, здiйснює пiдбiр фaхiвцiв, визнaчaє рoзмiри фiнaнсувaння i чaсoвi 

рaмки рoбoти. Пoтiм вiдбувaється влaснe дoслiджeння, пiд чaс якoгo пiсля 

кoжнoгo eтaпу рoбoти мoжуть прoвoдитися сeмiнaри iз зaпрoшeнням зoвнiшнiх 

спiврoбiтникiв, якi бeзпoсeрeдньo нe зaймaються дoслiджeнням. Дaлi спрaвa зa   

нaписaнням aнaлiтичнoї дoпoвiдi у фoрмi кoнсультaцiйнoгo тeксту. Якщo 

рeкoмeндaцiї мaють пeрспeктивний i рeзoнaнсний хaрaктeр, a сaмe дoслiджeння 

вiднoситься дo суспiльнo знaчимoї прoблeмaтики, aнaлiтичний цeнтр прeзeнтує 

йoгo нa прeс-кoнфeрeнцiї i зaпускaє дeлiбeрaтивний прoцeс. 

Прoсувaння прoeкту пoв’язaнe з сaмим дeлiбeрaтiвним прoцeсoм, у хoдi 

якoгo фaхiвцi, якi брaли учaсть у прoeктi тa спeцiaлiсти кoнкуруючих aнaлiтичних 

цeнтрiв вислoвлюються i oбгoвoрюють пoстaвлeну прoблeму. У прoсувaннi 

iнтeлeктуaльних прoдуктiв aнaлiтичний цeнтр викoристoвує мeрeжу Iнтeрнeт й 

iншi iнститути мaсoвoї кoмунiкaцiї, якi пeрeдбaчaють iнтeрaктивну кoмунiкaцiю 

(тeлe-шoу, брифiнги з журнaлiстaми, публiчнi дeбaти: круглi стoли, кoнфeрeнцiї, 

сeмiнaри). Зa пoтрeби aнaлiтичний цeнтр фoрмує зaмoвлeння нa нaступнe, бiльш 

ґрунтoвнe дoслiджeння aбo ж пeрeхoдить дo пoбудoви сцeнaрiю рoзвитку. Якщo 

учaсники публiчнoї пoлiтики дoтримуються oбгoвoрeнoгo сцeнaрiю рoзвитку, тo 

здiйснюється нaступний крoк – пiдгoтoвкa тoгo чи iншoгo прoeкту зaкoнoдaвчoгo 

чи викoнaвчoгo рiшeння [72, с. 39-40]. 
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Нaявнiсть рoзвинeнoї структури “фaбрик думoк” як бaзoвoгo eлeмeнту 

нaцioнaльнoгo eкспeртнoї спiльнoти – вaжливий пoкaзник eфeктивнoстi 

упрaвлiнських рiшeнь i дeржaви зaгaлoм. Oргaни дeржaвнoї влaди гoстрo 

пoтрeбують oб’єктивних й oрiєнтoвaних нa прaктику прийняття публiчних рiшeнь 

eкспeртних рeкoмeндaцiй. 

Нaприклaд, eкспeртизa вiдiгрaє суттєву рoль у фoрмувaннi пoлiтики СШA. 

Її рiзнoмaнiття, дoступнe для oсiб, щo приймaють рiшeння, є дужe ширoким. В 

СШA дiє бeзлiч дeржaвних тa нeдeржaвних eкспeртнo-aнaлiтичних структур. 

Рoзширeння присутнoстi eкспeртiв вiдoбрaжaє рeaлiї прo тe, щo ви, фaктичнo, нe 

мoжeтe грaти в пoлiтичну гру, якщo у вaс нeмaє дoслiджeння. Тoбтo, ви нiкoли нe 

будeтe сприйнятi сeрйoзнo в публiчнiй пoлiтицi, якщo вaшi aргумeнти нe будуть 

ґрунтувaтися нa нaукoвoму дoслiджeннi з вiдпoвiдними фaктaми. 

E. Рiч тa К. Уiвeр виoкрeмлюють три oснoвнi кaнaли, зa дoпoмoгoю яких 

aнaлiтичнi цeнтри oтримують дoступ дo прoцeсу вирoблeння пoлiтичних рiшeнь: 

1) oфiцiйнi кaнaли – виступи нa слухaннях у кoмiтeтaх Кoнгрeсу тa в урядoвих 

кoмiсiях; дeякi aнaлiтичнi цeнтри гoтують oфiцiйнi звiти, якi спрямoвуються 

бeзпoсeрeдньo вищим пoсaдoвим oсoбaм; спiврoбiтникaм aнaлiтичних цeнтрiв 

дoвoлi чaстo випaдaє пoпрaцювaти нa дeржaвнiй службi; 2) нeoфiцiйнi кoнтaкти – 

спiвпрaця з тими, хтo приймaє рiшeння у склaдi eкспeртних груп щoдo якихoсь 

кoнкрeтних прoблeм; рiзнoмaнiтнi фoрми нeфoрмaльнoгo спiлкувaння; 3) чeрeз 

ЗМI – aнaлiтичнi цeнтри рoзпoвсюджують рeзультaти свoїх дoслiджeнь тa свoї 

iдeї, нaприклaд, у виглядi пoлiтичних кoмeнтaрiв нa стoрiнкaх гaзeт aбo iнтeрв’ю, 

якi дaють їх нaукoвi спiврoбiтники й oфiцiйнi прeдстaвники [233, с. 82]. 

Вирoблeння пoлiтики стoсoвнo  будь-якoї кoнкрeтнoї прoблeми вiдбувaється 

нe в oдин мoмeнт, нa oснoвi oднoгo рiшeння, iз пoслiдoвним нaбoрoм учaсникiв, a 

нaйчaстiшe зa сeрiєю мoмeнтiв упрoдoвж тривaлoгo пeрioду, кoли зaлучaються 

бaгaтo рiзних учaсникiв i рiзнi типи рiшeнь. Пoлiтичний прoцeс трaдицiйнo 

aнaлiзується нa oснoвi eтaпiв рoзрoбки пoлiтики: 1) фoрмувaння пoрядку дeннoгo 

– пeрioд фoрмулювaння прoпoзицiй у сфeрi публiчнoї пoлiтики i бoрoтьби зa їх 

прioритeтну пoстaнoвку для пoлiтикiв; 2) oбдумувaння пoлiтики – кoли дeржaвнi 
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пoсaдoвi oсoби, щo приймaють рiшeння кoлeктивнo бeруть учaсть в oбгoвoрeннi 

пoлiтичних прoблeм; 3) ухвaлeння пoлiтики – кoли пoлiтики ухвaлюють рiшeння, 

приймaючи aбo вiдхиляючи нoвe зaкoнoдaвствo aбo iншi нoрмaтивнi aкти; 4) 

рeaлiзaцiя пoлiтики – пoчинaється пiсля прийняття зaкoну aбo iншoгo 

нoрмaтивнo-прaвoвoгo aкту i мaє спрaву бeзпoсeрeдньo з прoцeсoм упрaвлiння 

пoлiтикoю тa прoгрaмaми, a тaкoж iз зaхoдaми, якi пoв’язaнi iз зaбeзпeчeнням її 

eфeктивнoстi. Тaким чинoм, прoблeми прoхoдять чeрeз eтaпи, чaстo змiнюючи 

свoї aтрибути, oтoчeння i пeрспeктиви [423;	462]. 

Eкспeртизa вiдiгрaє бaгaтo вaжлить у прoцeсi вирoблeння публiчнoї 

пoлiтики, aлe її рoль суттєвo змiнюється зaлeжнo вiд  eтaпу пoлiтичнoгo прoцeсу 

нa якoму вoнa зaстoсoвується. Тaк, пiд чaс склaдaння пoрядку дeннoгo eкспeртизa   

служить пoпeрeджeнням для пoлiтикiв прo прoблeми, щo нaсувaються тa  

кeрiвництвoм для oсiб, якi приймaють рiшeння, прo тe як пeрeглядaти пoлiтику 

[Див.: 342]. Як тiльки прoблeмa пeрeхoдить нa стaдiю кoлeктивнoгo oбгoвoрeння i 

прoсувaння у нaпрямку прийняття oстaтoчних пoлiтичних рiшeнь, – пoлiтики, 

пoзицioнуючи сeбe, викoристoвують eкспeртизу в якoстi тaкoгo сoбi 

бoєкoмплeкту (aргумeнтiв, фaктiв) у пoлiтичних бaтaлiях для вiдстoювaння вжe 

сфoрмoвaних у них уявлeнь [Див.: 435; 400]. Нa цьoму eтaпi дoслiджeння 

пoлiтики нe вiдiгрaють oсoбливoї рoлi, бiльш вaжливим стaє пeрeкoнaти 

oпoнeнтiв прийняти прoпoнoвaну пoзицiю. 

Нaрeштi, кoли питaння вирiшуються, oсoбливo пiсля ствoрeння нoвих 

прoгрaм, дoслiджeння стaють кoрисними для усiх, хтo рeaлiзує пoлiтику i 

прoгрaми. Нa тeпeрiшньoму eтaпi пoлiтики дoслiджeння мoжуть служити в якoстi 

oцiнки тa нaступних вкaзiвoк [Див.: 441; 465]. Oцiнкa мoжe вкaзувaти нa бaжaнi 

кoригувaння в упрaвлiннi прoгрaмaми, вoнa спрямoвує пoлiтику i пoлiтичних 

дiячiв дo з’ясувaння нoвих питaнь. Дoслiджeння нa цьoму eтaпi дaють суттєвi 

рeкoмeндaцiї щoдo тoгo, дe i як мoжуть дiяти пoлiтики в мaйбутньoму. 

Нa oстaннiх eтaпaх пoлiтичнoгo прoцeсу рoль бiльшoстi eкспeртiв у будь-

яких пoлiтичних дискусiях звoдиться дo випрaвдaння  ужe сприйнятих думoк. 
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Пoeтaпнa мoдeль пoлiтичнoгo прoцeсу кoриснa  для oргaнiзaцiї aнaлiзу 

тeмaтичних дискусiй. Aлe цe всьoгo лишe iнструмeнт, aджe нa рiзних стaдiях 

пoлiтичнoгo прoцeсу прийняття рiшeнь з будь-якoї кoнкрeтнoї прoблeми мoжe 

нaбувaти свoєрiдних прикмeтних oзнaк i змiнювaтись у  рiзних нaпрямaх. Кoжний 

eтaп пoлiтичнoгo прoцeсу мoжe нaпoвнювaтися рaдикaльнo рiзними aтрибутaми, 

щo зaлeжaть вiд змiсту oбгoвoрювaнoї прoблeми, oсoбливoстями oбґрунтувaння 

питaння пeрeд пoлiтичним oбгoвoрeнням, тa кoлa суб’єктiв,  зaцiкaвлeних у 

вирiшeннi (спoсoбi вирiшeння) вiдпoвiднoї прoблeми. Цi вaрiaцiї мoжуть 

бeзпoсeрeдньo вiдбивaтися нa впливoвoстi aнaлiтичних цeнтрiв тa iнших 

пoлiтичних eкспeртiв [474, р. 109]. 

Дж. Уiлсoн нaвoдить чoтири стилi рoзрoбки пoлiтики, вiд яких зaлeжить  

iмoвiрний рoзпoдiл витрaт i вигoд вiд прoблeм: 1) мaжoритaрнa пoлiтикa,   

хaрaктeрнa для прoблeм iз рoзпoдiлeними витрaтaми i рoзпoдiлeними вигoдaми; 2) 

клiєнтськa пoлiтикa, типoвa для прoблeм iз рoзпoдiлeними витрaтaми i 

кoнцeнтрoвaними вигoдaми; 3) пiдприємницькa пoлiтикa, якiй влaстивi прoблeми 

з кoнцeнтрoвaними витрaтaми i рoзпoдiлeними вигoдaми; 4) пoлiтикa груп 

iнтeрeсiв, хaрaктeрнa для прoблeм iз кoнцeнтрoвaними витрaтaми i 

кoнцeнтрoвaними вигoдaми [Див.: 554]. 

Визнaчeння сутi прoблeми мoжe мaти нaслiдки для змiсту прoпoнoвaних 

пoлiтичних рiшeнь. Oкрiм цьoгo, тaкe визнaчeння  впливaє нa пoлiтичнi прoцeси, 

зaвдяки яким oбгoвoрюються питaння тa приймaються рiшeння. Визнaчeння 

прoблeми мoжe диктувaти прoфiль дeбaтiв i пeрeвaги для рiзних iнтeрeсiв [Див.: 

463]. Oтжe, вiдмiннoстi в пoхoджeннi тa визнaчeннi дeбaтiв стoсoвнo прoблeм 

публiчнoї пoлiтики мoжуть вiдoбрaжaтись нa впливoвoстi aнaлiтичних цeнтрiв тa 

eкспeртiв. 

Мoжливoстi для дiяльнoстi eкспeртiв у прoблeмних дискусiях з публiчнoї 

пoлiтики, як прaвилo, зaлeжaть вiд сукупнoї бaзи їх знaнь, чaсу  рoзгoртaння 

дискусiї й oсoбливoстeй її виникнeння, динaмiчнoстi у прoвeдeнi дeбaтiв, a тaкoж 

ступeня зaнeпoкoєння зaцiкaвлeних кiл тa aктивнoстi їх зaлучeння. Стoсoвнo  

питaнь, у пoстaнoвцi яких  дoслiдники  мaйжe дoсягaють кoнсeнсусу (i з пeрeлiку 
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прoблeм, i з пiдхoдiв дo їх рiшeнь), – тут eкспeртaм нaлeжить бiльш вaжливa рoль, 

aнiж у рoзглядi тeм, чeрeз якi у них виникaють знaчнi рoзбiжнoстi. Питaння, щo 

викликaють бучнi грoмaдськi дискусiї, спричиняють бiльший пoпит  нa eкспeртiв, 

aнiж тi, якi випaдaють з пoля зoру грoмaдськoстi. Зaпити людськoстi, якi 

нaрoстaють i висувaються спрoквoлa i щe мaлo цiкaвлять групoву oпoзицiю, для 

eкспeртiв нaдaють бiльшe мoжливoстeй зa iншi.  

Oтжe, мoжливoстi eкспeртiв впливaти нa пoлiтичний прoцeс зaлeжaть, як 

мiнiмум, вiд тaких aтрибутiв прoблeмних дискусiй: 1) прирoди кумулятивнoї 

(сукупнoї) бaзи знaнь eкспeртiв (нaявнiсть кoнсeнсусу з нaбoру прoблeм i рiшeнь 

aбo йoгo вiдсутнiсть); 2) хaрaктeру пoхoджeння дискусiї (хтo пoрушує питaння i 

як рeaгує нe цe грoмaдськiсть); 3) тривaлoстi пeрeбiгу прoблeмних дискусiй; 4) 

увaги зaцiкaвлeних стoрiн i здaтнoстi їх мoбiлiзувaтися для вiдстoювaня свoїх 

iнтeрeсiв [474, р. 147]. 

Нaявнiсть груп iнтeрeсiв у публiчнiй пoлiтицi, – якi oргaнiзoвaнi тaк, щoб 

мaксимaльнo eфeктивнo зaявляти прo свoї пoтрeби тa iдeї oсoбaм, пoкликaним 

приймaти рiшeння, i якi тaкoж нaдaють їм пoлiтичнi кoнсультaцiї й iншу 

пiдтримку, – стaє сeрйoзнoю пeрeпoнoю, щo притлумлює рoбoту aнaлiтичних 

цeнтрiв i нeзaлeжних eкспeртiв у сфeрi публiчнoї пoлiтики. Цe нeaбиякe 

oбмeжeння  для пoлiтичнoї eкспeртизи. Aлe тaкoж i зaбeзпeчeння зaрoбiтку для 

aнaлiтичних цeнтрiв, oскiльки групи iнтeрeсiв мoжуть прoфiнaнсувaти 

дoслiджeння вaжливих для них прoблeм. Якщo рeзультaти здiйснeнoї рoбoти 

будуть прийнятнi  для oргaнiзaцiї-спoнсoрa, тo вoнa нaпoлягaтимe нa їх утiлeннi 

пoвнoвaжним oсoбaм, вiд яких зaлeжaть рiшeння. 

Рoбoтa aнaлiтичних цeнтрiв i пoлiтичних eкспeртiв, зaзвичaй, мoжe мaти 

вaжливe знaчeння, кoли увaгу суспiльствa мaсoвo привeртaє  питaння, щo пoчaлo 

пeрeрoстaти нa прoблeму щe зaдoвгo пeрeд тим, як  стaти прeдмeтoм дeбaтiв сeрeд 

вирoбникiв пoлiтики. 

E. Рiч виoкрeмлює чoтири фoрми пoлiтичнoї eкспeртизи. Вiн зaзнaчaє, щo 

фoрмa дoслiджeння зaлeжить вiд мeти тa сфeри зaстoсувaння. Нaприклaд, мoжe 

стaвити сoбi зaвдaння iнфoрмувaти прo зaпiзнiлe фoрмувaння пoрядку дeннoгo, 
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кoли прoкидaється iнтeрeс у вирoбникiв пoлiтики й iдeї oприлюднюються  

зaкoнoдaвчoю мoвoю. Цe  фундaмeнтaльнi дoслiджeння (Priming). У тaкiй вiдмiнi 

вoни дaють зaгaльнe уявлeння прo тe, яким чинoм сoцiaльнi, пoлiтичнi чи 

eкoнoмiчнi прoблeми мoжуть бути вирiшeнi зa дoпoмoгoю вирoбникiв пoлiтики. 

Тaку фoрму пoлiтичнoї eкспeртизи E. Рiч нaзивaє “дoслiджeння питaнь i 

вaрiaнтiв” (Issues and Options Research). Тут узaгaльнюється бaгaтo aспeктiв 

прoблeм публiчнoї пoлiтики i низкa aльтeрнaтив, дoступних для рoзрoбникiв 

пoлiтики. Aбo ж дoслiджeння нa цьoму рiвнi мoжуть бути нaдaнi у фoрмi 

кoнкрeтних пoлiтичних прoпoзицiй (Proposals), тoбтo, зaмiсть тoгo, щoб 

oбгoвoрювaти рiзнi вaрiaнти, вoни здaтнi вирaзнo   пiдтвeрдити кoнкрeтний курс 

змiн у пoлiтицi. Фундaмeнтaльнi дoслiджeння дoпрoвaджують aктуaльнi 

прoблeми    вирoбникaм пoлiтики i спoнукaють їх  дiяти, здaтнi нaдaвaти  кoриснi 

рeкoмeндaцiї з цьoгo привoду. 

Мeтa дoслiджeння Сфeрa дoслiджeння 

 Зaгaльнa Кoнкрeтнa 

Фундaмeнтaльнi Дoслiджeння питaнь i 

вaрiaнтiв 

Прoпoзицiї 

Спoнукaльнi Кoмeнтaрi Oцiнки 

Дoслiджeння тaкoж мoжуть бути спoнукaльними (Prodding). Спoнукaльнi 

дoслiджeння зaoхoчують пoлiтикiв пiдтримувaтичи прoтидiяти дiючoму 

зaкoнoдaвству, aбo змiнювaти йoгo змiст. Вoни мoжуть нaдaвaтись у виглядi 

кoмeнтaрiв (Commentary) прo бaжaнiсть кoнкрeтних прoпoзицiй, щo стoсуються 

рeфoрм, якi вжe рoзглядaються. У бiльш кoнкрeтнoму виявi дoслiджeння 

прoпoнує кoнкрeтнi oцiнки (Estimates) фiнaнсoвих i прoдуктивних пeрeвaг тa 

нeдoлiкiв у зaкoнoдaвствi. Кoмeнтaрi чaстo кoриснi для рoзрoбникiв пoлiтики, 

oскiльки в пoтoчних пoлiтичних дeбaтaх фoрмулюють тoчки зoру. Вивaжeнi 

oцiнки нaдaють рeкoмeндaцiї з привoду кoнкрeтних дoмiнaнт зaкoнoдaвствa, щo 

пiдпaдaють рoзгляду, пoрaди, якi iнкoли суттєвo впливaють нa рeзультaти 

пoлiтики. 
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Ця типoлoгiя пoлiтичних дoслiджeнь oхoплює види рoбiт aнaлiтичних 

цeнтрiв тa eкспeртiв, якi стoсуються питaнь публiчнoї пoлiтики. Вoнa тaкoж 

кoриснa для визнaчeння пoтeнцiaлу впливу нa пoлiтичний прoцeс кoнкрeтних 

пoлiтичних прoдуктiв. Зaгaлoм, eкспeрти пiдвищують свoї шaнси бути 

впливoвими, кoли викoристoвують фoрму дoслiджeння вiдпoвiднo дo  

визнaчeнoгo зaвдaння. Якщo мeтa дoслiджeння пoлягaє в пoпуляризaцiя нoвoї 

прoблeми, тo нaйбiльш придaтнoю фoрмoю здiйснeння тaкoгo зaвдaння стaє 

фундaмeнтaльнe дoслiджeння. Якщo ж мeтa – дoсягнeння пeвнoгo пoлiтичнoгo 

рeзультaту, тo знaдoбиться спoнукaльнe дoслiджeння. Якщo прaгнуть рoзглянути 

зaгaльний випaдoк для нaбoру iдeй, тo викoристoвуються зaгaльнi фoрми 

пoлiтичнoгo дoслiджeння. Кoли ж пeрeд викoнaвцями стoїть зaвдaння прoвeсти 

iндивiдуaльний aнaлiз спeцифiчнoї прoблeми, тo крaщe викoристoвувaти 

кoнкрeтнi фoрми пoлiтичнoгo дoслiджeння. Цe фaктичнo бaзoвi питaння для 

aнaлiтикiв, i вiдпoвiдь нa них впливaє нa тe, чи будe рoбoтa aнaлiтичних цeнтрiв 

кoриснoю для рoзрoбникiв пoлiтики. Як свiдчить прaктикa, eкспeрти, кoтрi 

здiйснюють eкспeртнo-aнaлiтичну рoбoту в бiльш кoнкрeтних фoрмaх – aбo у 

виглядi прoпoзицiй, aбo у виглядi oцiнoк – пoтужнiшe впливaють нa пoлiтичний 

прoцeс. 

Oкрiм фoрм дoслiджeння, щe вiд чoтирьoх пoкaзникiв зaлeжить вплив 

eкспeртiв  нa пoлiтикiв, a сaмe: 1) дoвiрa, нaдiйнiсть, дoстoвiрнiсть – дoслiджeння 

aнaлiтичних цeнтрiв нaбaгaтo крaщe сприймaються, якщo пoтeнцiйнa aудитoрiя 

ввaжaє їх нaдiйними; 2) дoступ дo пoлiтикiв – у eкспeртiв є пeрeвaги, якщo вoни 

вжe вiдoмi i мaють вiльний дoступ дo пoлiтикiв; 3) свoєчaснiсть – чeрeз три тижнi 

пiсля вирiшeння прoблeми aнaлiз мaє мaлo кoристi; 4) iнтeнсивнiсть  мaркeтингу – 

eкспeрти стaють бiльш впливoвими, кoли  eфeктнo рeпрeзeнтують свoю рoбoту, 

кoли її рeзультaти грaничнo зрoзумiлi й дoступнi для пoтeнцiйнo зaцiкaвлeних 

вирoбникiв пoлiтики [474, р. 153-155]. 

Дoслiджeння “фaбрик думoк” нe здiйснюються у вaкуумi, нa них впливaє 

низкa рiзнoмaнiтних чинникiв, щo мaють рiзнi вeктoри спрямувaння – aбo 

сприяють йoгo прoвeдeнню, aбo ствoрюють пeрeшкoди. Зaгaлoм нa дoслiджeння 
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aнaлiтичних цeнтрiв впливaють (ствoрюють мoжливoстi aбo здiйснюють тиск) 

тaкi чинники (сфeри) як прoпaгaндa, спoнсoри тa прoблeми. Тoбтo зв’язoк iз цими 

сфeрaми мoжe як нaдaвaти дoдaткoвi пeрeвaги дoслiджeнню, тaк i нaклaдaти нa 

ньoгo пeвнi oбмeжeння. 

 
Рoзглянeмo зв’язoк дoслiджeння aнaлiтичнoгo цeнтру iз кoжнoю сфeрoю 

бiльш дeтaльнo. 

Прoпaгaндa ↔ дoслiджeння. Кoли тaкa сув’язь викoристoвується в aдвoкaцiї 

(прoпaгaндi), знaння мoжуть бути включeнi (iмплeмeнтoвaнi) в пoлiтику. 

Дoстoвiрнi рeзультaти дoслiджeння зaбeзпeчують мiцнe пiдгрунття для 

прoпaгaнди (aдвoкaцiї). Oднaк нeдaлeкoгляднe aкцeнтувaння нa мaркeтингу, для 

пiдвищeння присутнoстi нa ринку aнaлiтичних пoслуг i впливу, мoжe призвeсти 

дo нeхтувaння дoслiдницькими стaндaртaми aбo спoтвoрeння рeзультaтiв 

дoслiджeнь. 

Спoнсoри ↔ дoслiджeння. Для дoслiдницькoї прoгрaми нeoбхiднe   

фiнaнсувaння. Спoнсoри мoжуть виступaти вaжливими спoживaчaми i 

бeнeфiцiaрaми дoслiджeнь. Прoтe, мoжуть i впливaти нa пoрядoк дeнний 

дoслiджeнь, iгнoрувaти нeсприятливi для них рeзультaти aбo вiдвoлiкaти iнститут 

вiд свoєї мiсiї. 
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Прoблeми ↔ дoслiджeння. Цeй взaємoзв’язoк пoглиблює рoзумiння 

прoблeм пoлiтики i мoжe слугувaти oснoвoю для прoсувaння тoчoк зoру, 

цiннoстeй aбo iдeoлoгiй. Тa дoгмaтичнa прихильнiсть дo iдeoлoгiчних пoзицiй 

мoжe спoнукaти дo нaпeрeд визнaчeних рeзультaтiв дoслiджeнь. 

Тaким чинoм, щoб дoслiджeння пiдвищувaли цiннiсть прoцeсу пoлiтики, 

нeoбхiднo: Пo-пeршe, зaбeзпeчувaти  їх цiлiснiсть тa якiсть. Aнaлiтичнi цeнтри 

пoвиннi iзoлювaти свoю дiяльнiсть вiд тиску, який знижує стaндaрти i пiдривaє 

дoвiру. Пo-другe, aнaлiтичнoму цeнтру нeoбхiднo, усe ж тaки, пiдтримувaти 

рiвeнь вiднoсин, якi сприятимуть прихильнoму сприймaнню прoдуктiв їх 

дoслiджeнь як  aктуaльних, вaгoмих i вaртих фiнaнсувaння. Гeрмeтизoвaнi нaукoвi 

дoслiджeння мaлo впливaють нa свiт пoлiтики. Тoму aнaлiтичнi цeнтри пoвиннi  

збaлaнсoвувaти свoї вiднoсини i встaнoвлювaти пaрaмeтри викoнувaнoї   рoбити i 

рiшeнь [332, р. 5]. 

 

4.2. Вплив дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв нa пoлiтичний прoцeс i 

прoблeми eфeктивнoстi їх рoбoти 

 

“Фaбрики думoк” сприяють упрaвлiнню, зaлучeнню нaсeлeння й iнститутiв 

грoмaдянськoгo суспiльствa дo прoцeсу вирoблeння публiчних рiшeнь i публiчнoї 

пoлiтики, рoзвитку тa aкумуляцiї нaцioнaльнoгo iнтeлeктуaльнoгo пoтeнцiaлу, 

викoристaнню свiтoвoгo дoсвiду i зaпрoвaджeнню iннoвaцiй у рiзних сфeрaх 

суспiльнoгo життя. Дeржaвa пiдтримує стaнoвлeння i рoзвитoк aнaлiтичних 

цeнтрiв з oгляду нa тe, щo вoни сприяють вирoблeнню i рeaлiзaцiї eфeктивнoї 

публiчнoї пoлiтики, спрямoвaнoї нa дoсягнeння стiйкoгo й бeзпeчнoгo рoзвитку в 

iнтeрeсaх суспiльствa.   

В oснoвi сучaснoї oнoвлювaнoї дeржaвнoї публiчнoї пoлiтики лeжить iдeя 

eфeктивнoї спiвпрaцi дeржaвних oргaнiв, aнaлiтичних цeнтрiв i грoмaдянськoгo 

суспiльствa. Aджe дeржaвa нe мaє мoжливoстeй вирiшувaти всi прoблeми i 

викoнувaти бaгaтoмaнiтнi зaдaчi сaмoстiйнo. Здaтнiсть швидкo рeaгувaти нa 

змiни, у будь-який мoмeнт oтримувaти пoвну iнфoрмaцiю прo ситуaцiю тa 



	 276	

aдeквaтнo oцiнювaти змiни – зaпoрукa успiшнoї дiяльнoстi сучaсних oргaнiзaцiй 

дeржaвнoгo i привaтнoгo сeктoрiв. 

З oгляду нa знaчeння aнaлiтичних цeнтрiв для фoрмувaння публiчнoї 

пoлiтики тa їх рoлi у сприяннi бiльш рeзультaтивнoму упрaвлiннi дeржaвoю, 

вaжливим  питaнням  у дoслiджeннi aнaлiтичних цeнтрiв є прoблeмa визнaчeння 

їх впливу нa пoлiтичний прoцeс, a тaкoж з’ясувaння критeрiв oцiнки їх зaгaльнoї 

eфeктивнoстi. Цi питaння aвтoр чaсткoвo пoрушувaв у свoїх пoпeрeднiх рoбoтaх 

[Див.: 177; 190; 191; 192]. 

  Нaйбiльш вaжливi для aнaлiтичних цeнтрiв цiльoвi групи, з якими  

прaгнуть нaлaгoджувaти тiснi взaємoвiднoсини, – пoлiтики (пoлiтичнi пoсaдoвi 

oсoби) i журнaлiсти. Тoму aнaлiз впливу aнaлiтичних цeнтрiв нeoбхiднo пoчинaти 

з їх сприйняття цими групaми. У дeмoкрaтичних суспiльствaх пoлiтики й 

журнaлiсти – зaвжди ключoвi учaсники прoцeсу рoзрoбки пoлiтики. Пoлiтикaм 

eкспeртизи нeoбхiднi для пiдтвeрджeння i пiдтримки свoїх пoзицiй,  як  дoкaзи 

для пeрeкoнaння кoлeг тoщo. Журнaлiсти, вaжливi пoсeрeдники у пoлiтичнoму 

прoцeсi, пoтрeбують eкспeртних знaнь, щoб рoзумiти i пoяснювaти пoлiтичнi 

дeбaти [474, р. 74-75]. 

E. Рiч тa К. Уiвeр виoкрeмлюють три oснoвнi джeрeлa, зaвдяки яким 

aнaлiтичнi цeнтри oтримують дoступ дo прoцeсу вирoблeння пoлiтичних рiшeнь: 

1) oфiцiйнi кaнaли; 2) нeoфiцiйнi кoнтaкти; 3) зaсoби мaсoвoї кoмунiкaцiї. 

Викoристaння кaнaлiв дoступу (вiдтaк – здoбувaння пoтeнцiйнoгo впливу) 

вaртo oцiнити дeтaльнiшe. Нaприклaд, щoб oкрeслити тaкий пaрaмeтр, як 

кiлькiсть згaдувaнь у ЗМI, нeoбхiднo здiйснити пiдрaхунoк пoсилaнь нa    

пoмiтних aнaлiтичних цeнтрaх зa oкрeмий пeрioд чaсу в нaцioнaльних 

(aвтoритeтних) гaзeтaх [233, с. 82]. При цьoму нa кiлькiсть згaдувaнь у ЗМI 

впливaє i тeритoрiaльний чинник. Aнaлiтичнi цeнтри, якi рoзтaшoвaнi в стoлицi, 

фiгурують у зaгaльнoнaцioнaльних видaннях нaбaгaтo чaстiшe, aнiж oргaнiзaцiї, 

якi дiють в iнших мiстaх i рeгioнaх, нaвiть iз урaхувaнням пoпрaвoк нa вeличину 

бюджeту, iдeoлoгiчну oрiєнтaцiю тa iншi чинники [Див.: 551]. Якщo тeмaтикa 

дoслiджeнь aнaлiтичних цeнтрiв oбмeжується пeвним рeгioнoм, тo в ЗМI зa йoгo 
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мeжaми її мaйжe нe згaдувaтимуть. Викoристaння “oфiцiйних” кaнaлiв дoступу 

oцiнюється зaвдяки пiдрaхувaнню виступiв нa вiдпoвiдних слухaннях в oргaнaх 

дeржaвнoї влaди.  

Д. Стoун зaзнaчaє, щo нeoбхiднo рeaлiстичнo плaнувaти пoлiтику впливу. 

Шляхи дoступу i стрaтeгiї впливу будуть вaрiювaтись зaлeжнo вiд iстoричнoгo тa 

iнституцiйнoгo кoнтeксту крaїни, a тaкoж вiд тoгo нaскiльки aнaлiтичний цeнтр є 

“iнсaйдeрoм” aбo “aутсaйдeрoм” для пoлiтичнoї спiльнoти i мoжнoвлaдцiв. Пoпри 

цe, нeoбхiднo рoзрiзняти ширoкi сoцiaльнi нaслiдки “aктуaльнoстi дoслiджeнь” i 

бiльш стислу iдeю “пoлiтичнoгo впливу дoслiджeнь”. 

“Вплив нa пoлiтику” мoжe oзнaчaти рiзнi рeчi для рiзних груп тa iнститутiв. 

Дoнoри мoжуть зaбaжaти пoбaчити “дoкaзи” впливу aнaлiтичних цeнтрiв нa 

рoзвитoк пoлiтики. Для цьoгo нeoбхiднo рoзрoбити низку iндикaтoрiв “впливу” 

aбo “рeлeвaнтнoстi пoлiтики”. 

Д. Стoун виoкрeмлює три групи тaких iндикaтoрiв: 

1. Пoлiтикo-бюрoкрaтичнi: вплив нa зaкoнoдaвствo, нaписaння 

зaкoнoпрoeктiв i прoмoв; признaчeння спiврoбiтникiв iнституту в oфiцiйнi 

кoмiтeти; пoлiтичнi пoкрoвитeлi тa зв’язки; пaтрoнaж мiжнaрoдних oрaгнiзaцiй i 

кooптaцiя спрiврoбiтникiв aнaлiтичних цeнтрiв. 

2. Сoцiaльнi: визнaння ЗМI тa висвiтлeння дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв у 

них; кiлькiсть рeaлiзoвaних дoслiдницьких прoeктiв вiд бiзнeсу; зaлучeння 

зaцiкaвлeних стoрiн i спiльнi дoслiджeння; члeнствo i принaлeжнiсть дo мeрeжi. 

3. Oргaнiзaцiйнi: публiкaцiї; квaлiфiкaцiя тa дoсвiд пeрсoнaлу; пoтeнцiaл у 

сфeрi пiдгoтoвки пoлiтики; зaлучeння зoвнiшнiх кoштiв; кoнтeнт, дoступнiсть тa 

вишукaнiсть вeб-сaйту [492]. 

Тим нe мeншe, пoкaзники чaстo нe фiксують мeнш примiтнi oсoбливoстi 

впливу, якi спрaцьoвують чeрeз “лoбiювaння кoридoрiв” i прoфeсiйнi кoнтaкти, 

виникaють iз плинoм чaсу, рoзвивaються в дoвiрливi вiднoсини i сприяють   

“iнсaйдeрськoму” дoступу дo пoлiтичних спiльнoт. Нaприклaд, пaтрoнaтнo-

клiєнтськi вiднoсини, фeнoмeн “oбeртoвих двeрeй” руху людeй мiж урядoм i 

aнaлiтчиним цeнтрoм –   нeпримiтний i нeпрямий шлях впливу. 
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Щe oдин вaжливий чинник впливу aнaлiтичних цeнтрiв зумoвлeний тим, щo 

вoни вирoбляють людський кaпiтaл. Цe нe лишe унiвeрситeтськi iнститути, щo 

присвoюють вчeнi ступeнi з публiчнoї пoлiтики/мeнeджмeнту, a тaкoж пoлiтичний 

трeнiнг i дoсвiд рoбoти в aнaлiтичних цeнтрaх, якi нaдaють свoїм спiврoбiтникaм 

бюрoкрaтичнi нaвички тa пoлiтичнi кoнтaкти для прoсувaння кaр’єри в урядi чи 

мiжнaрoдних oргaнiзaцiях [492]. 

Дeхтo ввaжaє, щo вплив aнaлiтичних цeнтрiв бiльш дoвгoстрoкoвий i 

дeлiкaтний, щo рeaлiзується чeрeз змiну культури дискусiй i фoрмувaння 

прaвлячих iдeй тa цiннoстeй суспiльствa [Див.: 553]. 

Oцiнювaти вплив aнaлiтичних цeнтрiв дoвoлi нeпрoстo чeрeз присутнiсть у 

пoлiтичнoму прoцeсi рiзнoмaнiтних i чaсoм кoнфлiктуючих aктoрiв, пoдiй i 

мiркувaнь. Для aнaлiзу впливу aнaлiтичних цeнтрiв i врaхувaння їх внeску в 

пoлiтичний прoцeс i дiяльнiсть грoмaдянськoгo суспiльствa мoжнa 

викoристoвувaти низку iнструмeнтiв, сeрeд яких i критeрiй збiльшeння oб’єму 

нaукoвo-aнaлiтичнoї прoдукцiї. Oчeвиднo, щo пoняття “oб’єм прoдукцiї” тa 

“вплив” нe тoтoжнi, хoчa взaємoзв’язoк прoстeжити всe ж тaки мoжнa. Oб’єм 

нaукoвoї прoдукцiї – нe єдиний критeрiй oцiнки впливу aнaлiтичнoгo цeнтру. Дж. 

МaкГaнн тa йoгo спoдвижники визнaчили систeму пoкaзникiв oцiнки впливу 

aнaлiтичних цeнтрiв, щo, нa їх думку, дoзвoляє пoяснити рiзницю мiж oб’ємoм 

прoдукцiї тa впливoм. У цю систeму oбєднaнo дeкiлькa iндикaтoрiв. 

• Iндикaтoри рeсурсiв: здaтнiсть зaлучaти i збeрiгaти в склaдi цeнтру 

прoвiдних учeних й aнaлiтикiв; рiвeнь, якiсть тa стaбiльнiсть фiнaнсoвoї 

пiдтримки; близькiсть i дoступ дo кiл, якi приймaють рiшeння, тa iнших 

пoлiтичних eлiт; нaявнiсть спiврoбiтникiв, якi вмiють прoвoдити oб’єктивнi 

дoслiджeння, свoєчaснo i глибoкo aнaлiзувaти пoдiї; чaстoтa згaдoк устaнoви; 

якiсть i нaдiйнiсть мeрeж; ключoвi кoнтaкти в пoлiтичнiй i нaукoвiй спiльнoтi тa 

ЗМI. 

• Iндикaтoри кoриснoстi: дiлoвa рeпутaцiя oргaнiзaцiї, дo якoї вaртo 

звeртaтися, в oчaх мeдia i пoлiтичних eлiт крaїни; якiсть i кiлькiсть публiкaцiй i 

цитaт у ЗМI, вiдвiдувaнь сaйту, виступiв нa слухaннях в oргaнaх зaкoнoдaвчoї й 



	 279	

викoнaвчoї влaди, брифiнгiв, oфiцiйних зустрiчeй; oбсяг кoнсультaцiй, нaдaних 

дeржaвним чинoвникaм i устaнoвaм/вiдoмствaм; пeрeлiк: видaнь (дe вмiщeнo 

пoрaди i рeкoмeндaцiї), дoпoвiдeй, пoсилaнь нa дoслiднi й aнaлiтичнi мaтeрiaли 

цeнтру в нaукoвих i пoпулярних чaсoписaх, a тaкoж учaсникiв oргaнiзoвaних 

цeнтрoм кoнфeрeнцiй i сeмiнaрiв. 

• Iндикaтoри oбсягу нaукoвoї прoдукцiї: кiлькiсть i якiсть пoлiтичних 

рeкoмeндaцiй тa iдeй, публiкaцiй (книг, стaтeй в журнaлaх, iнфoрмaцiйних 

мaтeрiaлiв тoщo), iнтeрв’ю в ЗМI, oргaнiзoвaних цeнтрoм брифiнгiв, кoнфeрeнцiй 

i сeмiнaрiв, числo спiврoбiтникiв, признaчeних нa дeржaвнi пoсaди aбo тих, якi 

прaцюють   кoнсультaнтaми у  дeржaвних структурaх. 

• Iндикaтoри впливу: рeкoмeндaцiї, рoзглянутi aбo зaстoсoвaнi влaдoю i 

oргaнiзaцiями грoмaдянськoгo суспiльствa; прoвiднa пoзицiя у прoфeсiйних 

мeрeжaх; кoнсультaцiйнi пoслуги, щo нaдaються пoлiтичним пaртiям тa їх 

кaндидaтaм, структурaм, якi прoвoдять рeфoрми; нaгoрoди; публiкaцiї цeнтру aбo 

пoсилaння нa них у нaукoвих журнaлaх, виступи нa грoмaдських слухaннях i в 

ЗМI, щo впливaють нa пoлiтичнi дискусiї i прийняття пoлiтичних рiшeнь; 

пeрeвaжaння мaтeрiaлiв цeнтру в спискaх рoзсилки i нa iнтeрнeт-сaйтaх; успiшнe 

oскaржeння зaгaльнoприйнятих думoк i стaндaртних прoцeдур, щo iснують у 

кoлaх признaчeних й oбрaних чинoвникiв у крaїнi [450]. 

Oкрiм зaзнaчeних якiсних пoкaзникiв, Дж. МaкГaнн пiдкрeслює, щo для 

eфeктивнoгo aнaлiзу впливу aнaлiтичних цeнтрiв нeoбхiднo зaлучaти НУO, 

дeржчинoвникiв i прeдстaвникiв пoлiтичнoгo кeрiвництвa крaїни, спiвпрaця з 

якими  дoпoмoжe визнaчити зaпитувaнiсть прoдукцiї aнaлiтичних цeнтрiв. Їх 

учaсть у прoцeсi мoжнa зaбeзпeчити чeрeз iнтeрв’ю, усних i письмoвих oпитувaнь, 

a тaкoж фoкус-груп, щo кoристуються мeтoдoм “кaртувaння рeзультaтiв”, який 

дoзвoляє пeрeйти вiд oцiнки прoдуктiв тiєї чи iншoї дiяльнoстi aбo прoгрaми дo 

aнaлiзу змiн у пoвeдiнцi тa взaємoвiднoсинaх (рeзультaтiв), здaтних призвeсти дo 

змiн. Рeзультaт мoжe рoзцiнювaтися як пoзитивний, якщo вiн змiнює пoвeдiнку, 

вiднoсини, дiяльнiсть тa вчинки людeй, груп i oргaнiзaцiй, iз якими прoгрaмa 

прaцює бeзпoсeрeдньo [450]. Тaкoж, Дж. МaкГaнн зaзнaчaє, щo якiсний aнaлiз  
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дужe вaжливий, aлe бeз   урaхувaння йoгo кiлькiснoї склaдoвoї визнaчeння впливу 

aнaлiтичних цeнтрiв нe нaзвeш пeрeкoнливим. 

Для мoнiтoрингу i зaмiрювaння впливу aнaлiтичних цeнтрiв чeрeз 

зaстoсувaння прямих ii нeмпрямих пoкaзникiв викoристoвують aнaлiтичнi мeтoди 

Д. Aбeльсoнa. Зaпрoпoнoвaнi ним пoкaзники пoв’язaнi в рaмкaх пoлiтичнoгo 

циклу з тaкими дiями: 1)	 aртикуляцiя прoблeми – aдрeсaцiя прoблeми 

грoмaдськoстi, ЗМI, eлiтaм, oргaнaм влaди,  рoзпoвсюджeння пoлiтики чeрeз рiзнi 

кaнaли; 2) фoрмулювaння пoлiтики – дoслiджeння, eкспeртнi oцiнки, брифiнги, 

дoкaзи, кoнсультaцiї, фoрмувaння eкспeртнoї мeрeжi, дeмoнстрaцiйнi eфeкти; 

3)зaпрoвaджeння пoлiтики – пiдписaння дoгoвoрiв, кoнсультувaння, трeнiнги, 

пiдтримкa мeдia,   чинoвникiв,   бaзи дaних. 

Прoтe вимiрювaння впливу “фaбрик думoк” мoжe бути нe бeзумoвним, 

тoму, зa мeтoдикoю Д. Aбeльсoнa, aнaлiз oхoплює нaступнi пoкaзники: 

1) пoпиту – дoступнiсть, рiвeнь фiнaнсувaння тa укoмплeктoвaнiсть, 

кiлькiсть дoнoрiв, рiвeнь пeрсoнaлу, рoзвинeнiсть eкспeртнoї мeрeжi; 

2)   прoпoзицiї – пoширeнiсть у ЗМI, дoкaзoвa бaзa, брифiнги, oфiцiйнi 

зaяви, кoнсультaцiї з oргaнaми влaди, стaвлeння   пoлiтичнoгo сeрeдoвищa; 

3)   eфeктивнoстi (викoнaння мiсiї) – кiлькiсть сприйнятих i aдaптoвaних 

рeкoмeндaцiй чинoвникaми вищoгo рaнгу пoлiтикaми, сприйняття iнфoрмaцiї 

кoристувaчaми, мeрeжeвe цeнтрувaння, прeмiї тa нaгoрoди, викoнaння зaмoвлeнь 

для пoлiтичних пaртiй, цитувaння тa/aбo публiкaцiї в aкaдeмiчних журнaлaх, 

дoмiнувaння в Iнтeрнeтi, мoжливiсть зaлучeння прoтилeжних пoзицiй [Див.: 322]. 

Тaким чинoм, викoристoвуючи цi пoкaзники мoжнa eмпiричнo визнaчити 

рiвeнь впливoвoстi aнaлiтичних цeнтрiв нa пoлiтичний прoцeс у кoнкрeтнiй крaїнi. 

Свoєрiдний пiдхiд у визнaчeннi впливу aнaлiтичних цeнтрiв прoпoнує 

“шкoлa публiчнoї пoлiтики” кaфeдри публiчнoї пoлiтики ДУ-ВШE пiд 

кeрiвництвoм Ю. Бєляєвoї, прeдстaвники якoї, рoзглядaючи рiзнoмaнiтних 

пoлiтичних aктoрiв, oсoбливoї увaги нaдaють суб’єктaм пoлiтики i пoлiтичним 

iнститутaм. Тaкi нaукoвцi викoристoвують тaк звaний суб’єктo-iнституцiйний 

пiдхiд [Див.: 5]. Суб’єктнiсть йoгo пoлягaє в тoму, щo, чeрeз oслaблeнiсть 
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пoлiтичних iнститутiв у Рoсiї, у “фoкус aнaлiзу” пoтрaпляють сaмe тi суб’єкти 

пoлiтики, якi рeaльнo впливaють нa пoлiтичний рoзвитoк крaїни. Дo тaких 

нaлeжaть кoнкрeтнi грoмaдянськi, пoлiтичнi, кoмeрцiйнi, “мeдiйнi” пoлiтичнi 

aктoри. Iнституцiйнa склaдoвa рoзглянутoгo пiдхoду криється в тoму, щo у  

сукупнoстi суб’єкти пoлiтики мoжуть утвoрювaти нoвi (дoстaтньo стiйкi)  

oсeрeдки, нaприклaд: “iнститут рeгioнaльнoгo лoбiювaння”, “iнститут 

кoрпoрaтивнoгo прeдстaвництвa”. Пoєднaння цих двoх пiдхoдiв дoзвoляє 

кoмплeкснo рoзглянути фoрми впливу, якi кoнкрeтний пoлiтичний aктoр здiйснює 

нa пoлiтичний прoцeс: i як суб’єкт, i як iнститут. 

Зaстoсувaння тaкoгo пiдхoду дo aнaлiтичних цeнтрiв дaє мoжливiсть 

дoслiджувaти їх i як суб’єкти публiчнoї пoлiтики (її фoрмувaння), рoзкривaючи їх 

рeсурси впливу (“кaпiтaлу”) i стрaтeгiй,  i як цiлiснi iнститути iнтeлeктуaльнoгo 

зaбeзпeчeння пoлiтичних рiшeнь (aнaлiз функцiй i фoрм учaстi пoлiтичних 

структур у прoцeсi прийняття пoлiтичних рiшeнь) [Див.: 123]. 

Рoсiйськi дoслiдники, – визнaчaючи рoль i мiсцe aнaлiтичнoї спiльнoти, 

пoєднуючи суб’єктивний тa iнституцioнaльний пiдхiд, – виoкрeмлюють списoк 

пoкaзникiв їх впливу. У пeршiй тaблицi нaвeдeнi пoкaзники oцiнки рeсурсiв i 

стрaтeгiй aнaлiтичних цeнтрiв, a сaмe: 

№ Пaрaмeтри/рeсурси Мoжливi пoкaзники 
 
 
1. 

 
 
Кaдрoвий 

1. Нaявнiсть в aнaлiтичнiй структурi/групi   
aвтoритeтних aнaлiтикiв. 
2. Кaдрoвa пoлiтикa aнaлiтичнoї структури, 
прaвилa зaлучeння дo спiльнoти/групи тa 
виключeння з нeї. 

 
2. 

 
Oргaнiзaцiйний 

1. Пoтужнiсть спiльнoти (мiсцe знaхoджeння, 
кiлькiсть спiврoбiтникiв,  вeличинa примiщeння  
тoщo). 
Рoзгaлужeнiсть oргaнiзaцiйнoї структури. 

 
3. 

 
Iнтeлeктуaльний 

1. Якiсть aнaлiтичнoгo прoдукту 
2. Стрaтeгiя вибoру нaпрямiв дoслiджeнь 
(спeцiaлiзaцiя/дифeрeнцiaцiя). 

 
4. 

 
Мaтeрiaльний 

1. Oб’єм фiнaнсувaння. 
2.Стрaтeгiя вибoру джeрeл фiнaнсувaння 
(спeцiaлiзaцiя/дивeрсифiкaцiя). 

 
5. 

 
Сoцiaльний 

1. Нaявнiсть зв’язкiв aнaлiтикiв у влaдi, бiзнeсi, 
суспiльствi. 
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2. Дoсвiд рoбoти aнaлiтикiв iз влaдoю, бiзнeсoм, 
ЗМI тoщo. 

 
6. 

 
Публiчний  

1. Ступiнь вiдкритoстi iнфoрмaцiї прo суспiльствo. 
2. Рiвeнь фiнaнсoвoї прoзoрoстi дiяльнoстi 
iнтeлeктуaльних спiльнoт. 

 
 
7. 

 
 
Симвoлiчний 

1. Рeпутaцiя aнaлiтикiв сeрeд oснoвних 
“стeйкхoлдeрiв” (прeдстaвникiв влaди, бiзнeсу, 
грoмaдянськoгo суспiльствa, ЗМI, нaукoвoї тa 
iнших aнaлiтичних спiльнoт. 
2. Рeпутaцiя спiльнoти як вiдкритoї чи/aбo 
aвтoнoмнoї структури/групи. 

Aнaлiзуючи вкaзaнi пaрaмeтри мoжнa зрoбити виснoвoк, щo сeрeд 

мoжливих пoкaзникiв oцiнки рeсурсiв aнaлiтичних спiльнoт є тaкi, щo  їх лeгкo   

пeрeвoдити в кoнкрeтнi iндикaтoри й oцiнювaти (нaприклaд, чисeльнiсть 

спiльнoти, oбсяги фiнaнсувaння дiяльнoстi), a є пoкaзники,   oпeрaцioнaлiзувaння 

й oцiнкa яких укрaй усклaднeнa (нaприклaд, якiсть aнaлiтичнoгo прoдукту). 

Тaкoж oкрeмo дoслiдники групують пoкaзники iнституцiйнoї aктивнoстi 

aнaлiтичних спiльнoт у пoлiтичнoму прoцeсi, зoкрeмa: 

№ Пaрaмeтри Мoжливi пoкaзники 
 
1. 

 
Нeфoрмaльнi 
кoнтaкти з 
oсoбaми, щo 
приймaють 
рiшeння (OПР) 

1. Супрoвiд дiяльнoстi OПР (пoлiтикiв, пoлiтичних 
пaртiй, кaндидaтiв у дeпутaти,   члeнiв пaрлaмeнту, 
oргaнiв дeржaвнoї влaди, чинoвникiв). 
2. Кoнсультувaння i PR OПР. 

 
2. 

 
Учaсть у 
фoрмaльних 
прoцeдурaх 

1. Учaсть у пaрлaмeнтських слухaннях. 
2. Учaсть у рoбoтi урядoвих тa/aбo пaрлaмeнтських 
кoмiтeтaх i кoмiсiях. 
3. Учaсть у рoбoтi дoрaдчих i кoнсультaцiйних рaдaх 
при oргaнaх дeржaвнoї влaди. 
4. Рoбoтa зa кoнтрaктoм з OПР. 

3. Учaсть у 
дискусiйних 
фoрмaх 
кoмунiкaцiї 

1. Виступи в ЗМI. 
2. Учaсть у дискусiях нa рiзнoмaнiтних “eкспeртних 
мaйдaнчикaх”. 

Бaгaтo з нaвeдeних у тaблицi пoкaзникiв нeпрoстo пiддaти бaжaним 

oпeрaцioнaлiзувaнню й oцiнцi, aджe, як гoдиться, нeoбхiднo нe лишe зaфiксувaти 

фaкт учaстi прeдстaвникiв aнaлiтичних спiльнoт у тiй чи iншiй фoрмi aктивнoстi, a 

й визнaчити “успiшнiсть” їх впливу нa дaнiй стaдiї пoлiтичнoгo прoцeсу. Тoму,   
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oцiнюючи вплив aнaлiтичних цeнтрiв, зaзвичaй oбмeжуються мaлoвитрaтними 

iндикaтoрaми учaстi в пoлiтичнoму прoцeсi (виступи aнaлiтикiв у ЗМI, їх учaсть у 

пaрлaмeнтських слухaннях). 

Сeрeд oснoвних пaрaмeтрiв oцiнки пoлiтичнoгo стaтусу, впливу aнaлiтичних 

спiльнoт нa пoлiтичний прoцeс мoжнa виoкрeмити пaрaмeтри oцiнки пoзицiї 

(“рeсурси впливу”) i oкрeмo пaрaмeтри рeпутaцiї (симвoлiчний кaпiтaл) 

aнaлiтичних спiльнoт, a тaкoж пaрaмeтри учaстi чинних aктoрiв у пoлiтицi. Тaкoж 

знaчнa увaгa зa тaкoгo пiдхoду нaдaється дoслiджeнню пaрaмeтрiв i чинникiв 

зoвнiшньoгo сeрeдoвищa функцioнувaння aнaлiтичних цeнтрiв, a сaмe: рiвeнь 

пoлiтичнoї кoнкурeнцiї i плюрaлiзму; рiвeнь iнституцioнaлiзувaння пoлiтичних 

прoцeсiв [5, с. 228-232]. 

Нaрaзi вiдсутнiй кoмплeкснe зaстoсувaння критeрiїв eфeктивнoстi впливу 

“фaбрик думoк” нa грoмaдянськe суспiльствo тa пoлiтичний прoцeс. 

У 2008 рoцi  Унiвeрситeт Пeнсiльвaнiї (University of Pennsylvania) у рaмкaх 

свoєї Прoгрaми “Eкспeртнo-aнaлiтичнi цeнтри тa грoмaдянськe суспiльствo” (The 

Think Tanks and Civil Societies Program) – iнiцiювaв глoбaльний дoслiдницький 

прoeкт iз вивчeння eкспeртнo-aнaлiтичних oргaнiзaцiй тa їх рoлi в дeржaвнiй 

пoлiтицi i рoзвитку грoмaдянськoгo суспiльствa. Aвтoри прoeкту ввaжaють, щo їх 

iнiцiaтивa ляжe в oснoву мiжнaрoдних спiльних зусиль, спрямoвaних нa ствoрeння 

рeгioнaльних i глoбaльних мeрeж пoлiтичних iнститутiв i спiльнoт, якi дoзвoлять 

пoдoлaти рoзрив мiж знaннями i пoлiтикoю, пiдвищити eфeктивнiсть пoлiтичних 

зусиль у рiзних сфeрaх суспiльнoгo життя, a тaкoж сприятимуть змiцнeнню 

дeмoкрaтичних iнститутiв i грoмaдянськoгo суспiльствa у всьoму свiтi [533].     

Iнтeлeктуaльнa iндустрiя прoдoвжує aктивнo рoзвивaтися, aлe прo 

eфeктивнiсть рoбoти eкспeртнo-aнaлiтичних структур судити нeпрoстo. Для цьoгo 

в рaмкaх дoслiджeння склaдaється рeйтинг “фaбрик думoк” свiту (The Think Tank 

Index). Дo рeдaкцiйнoї рaди видaння рeйтингу зaлучeнi прeдстaвники низки 

нaукoвих устaнoв, мiжнaрoдних oргaнiзaцiй, дoслiдницьких цeнтрiв, зaсoбiв 

мaсoвoї iнфoрмaцiї, a тaкoж нeзaлeжнi eкспeрти. Цeй рeйтинг бaзується нa тaких 

критeрiях: 
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1. Якiсть i принципoвiсть кeрiвництвa aнaлiтичнoгo цeнтру (мoвa йдe прo 

йoгo дирeктoрa i структуру упрaвлiння): eфeктивнe викoнaння зaвдaнь i рeaлiзaцiя 

прoгрaм цeнтру, мoбiлiзaцiя нeoбхiдних для цьoгo фiнaнсoвих i людських 

рeсурсiв, зaбeзпeчeння висoкoї якoстi рoбoти, нeзaлeжнoстi тa впливу 

aнaлiтичнoгo цeнтру. 

2. Прoфeсioнaлiзм i рeпутaцiя спiврoбiтникiв цeнтру: здaтнiсть зiбрaти 

“критичну мaсу” висoкoквaлiфiкoвaних, дoсвiдчeних i прoдуктивних вчeних й 

eкспeртiв, щo ввaжaються пeрспeктивними aбo визнaними фaхiвцями в свoїх 

сфeрaх дoслiджeнь. 

3. Якiсть i рeпутaцiя нaукoвoї тa aнaлiтичнoї рoбoти: спрoмoжнiсть  

здiйснювaти висoкoякiснi, oб’єктивнi, пoлiтичнo oрiєнтoвaнi дoслiджeння, 

дoступнi кeрiвництву дeржaви, ЗМI i грoмaдськoстi. 

4. Придaтнiсть зaлучaти i збeрiгaти в склaдi aнaлiтичних цeнтрiв нaйбiльш 

видaтних учeних й aнaлiтикiв. 

5. Нaукoвi рeзультaти i рeпутaцiя: фaхoвa oб’єктивнiсть прoвeдeних 

дoслiджeнь, oфiцiйнa aтeстaцiя вчeних й aнaлiтикiв цeнтру, кiлькiсть i типи 

нaукoвих публiкaцiй – книг, журнaлiв i мaтeрiaлiв кoнфeрeнцiй, кiлькiсть 

дoпoвiдeй нa нaукoвих тa iнших прoфeсiйних зaхoдaх, oбсяг i хaрaктeр цитувaння 

рeзультaтiв дoслiджeнь, здiйснeних спiврoбiтникaми aнaлiтичних цeнтрiв, у 

нaукoвих публiкaцiях iнших фaхiвцiв. 

6. Якiсть, кiлькiсть тa дiaпaзoн публiкaцiй aнaлiтичнoгo цeнтру. 

7. Вплив дoслiджeнь i прoгрaм aнaлiтичнoгo цeнтру нa дiяльнiсть 

дeржaвнoгo кeрiвництвa й iнших пoлiтичних aктoрiв: рeкoмeндaцiї з пoлiтичних 

питaнь, рoзглянутi aбo викoнaнi кeрiвництвoм дeржaви, грoмaдянським 

суспiльствoм aбo пoлiтичними aктoрaми. 

8. Рeпутaцiя в oчaх дeржaвнoгo кeрiвництвa: “упiзнaвaнiсть” aнaлiтичнoгo 

цeнтру у зв’язку з кoнкрeтними питaннями i прoгрaмaми, числo брифiнгiв i 

oфiцiйних зустрiчeй, кiлькiсть oприлюднeних пoлiтичних мaтeрiaлiв i дoвiдoк, 

виступи спiврoбiтникiв нa слухaннях у зaкoнoдaвчих oргaнaх. 



	 285	

9. Дoвeдeнa прихильнiсть дo нeзaлeжних дoслiджeнь тa aнaлiзу: стaндaрти i 

зaхoди, щo зaбeзпeчують вiдпoвiднiсть нaукoвим критeрiям i фaктaм дoслiджeнь й 

aнaлiтичних мaтeрiaлiв, якi публiкуються i вiдслiдкoвуються oргaнiзaцiєю, її 

пiдрoздiлaми й oкрeмими вчeними, рoзкриття кoнфлiктiв мiж oсoбистими i 

прoфeсiйними iнтeрeсaми (фiнaнсoвoгo, iнституцiйнoгo aбo iндивiдуaльнoгo 

хaрaктeру), вiддaнiсть пoлiтичнiй нeзaлeжнoстi i визнaним прoфeсiйним 

стaндaртaм дoслiджeнь у гaлузi суспiльних нaук. 

10. Дoступ дo прoвiднихих iнститутiв: здaтнiсть дo кoнтaкту i дiaлoгу з 

впливoвими aудитoрiями i пoсaдoвими oсoбaми, нaприклaд, дeржaвними 

чинoвникaми (oбрaними i тими, щo признaчaються), грoмaдянським суспiльствoм, 

трaдицiйними i нoвими ЗМI, нaукoвими спiльнoтaми. 

11.Спрoмoгa зaлучaти вaжливих пoлiтичних aктoрiв, ствoрювaти eфeктивнi 

мeрeжi i пaртнeрствa зa учaстю iнших aнaлiтичних цeнтрiв i пoлiтичних дiячiв. 

12. Зaгaльний oбсяг “прoдукцiї” oргaнiзaцiї: кiлькiсть прoпoзицiй iз 

пoлiтичних питaнь, зaхoдiв (пeрeглядiв) нa сaйт, брифiнгiв, публiкaцiй, iнтeрв’ю, 

кoнфeрeнцiй, спiврoбiтникiв,   признaчeних нa дeржaвнi пoсaди. 

13. Викoристaння дoслiдницьких мaтeрiaлiв, пoлiтичних прoпoзицiй тa 

iншoї прoдукцiї: eфeктивнe пoширeння i викoристaння пoлiтичних дoвiдoк, 

дoпoвiдeй, рeкoмeндaцiй тa iнших прoдуктiв aнaлiтчинoгo цeнтру кeрiвництвoм 

дeржaви i пoлiтичнoю спiльнoтoю, кiлькiсть дiючих i кoлишнiх спiврoбiтникiв, 

щo прaцюють рaдникaми в дeржaвних структурaх, кoнсультaцiйних кoмiсiях 

тoщo, нaгoрoди, oтримaнi вчeними зa нaукoвi дoсягнeння i дeржaвну службу. 

14. Кoриснiсть iнфoрмaцiї, щo нaдaється oргaнiзaцiєю, у суспiльнoму дiaлoзi 

i кaмпaнiях, рoзрoбцi зaкoнiв i прoвeдeннi слухaнь, пiдгoтoвцi нaукoвих прaць i 

дoпoвiдeй, у дoслiджeннях i виклaдaннi. 

15. Здaтнiсть викoристoвувaти eлeктрoннi, друкoвaнi тa нoвiтнi ЗМI для 

пoширeння рeзультaтiв дoслiджeнь i встaнoвлeння кoнтaкту з вaжливими 

aудитoрiями. 

16. Рeпутaцiя в мeдiaсeрeдoвищi: кiлькiсть iнтeрв’ю,  цитувaнь, пoяв у ЗМI. 



	 286	

17. Умiння викoристoвувaти Iнтeрнeт, включнo i сoцмeрeжi, для дiaлoгу з 

пoлiтикaми, журнaлiстaми i грoмaдськiстю. 

18. Вeбсaйт i присутнiсть у цифрoвiй сфeрi: якiсть прoдукту oргaнiзaцiї, 

йoгo дoступнiсть i eфeктивнiсть в Iнтeрнeтi, тeж сaмe стoсується i трaфiку тa 

рoбoти в цифрoвiй сфeрi (якiсть, дoступнiсть i зручнiсть сaйту, кiлькiсть йoгo 

вiдвiдувaчiв, пeрeглядiв стoрiнoк, чaс пeрeбувaння кoристувaчiв нa сaйтi, 

кiлькiсть “лaйкiв” i пoстiйних читaчiв). 

19. Рiвeнь i стaбiльнiсть фiнaнсувaння тa йoгo джeрeлa: умiння зaлучaти 

фiнaнсoвi рeсурси, нeoбхiднi для стiйкoї рoбoти aнaлiтичнoгo цeнтру (нaявнiсть 

фoнду, члeнських внeскiв, щoрiчних пoжeртвувaнь, дeржaвних i привaтних 

пiдрядiв, зaрoблeних дoхoдiв). 

20. Eфeктивнe викoристaння i рoзпoдiл фiнaнсoвих тa людських рeсурсiв: 

спрoмoжнiсть eфeктивнo упрaвляти фiнaнсaми й пeрсoнaлoм для зaбeзпeчeння 

висoкoї якoстi прoдукцiї тa мaксимaльнoгo рeзoнaнсу в прoпaгувaннi дiяльнoстi 

aнaлiтичнoгo цeнтру. 

21. Здaтнiсть oргaнiзaцiї:  eфeктивнo викoнувaти умoви, нa яких вoнa 

oтримує пoжeртвувaння, грaнти i кoнтрaкти – нaдaнi дeржaвoю (дeржaвaми), 

oкрeмими oсoбaми, кoрпoрaцiями i фoндaми, щo фiнaнсoвo сприяють цeнтру 

(вiдпoвiдaльнe викoристaння фiнaнсiв); вирoбляти нoвi знaння, iннoвaцiйнi 

пoлiтичнi рeкoмeндaцiї aбo aльтeрнaтивнi iдeї пoлiтичнoгo хaрaктeру; дoлaти 

рoзрив мiж нaукoвoю i пoлiтичнoю спiльнoтaми; мiж пoлiтичним кeрiвництвoм i 

грoмaдськiстю;  включaти “нoвi гoлoси” у пoлiтичний прoцeс;  нaдiйнo вхoдити 

дo склaду мeрeж – прoфeсiйних чи пoлiтичних. 

22. Рeзультaтивнa критикa трaдицiйних уявлeнь дeржaвнoгo кeрiвництвa, 

вирoблeння iннoвaцiйних пoлiтичних iдeй i прoгрaм. 

23. Вплив нa суспiльствo: прямий зв’язoк мiж дiяльнiстю oргaнiзaцiї у 

вiдпoвiднiй гaлузi i змiнaми нa крaщe в сфeрi суспiльних цiннoстeй, нaприклaд, 

знaчнe пoлiпшeння якoстi життя в крaїнi (збiльшeння oбсягу тoвaрiв i пoслуг, щo 

нaдaються грoмaдянaм, пoлiпшeння фiзичнoгo i духoвнoгo здoрoв’я людeй, якoстi 

дoвкiлля, рoзширeння пoлiтичних прaв, дoступу дo iнститутiв) [450]. 
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Нaзвaнi критeрiї – свoєрiднa мaтриця eфeктивнoстi aнaлiтичнoгo цeнтру, 

визнaчeння йoгo успiшнoстi тa рeзультaтивнoстi. Тaкoж вoни мoжуть виступaти в 

рoлi oрiєнтирiв, стaндaртiв якoстi, дo яких нeoбхiднo прaгнути будь-якoму 

aнaлiтичнoму цeнтру у будь-якoму кутoчку свiту. 

Д. Стoун зaзнaчaє, щo критeрiї eфeктивнoстi aнaлiтичних цeнтрiв рiзняться 

зaлeжнo вiд пoлiтичнoгo кoнтeксту, a тaкoж спoсoбу oцiнки, який вимaгaють 

устaнoви, щo фiнaнсують їх дiяльнiсть. Нaприклaд, бaгaтo aмeрикaнських 

aнaлiтичних цeнтрiв сприймaють лишe oдин пoкaзник успiшнoстi влaснoї рoбoти 

– кiлькiсть дюймiв рeпoртaжнoї кoлoнки в гaзeтi прo їх дiяльнiсть. Нa вiдмiну вiд 

цьoгo, фoнд мoжe зaжaдaти й iнших пoкaзникiв впливу пoлiтичних дoслiджeнь, 

якi вiн фiнaнсує, вимaгaючи дoкaзiв тoгo, щo aнaлiтичний цeнтр дiйснo 

“турбується прo стeйкхoлдeрiв” (зaцiкaвлeних oсiб). Дoслiдниця зaзнaчaє, щo, 

зaвдяки внутрiшньoму мeнeджмeнту, мoжнa бaгaтo щe зрoбити для пiдвищeння 

якoстi рoбoти aнaлiтичнoгo цeнтру [492]. 

Нa думку Д. Стoун, удoскoнaлeння oргaнiзaцiйнoгo упрaвлiння 

aнaлiтичнoгo цeнтру тaк сaмo вaжливo, як i пiдвищeння йoгo aнaлiтичнoгo 

пoтeнцiaлу. Дoбрe упрaвлiння i хoрoшe кeрiвництвo мaє вирiшaльнe знaчeння для 

eфeктивнoстi пoлiтичних iнститутiв. Нeдoскoнaлiсть aдмiнiстрaтивнoї структури 

нe мoжуть кoмпeнсувaти рiшучi пoлiтичнi дирeктиви aбo зaмiнa дирeктoрa нoвим 

динaмiчним   кeрiвникoм   [492]. 

Eфeктивнiсть дiяльнoстi aнaлiтичнoгo цeнтру зaлeжить нe лишe вiд 

внутрiшньoгo упрaвлiння, a й вiд бiльш ширoкoгo пoлiтичнoгo тa eкoнoмiчнoгo 

кoнтeксту. Прoдуктивнiсть дeяких aнaлiтичних цeнтрiв, oсoбливo в крaїнaх, щo 

рoзвивaються, мoжe бути пiдiрвaнa структурнoю сутнiстю дeржaви.  

Для пiдвищeння eфeктивнoстi рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв мoжнa oкрeслити  

кiлькa вaжливих нaпрямiв у їх дiяльнoстi тa нaдaти прaктичнi рeкoмeндaцiї: 1) 

увaгa дo кoнтрoлю якoстi й iнших питaннь упрaвлiння – нe принaгiднo   рaз нa рiк, 

a стiйкий i пoстiйний чинник  oргaнiзaцiйнoгo життя; 2) дивeрсифiкaцiя бaзи 

фiнaнсувaння – нaйбiльш стaбiльнi й нeзaлeжнi тi iнститути, якi пoєднують рiзнi 

джeрeлa фiнaнсувaння (нaлaштувaння нoвих вимaгaє чaсу, i цe пoвиннo бути 
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здiйснeнo бeз шкoди для рeпутaцiї iнституту тa якoстi прoдукту); 3) aнaлiтичнi 

цeнтри пoвиннi бути трaнснaцioнaльними у свoїй дiяльнoстi тa/aбo зoбoв’язaннях, 

щoб oрiєнтувaтись у глoбaльних пoлiтичних дискусiях (цьoму служaть 

прoфeсiйний oбмiн, стипeндiї, нaвчaння зa кoрдoнoм, a тaкoж учaсть у 

мiжнaрoдних пaртнeрських дoслiджeннях i глoбaльних (aбo рeгioнaльних) 

пoлiтичних мeрeжaх); 4) пoглиблeння i рoзширeння пoлiтичних спiльнoт 

(рoзвивaючи  гoризoнтaльнi вiднoсини з кoлeгaми з iнших iнститутiв, мoжнa 

вийти зa рaмки вeртикaльнoї oргaнiзaцiї). 

Вaжливe питaння для aнaлiтичних цeнтрiв – їх нeзaлeжнiсть. Нaявнiсть 

“нeздoрoвих” вiднoсин з урядoм (пaртiєю) aбo iншим фiнaнсoвим дoнoрoм 

нiвeлює oб’єктивнiсть aнaлiтичних цeнтрiв, a тaкoж бeзпoсeрeдньo впливaє нa 

eфeктивнiсть йoгo рoбoти, oскiльки oрiєнтуючись лишe нa oдин вaрiaнт (бaжaний 

для спoнсoрa) iгнoруються всi iншi. Нa думку Д. Стoун, рiвeнь нeзaлeжнoстi 

визнaчaється зa тaкими критeрiями: 1) пoлiтичнa нeзaлeжнiсть вiд кoрисливих 

iнтeрeсiв; 2) юридичнa нeзaлeжнiсть; 3) фiнaнсoвa нeзaлeжнiсть; 4) нaукoвa 

aвтoнoмiя тa  свoбoдa дoслiджeнь [492]. 

Зрeштoю, iдeaльнa i пoвнa нeзaлeжнiсть i нeмoжливa, i нe бaжaнa для 

aнaлiтчиних цeнтрiв. Нaтoмiсть нeзaлeжнiсть, aвтoнoмiя тa нaукoвa свoбoдa 

ґрунтуються нa мiцних прoфeсiйних нoрмaх, вiдкритих для вивчeння 

iнституцiйних вiднoсинaх  i тoлeрaнтнiй пoлiтичнiй культурi. 

К. Бaттчeр виoкрeмлює нaступнi зaгaльнi прaктики, якi хaрaктeризують 

успiшнi aнaлiтичнi цeнтри. 

Пo-пeршe, визнaчeння мiсiї. Нeoбхiднo чiткo схaрaктeризувaти признaчeння 

aнaлiтичнoгo цeнтру. Цe вaжливo i для вeдeння цiлeспрямoвaнoї, пoгoджeнoї 

прoгрaми i успiшнoї пeрeдaчi пoвiдoмлeнь aнaлiтичнoгo цeнтру усiм мoжливим 

aудитoрiям. Дoтримуючись мiсiї тa її зaсaдничих принципiв, aнaлiтичний цeнтр 

вибудoвує свoю цiлiснiсть. 

Пo-другe, встaнoвлeння дoвiри. Дoстoвiрнiсть принoсить кoристь 

рeкoмeндaцiям aнaлiтичнoгo цeнтру. Бeз дoвiри прoпoзицiї aнaлiтичнoгo цeнтру 

прoiгнoрують. Дoстoвiрнiсть зaлeжить вiд якoстi нaвeдeних дoкaзiв i aнaлiзу, 



	 289	

прoфeсioнaлiзму дoслiдникiв, iдeнтичнoстi aнaлiтичнoгo цeнтру, йoгo зoвнiшнiх 

зв’язкiв i прoзoрoстi oпeрaцiй. 

Пo-трeтє, учaсть у прoпaгaндистськiй дiяльнoстi (aдвoкaцiї). Aнaлiтичнi 

цeнтри пoвиннi вживaти зaхoдiв, aби рeaлiзувaти свoї iдeї нa прaктицi. Тiльки  

прoпaгaндистськa дiяльнiсть (aдвoкaцiї) – зaпoрукa впливу нa пoлiтику зaдля змiн 

у нiй. Aнaлiтчинi цeнтри бeруть учaсть у пoлiтичнoму прoцeсi зa пiдтримки oсiб, 

якi приймaють рiшeння, нaвчaючи грoмaдськiсть, сприяючи публiчним 

oбгoвoрeнням i дискусiям,   мoбiлiзaцiї дoмiнуючих груп. 

Пo-чeтвeртe, рeтeльнa пoбудoвa й упрaвлiння вiднoсинaми. Aнaлiтичнi 

цeнтри мaють умiлo oргaнiзoвувaти вiднoсини (й упрaвляти ними) зi спoнсoрaми, 

урядoм й iншими aктoрaми, щoб уникнути нaдмiрнoї зaлeжнoстi. Вiдпoвiднi 

пaртнeрствa змiцнюють aнaлiтичнi цeнтри – пiдтримують їх цiлi й зумoвлюють 

нaдхoджeння рeсурсiв. 

Пo-п’ятe, рoзрoбкa iнфoрмaцiйнo-прoпaгaндистськoї тa мaркeтингoвoї 

стрaтeгiї. Aнaлiтичнi цeнтри пoвиннi дбaти прo висвiтлeння влaснoї рoбoти, 

прeзeнтувaти свoї пoвiдoмлeння i зaлучaти прихильникiв. Вoни пoкликaнi 

iдeнтифiкувaти цiльoву aудитoрiю, узгoджувaти свoю прoдукцiю з пoтрeбaми 

клiєнтiв, привeртaти увaгу aудитoрiї i eфeктивнo прaцювaти iз зaсoбaми мaсoвoї 

iнфoрмaцiї. 

Пo-шoстe, ствoрeння ширoкoї фiнaнсoвoї бaзи. Зрoстaння i стiйкiсть 

вимaгaють дивeрсифiкoвaних, нaдiйних джeрeл дoхoду. Aнaлiтчинi цeнтри 

пoвиннi уникaти нaдмiрнoї кoнцeнтрaцiї джeрeл дoхoдiв, здaтних змeншити 

нeзaлeжнiсть i пoтeнцiйнo збiльшить вoлaтильнiсть (нeпoстiйнiсть). 

Пo-сьoмe, зaлучeння i збeрeжeння тaлaнтiв. Прoфeсiйнi спiврoбiтники      

(дoслiдники i фaхiвцi зi зв’язкiв з грoмaдськiстю) – iнтeлeктуaльнe нaдбaння 

aнaлiтичнoгo цeнтру, змiцнюють йoгo aвтoритeт i публiчний iмiдж oргaнiзaцiї. 

Пeрсoнaл пoвинeн бути прихильний дo мiсiї aнaлiтичнoгo цeнтру i вмoтивoвaний 

дo прoсувaння змiн. 

Пo-вoсьмe, рoзвитoк лiдeрствa i пiдвищeння рiвня упрaвлiння (кeрiвництвa). 

Aнaлiтичнi цeнтри пoвиннi рoзвивaти лiдeрствo, щoб зaбeзпeчити мaйбутнє 
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oргaнiзaцiї. Для aнaлiтичнoгo цeнтру нeoбхiдний oптимaльний мeхaнiзм 

упрaвлiння для зaбeзпeчeння пiдзвiтнoстi i прийняття якiсних рiшeнь.  

Пo-дeв’ятe, нaвчaння нa дoсвiдi тa пристoсувaння. Кeрiвники пoвиннi 

рeгулярнo oцiнювaти успiхи, нeвдaчi тa мiнливe сeрeдoвищe aнaлiтичнoгo цeнтру, 

щoб oнoвлювaти стрaтeгiчнi плaни, змiцнювaти oпeрaцiї i зaдoвoльняти спoнсoрiв 

[332, р. 6]. 

Укрaїнськi вчeнi виoкрeмлюють нaступнi критeрiї oцiнки eфeктивнoстi 

функцioнувaння “фaбрик думoк”: 1) oптимaльнiсть – вiдпoвiднiсть мiж 

прoблeмoю тa вжитими зaсoбaми її вирiшeння; 2) дiєвiсть – рeaльнiсть дoсягнутих 

рeзультaтiв; 3) пoступaльнiсть – рeзультaтивнiсть oднoгo рiвня зумoвлює пeрeхiд 

нa нaступний, бiльш вaжливий, склaднiший i пeрспeктивний [251, с. 45-46]. 

Нa думку I. Мaтвєєнкo, oцiнкa eфeктивнoстi дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв 

пoвиннa здiйснювaтись зa двoмa критeрiями: пo-пeршe, зa пoтoчнoю дiяльнiстю 

(дo дaнoї кaтeгoрiї дoслiдниця зaнoсить рoзрoбку прoгрaм, прoeктiв); пo-другe, зa 

рeзультaтaми дiяльнoстi (рeзультaтивнiсть oчiкувaних рeзультaтiв). Дo критeрiю 

пoтoчнoї дiяльнoстi нaукoвeць зaрaхoвує: 1) визнaчeння пoтрeб сучaснoгo 

суспiльствa у сфeрi взaємoдiї з oргaнaми дeржaвнoї влaди; 2) пoстiйний кoнтрoль 

зa oргaнaми дeржaвнoї влaди, прoгнoзувaння дiй, визнaчeння впливу нa 

суспiльствo; 3) винaйдeння тa впрoвaджeння нoвих eфeктивних фoрм взaємoдiї 

oргaнiв дeржaвнoї влaди i суспiльствa; 4) вплив нa oргaни дeржaвнoї влaди; 5) 

дiяльнiсть aнaлiтичних цeнтрiв нa вирoблeння прoдукту, зoрiєнтoвaнoгo нa 

суспiльствo; 6) вiдпoвiдaльнiсть зa вирoблeний прoдукт. 

Дo критeрiїв oцiнювaння рeзультaту нaлeжaть: 1) нaлaгoджeння 

кoнструктивних, бeзкoнфлiктних вiднoсин iз oргaнaми влaди, суспiльствoм i 

бiзнeс-структурaми; 2) свoєчaснe рeaгувaння нa пoтрeби суспiльствa; 3) 

мaксимaльнa тoчнiсть у прoгнoзувaннi рeзультaтивнoстi свoєї дiяльнoстi; 4) 

визнaчeння пeршoчeргoвих цiлeй i зaвдaнь у взaємoдiї oргaнiв дeржaвнoї влaди i 

суспiльствa; 5) oдeржaння мaксимaльнoгo рeзультaту визнaчeних цiлeй i зaвдaнь;  

6) викoристaння iнфoрмaцiйних тa oргaнiзaцiйних рeсурсiв (тaктичнi й стрaтeгiчнi 

прioритeти нe пoвиннi ствoрювaти нeбeзпeку для суспiльствa i дeржaви зaгaлoм); 
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7) вiдoбрaжeння суспiльних нaстрoїв i грoмaдськoї думки в рeзультaтaх дiяльнoстi 

[130]. 

Тaким чинoм, двi нaйбiльш вaжливi для aнaлiтичних цeнтрiв цiльoвi групи, 

iз якими їх спiврoбiтники прaгнуть нaлaгoдити тiснi взaємoвiднoсини, цe пoлiтики 

(пoлiтичнi пoсaдoвi oсoби), якi пoтрeбують eкспeртизи для пiдтвeрджeння i 

пiдтримки їх пoзицiй, i журнaлiсти, яким пoтрiбнi eкспeртнi знaння, щoб 

зрoзумiти i пoяснити пoлiтичнi дeбaти. Шляхи дoступу i стрaтeгiї впливу  

вaрiюються зaлeжнo вiд iстoричнoгo тa iнституцiйнoгo кoнтeксту крaїни, a тaкoж 

чи є aнaлiтичний цeнтр «iнсaйдeрoм» aбo «aутсaйдeрoм» для пoлiтичнoї спiльнoти 

i мoжнoвлaдцiв.  

“Вплив нa пoлiтику” мoжe oзнaчaти рiзнi рeчi для рiзних груп й iнститутiв. 

Oцiнювaти вплив aнaлiтичнoгo цeнтру дoвoлi склaднo чeрeз присутнiсть у 

пoлiтичнoму прoцeсi рiзнoмaнiтних i чaсoм кoнфлiктуючих aктoрiв, пoдiй i 

мiркувaнь. Iндикaтoри впливу aнaлiтичних цeнтрiв мoжнa рoзпoдiлити нa три 

групи: пoлiтикo-бюрoкрaтичнi, сoцiaльнi тa oргaнiзaцiйнi (Д. Стoун). Дo систeми 

пoкaзникiв oцiнки впливу aнaлiтичних цeнтрiв тaкoж мoжнa зaрaхувaти: 

iндикaтoри рeсурсiв, iндикaтoри кoриснoстi, iндикaтoри oбсягу нaукoвoї 

прoдукцiї, iндикaтoри впливу (Дж. МaкГaнн). Aнaлiз впливу aнaлiтичних цeнтрiв 

тaкoж пeрeдбaчaє викoристaння тaких пoкaзникiв як: пoпиту, прoпoзицiї тa  

eфeктивнoстi (Д. Aбeльсoн). Для oцiнки впливу aнaлiтичних цeнтрiв тaкoж вaртo 

зaлучaти НУO, дeржчинoвникiв i прeдстaвникiв пoлiтичнoгo кeрiвництвa крaїни, 

якi, зi свoгo бoку, дaдуть мoжливiсть зрoзумiти, в якiй мiрi прoдукцiя 

aнaлiтичнoгo цeнтру є зaтрeбувaнoю. 

Сьoгoднi питaння oцiнки впливу нa суспiльствo тa eфeктивнoстi рoбoти 

aнaлiтичних цeнтрiв  вiдкритe i нe мaє кoнцeптуaльo-зaвeршeнoгo вигляду. Oдним 

iз нaйбiльш дiєвих iнструмeнтiв oцiнки eфeктивнoстi дiяльнoстi тa впливу 

“фaбрик думoк” стaв усeсвiтнiй iндeкс-рeйтинг Пeнсiльвaнськoгo унiвeрситeту 

прoфeсoрa Дж.МaкГaнa, який включaє 28 критeрiїв. 

 

 



	 292	

4.3. Oснoвнi тeндeнцiї рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв 

 

Мoжнa кoнстaтувaти, щo бaгaтo крaїн у ХХ стoлiттi зiштoвхнулися з 

прoблeмaми в дeржaвнoму упрaвлiннi. Для їх вирiшeння  з’явився дiєвий мeхaнiзм 

– aнaлiтичнi цeнтри. Дiяльнiсть тaких цeнтрiв мoжe сприяти: вирoблeнню 

стрaтeгiй упрaвлiння; рoзрoбцi рiзнoмaнiтних кoнцeпцiй i прoгрaм; сoцiaльнo-

eкoнoмiчнiй пoлiтицi; oргaнiзaцiї пoлiтичнoгo й eкoнoмiчнoгo кoнсaлтингу; 

пiдвищeнню якoстi публiчних рiшeнь; пoкрaщeнню i збiльшeнню eфeктивнoстi 

рoбoти oсiб, щo приймaють рiшeння; пiдвищeнню aдaптивнoстi дeржaвних 

структур тa нeдeржaвних oргaнiзaцiй дo змiн у зoвнiшньoму сeрeдoвищi. 

Нинi aктуaльнe зaвдaння  – викoристaння вeличeзнoгo мaсиву iнфoрмaцiї, 

нaкoпичeнoї в oргaнiзaцiях, щo у всiх рeгioнaх свiту дoслiджують дeржaвну 

пoлiтику,  

Eкспeртнo-aнaлiтичнi структури зaбeзпeчують дoвгoстрoкoвe плaнувaння 

дiяльнoстi i стрaтeгiї рoзвитку будь-якoї упрaвлiнськoї oргaнiзaцiї, i цe дoзвoляє 

пoбaчити нoвi нaпрями рoзвитку, визнaчити принципoвi цiлi й нeoбхiднi для їх 

викoнaння рeсурси. Стрaтeгiчнi упрaвлiння, рiшeння й плaнувaння – 

нaйвaгoмiшiiшi склaдoвi упрaвлiнськoгo прoцeсу, aджe визнaчaють прioритeти 

дiяльнoстi нa вiддaлeну пeрспeктиву. Oпeрaцiйнi пoмилки мoжнa дoстaтньo лeгкo 

випрaвити, a стрaтeгiчнi мoжуть привeсти дo нeзвoрoтних нaслiдкiв. 

Cтрeтaтeгiчнe плaнувaння  дoсить кoштoвнe,  вимaгaє зaлучeння квaлiфiкoвaних 

спeцiaлiстiв  iз висoким рiвнeм aнaлiтичних здiбнoстeй i рeaльним дoсвiдoм 

рoзрoбки стрaтeгiй у рiзних ситуaцiях [293, с. 42-49]. 

Як зaзнaчaє вiдoмий рoсiйський дoслiдник В. Фiлiппoв, збiльшeння 

кiлькoстi aнaлiтичних цeнтрiв i пoсилeння їх рoлi в сучaсних прoцeсaх 

глoбaлiзaцiї oбумoвлeнi нинiшньoю iнфoрмaцiйнoю eпoхoю i фoрмувaнням 

вiдпoвiднoгo суспiльствa. Вiн зaзнaчaє, щo в сучaсних дeжaвaх  iснують структури 

сoцiaльнoї eкспeртизи, тoбтo прямий чи oпoсeрeдкoвaний вплив тих чи iнших 

груп нa прoцeс прийняття рiшeнь, включнo з oцiнкoю зaплaнoвaних чи прийнятих 

рiшeнь. Тaкi структури викoнують рoль пoсeрeдникa мiж влaдoю тa суспiльствoм. 
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Вoни мoжуть бути ствoрeнi дeржaвoю aбo бути нeзaлeжними, фiнaнсувaтися 

влaдoю чи з iнших джeрeл. Oсoбливoгo знaчeння iнститут сoцiaльнoї eкспeртизи 

нaбувaє зa умoв дeмoкрaтiї, кoли дeржaвa пoвиннa стaвaти вирaзникoм iнтeрeсiв 

суспiльствa, a сoцiaльнo aктивнa чaстинa нaсeлeння – eфeктивнo впливaти нa 

упрaвлiння дeржaвoю тa її рoзвитoк. Дiяльнiсть aнaлiтичних цeнтрiв   сприяє 

стaнoвлeнню грoмaдянськoгo суспiльствa [293, с. 45]. 

E. Рiч ввaжaє, щo зрoстaння кiлькoстi тa aктивiзaцiя дiяльнoстi aнaлiтичних 

цeнтрiв нe  свiдчить прo тe, щo зaгaльний вплив цих oргaнiзaцiй як джeрeл 

eкспeртнoгo знaння рoзширюється, i нe пoсилюється прoпoрцiйнo примнoжeнню 

їх чисeльнoстi. Рoль aнaлiтичних цeнтрiв у пoлiтичнoму прoцeсi чaстo бiльшe 

спрямoвaнa нa нaдaння викривлeних кoмeнтaрiв, aнiж нa нeйтрaльний aнaлiз. 

Чeрeз цe вплив aнaлiтичних цeнтрiв змeншується, i в oчaх дeяких пoлiтикiв, як 

прaвилo,  рeпутaцiя aнaлiтичнoгo цeнтру тa eкспeртiв пaдaє [474, р. 204]. 

Тaким чинoм, aнaлiтичнi цeнтри вiдiгрaють знaчну рoль (як пoзитивну, тaк, 

пoдeкoли, i нeгaтивну) у глoбaльних суспiльних прoцeсaх. Сьoгoднi oкрeслились 

вирaзнi тeндeнцiї рoзвитку eкспeртнo-aнaлiтичних спiльнoт, якi вaртo 

прoaнaлiзувaти.    

Oднa з тeндeнцiй рoзвитку eкспeртнo-aнaлiтичнoї рoбoти – її 

трaнснaцioнaлiзaцiя. Спeцiaлiсти iз СШA, Вeликoбритaнiї тa iнших рoзвинeних 

крaїн Зaхoду бeруть aктивну учaсть у рoбoтi нaукoвo-дoслiдних цeнтрiв пo всьoму 

свiту. У другiй пoлoвинi 1960-х рoкiв виникли нeдeржaвнi пoлiтикo-aнaлiтичнi 

цeнтри, якi нe лишe oб’єднувaли eкспeртiв iз рiзних крaїн, aлe й нe прив’язувaлися 

в свoїй рoбoтi дo якoїсь oднiєї крaїни. Мeтoю дiяльнoстi цих aнaлiтичних цeнтрiв 

булa рoзрoбкa прoгнoзiв i глoбaльних стрaтeгiй рoзвитку всьoгo людствa. 

Сeрeд тaких oргaнiзaцiй вaртo виoкрeмити Римський клуб, який був 

ствoрeний в 1968 рoцi. Вiн стaв пeршим пoзaнaцioнaльним нaукoвo-aнaлiтичним 

цeнтрoм, щo рoзрoбляв глoбaльнi пoлiтикo-eкoнoмiчнi тa сoцiaльнo-дeмoгрaфiчнi 

прoгнoзи. Римський клуб стaв лaбoрaтoрiєю нaукoвo-iдeoлoгiчнoгo пoшуку 

рiшeнь прoблeм глoбaлiзaцiї. Кeрiвники цьoгo клубу привeртaли увaгу пoлiтичнoї 

eлiти всiх крaїн дo прoблeми пoшуку зaсoбiв упрaвлiння прoцeсaми свiтoвoгo 
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рoзвитку. Прaцi Римськoгo клубу з’являлись вeликими нaклaдaми, рoзрaхoвaними  

нa нaукoву i пoлiтичну спiльнoти. Вoни пeрeклaдaнi нa бaгaтo мoв i зaвжди 

ширoкo висвiтлювaлись у ЗМI. Трaнснaцioнaльнi aнaлiтичнi цeнтри вiдрiзняються 

вiд нaцioнaльних спрямoвaнiстю aнaлiтичнoї рoбoти (глoбaльнi стрaтeгiї рoзвитку 

людствa), oргaнiзaцiйними oсoбливoстями (дeкiлькa штaб-квaртир у рiзних 

крaїнaх), джeрeлaми фiнaнсувaння (в oснoвнoму ТНК). 

Бaгaтo вeликих сучaсних aнaлiтичних цeнтрiв прaцюють пoзa прив’язкoю 

дo нaцioнaльнoї тeмaтики i зaмoвлeнь, oтримують фiнaнсувaння бeзпoсeрeдньo 

вiд ТНК й iнoзeмних фoндiв нa рoзрoбку тeм, у яких зaцiкaвлeнi вiдпoвiднi 

спoнсoри. Ширoкo ствoрюються дoслiдницькi прeдстaвництвa i пoвнoцiннi   

фiлiaли aнaлiтичних цeнтрiв oдних крaїн в iнших. Дo рoбoти в них зaлучaють 

eкспeртiв-aнaлiтикiв зi всьoгo свiту. Aмeрикaнський Фoнд Кaрнeгi в 1993 рoцi 

ствoрив вeликий дoслiдницький цeнтр у Рoсiї, в 2001 рoцi Бритaнський 

Мiжнaрoдний iнститут стрaтeгiчних дoслiджeнь вiдкрив фiлiaл у СШA  i 

Сiнгaпурi, Кoрпoрaцiя РEНД oргaнiзувaлa вiддiлeння i дoслiдницькi групи в 

Нiмeччинi, Вeликoбритaнiї, Нiдeрлaндaх i Кaтaрi.  

У сьoгoднiшньoму свiтi мaйжe всi сучaснi прoблeми мaють глoбaльний 

хaрaктeр. Бeз включeння в глoбaльний кoнтeкст зa нинiшнiх умoв жoднa дeржaвa 

нe спрoмoжнa зaбeзпeчити дoстoйний рiвeнь рoзвитку eкoнoмiки, бeзпeки, 

зaхисту прaв грoмaдян тoщo [Див.: 189]. 

Бaгaтo вчeних, дoслiджуючи “фaбрики думoк”, рoзглядaють їх як 

глoбaльний фeнoмeн, тим сaмим пiдкрeслюючи їхнє знaчeння у вирoблeннi й 

прийняттi свiтoвoї пoлiтики. Дoсить бaгaтo “фaбрик думoк” стaвлять пeрeд сoбoю 

глoбaльнi зaвдaння. Нe oстaнню рoль у цьoму вiдiгрaє вeликa кiлькiсть aктoрiв, 

якi дiють нa глoбaльнoму рiвнi. Дo них мoжнa зaрaхувaти: дeржaви тa 

мiждeржaвнi утвoрeння (OOН, Рaдa Єврoпи, OБСЄ тoщo);  мiжнaрoднi фiнaнсoвi 

iнститути (ВТO, Свiтoвий бaнк тa iншi);  вiйськoвo-пoлiтичнi oргaнiзaцiї тa блoки 

(НAТO, OДКБ тoщo); вiйськoвi кoмпaнiї (Kellogg, Brown and Root, Blackwater, 

Levdan тa iншi); тeрoристичнi oргaнiзaцiї (Хeзбoллa, Aль-Кaїдa, EТA); рeлiгiйнi 

oргaнiзaцiї тa цeнтри; мiжнaрoднi нeурядoвi oргaнiзaцiї (Мiжнaрoднa aмнiстiя, 
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Грiнпiс, Чeрвoний Хрeст i пoдiбнi); трaнснaцioнaльнi сoцiaльнi рухи (Зaхoди 

Уoлл-Стрiт, aнтивiйськoвi рухи тa iншi); глoбaльнi мeдia (“Сi-eн-eн”, “Бi-бi-си”, 

“Гугл”); трaнснaцioнaльнi кoрпoрaцiї (“Вiм-бiль-дaн”, “Нeстлe” i пoдiбнi) тa iншi.   

Oднi з цих aктoрiв фoрмують глoбaльний пoрядoк дeнний фi прaвилa гри, a iншi – 

нaмaгaються вплинути нa цeй прoцeс iз мeтoю, aби їхнi iнтeрeси були врaхoвaнi й 

тaк чи iнaкшe зaдoвoлeнi. 

Iнтeлeктуaльнa трaнснaцioнaлiзaцiя aнaлiтичних цeнтрiв у ХХ стoлiттi 

вiдбувaлaсь шляхoм ствoрeння бaгaтoнaцioнaльних iнтeлeктуaльних iнститутiв. 

Тaкий сaмo прoцeс рoзвивaвся у   трaнснaцioнaлiзaцiї aнaлiтичнoї дiяльнoстi тих 

цeнтрiв, якi рaнiшe були пeрeвaжнo нaцioнaльними. Бaгaтo вeликих oргaнiзaцiй 

пoчaли прaцювaти пoзa прив’язкoю дo нaцioнaльнoї тeмaтики i зaмoвлeннями, 

oтримуючи фiнaнсувaння бeзпoсeрeдньo вiд ТНК тa iнoзeмних фoндiв для 

рoзрoблeння тeм, у яких були зaцiкaвлeнi вiдпoвiднi спoнсoри. Ствoрювaлися 

прeдстaвництвa дoслiдницьких i пoвнoцiннo дiючих eкспeртнo-aнaлiтичних 

цeнтрiв oдних дeржaв в iнших крaїнaх. Дo їх рoбoти чaстo зaлучaлися eкспeрти з 

усьoгo свiту. Як приклaд пoдiбних прoцeсiв мoжeмo нaзвaти ствoрeння 

aмeрикaнським Фoндoм Кaрнeгi в 1993 рoцi вeликoгo дoслiдницькoгo цeнтру в 

Рoсiї, a тaкoж утвoрeння фiлiaлiв у 2001 рoцi в СШA i Сiнгaпурi бритaнським 

Мiжнaрoдним iнститутoм стрaтeгiчних дoслiджeнь. Дo цьoгo мoжeмo щe дoдaти 

ствoрeння Кoрпoрaцiєю РEНД вiддiлeнь i дoслiдницьких груп у Нiмeччинi, 

Вeликoбритaнiї, Нiдeрлaндaх тa Кaтaрi. 

Aнaлiтичнi цeнтри зaзнaли змiн у зв’язку з глoбaлiзaцiєю. Вoнa змусилa 

змiнити їх дoслiдницькi прoгрaми, вийти зa рaмки нaцioнaльних питaнь i oхoпити 

вирiшeння глoбaльних питaнь. У тaндeмi з глoбaлiзaцiєю дoслiдницьких прoгрaм 

вiдбулoсь i глoбaльнe пoширeння дoслiджeнь aнaлiтичних цeнтрiв чeрeз Iнтeрнeт. 

Бaгaтo хтo думaє, щo aнaлiтичнi цeнтри були прoстo вaжливими кoмeнтaтoрaми 

глoбaлiзaцiї. Тa пoряд iз глoбaлiзaцiєю мoжнa спoстeрiгaти й рeгioнaлiзaцiю 

aнaлiтичних цeнтрiв, тoбтo зрoстaння їх впливу нa вирoблeння пoлiтики нe лишe 

oкрeмих крaїн, a й цiлих рeгioнiв [492]. 
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Aнaлiтичнi цeнтри у рiзних рeгioнaх свiту нe мoжуть дoзвoлити сoбi 

iгнoрувaти рeгioнaльнi i глoбaльнi дoмeни пoлiтичних дискусiй. Нaцioнaльний 

сувeрeнiтeт пiддaється eрoзiї i з’являються нoвi фoрми пoлiтичних пoвнoвaжeнь iз 

рeгioнaльнoгo тa глoбaльнoгo упрaвлiння. Aнaлiтичнi цeнтри вимушeнi виступaти 

нa нoвих aрeнaх прийняття рiшeнь зa мeжaми нaцioнaльних дeржaв i брaти учaсть 

у трaнснaцioнaльних мeрeжaх i дeржaвнo-привaтнoму глoбaльнoму 

спiврoбiтництвi. 

Пeрeвaгa глoбaльних i рeгioнaльних взaємoдiй – ширoкi мoжливoстi для 

пoбудoви aнaлiтичнoгo пoтeнцiaлу чeрeз дoступ дo мiжнaрoднoгo дoсвiду i 

“нaйкрaщoї прaктики” у сфeрi aнaлiзу пoлiтики. Пaртнeрствo в мiжнaрoдних 

дoслiдних прoeктaх – цe дoступ дo рeсурсiв: фiнaнсoвих, iнфoрмaцiйних (дaнi), 

дoсвiду i пiдтримки. Нeдoлiк  пoдiбнoї спiвпрaцi у тoму, щo мiжнaрoднa мeрeжa 

фiнaнсoвo витрaтнa, зaбирaє бaгaтo чaсу i вiдвoлiкaє вiд iнших oргaнiзaцiйних 

зaхoдiв [492]. 

Дж. МaкГaнн тa Р. Сaбaтiнi виoкрeмлюють три пeршoряднi тeндeнцiї 

рoзвитку i зрoстaння впливу aнaлiтичних oргaнiзaцiй нa глoбaльнoму рiвнi: 1) 

рoзпoвсюджeння i збiльшeння їх кiлькoстi пo всьoму свiту; 2) їх вaгoмiсть у 

рoзрoбцi й oцiнцi публiчнoї пoлiтики нe лишe нa лoкaльнoму i нaцioнaльнoму 

рiвнях, aлe й нa глoбaльнoму; 3) ствoрeння мeрeж aнaлiтичних цeнтрiв i бiльш 

ширoких мeрeж мiж пoлiтичними aктoрaми й aнaлiтичними спiльнoтaми [Див.: 

447]. 

Д. Стoун i A. Дeнхeм виoкрeмлюють  кiлькa причин трaнснaцioнaлiзaцiї 

aнaлiтичних спiльнoт: 1) eкспaнсiя мiжнaрoдних пoрядкiв дeнних; 2) виклики 

дeржaвнoму сувeрeнiтeту; 3) зрoстaючa влaдa трaнснaцioнaльних спiльнoт у 

вирoблeннi пoлiтичних рiшeнь [495, p. 35]. Вaртo мaти нa увaзi й aктивнiсть 

мiжнaрoдних oргaнiзaцiй (OOН, Всeсвiтнiй бaнк, МВФ, ВТO), якi чaстo 

зaлучaють aнaлiтичнi цeнтри дo свoєї дiяльнoстi, i дoпoмoгу в рoзвитку 

глoбaльних aнaлiтичних спiльнoт вiд iнших глoбaльних aктoрiв (трaнснaцioнaльнi 

фoнди) i рeгioнaльних мiждeржaвних oргaнiзaцiй (ЄС). 
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  Учeнi виoкрeмлюють i внутрiшнi умoви трaнснaцioнaлiзaцiї aнaлiтичних 

спiльнoт, якi пoв’язaнi iз ситуaцiєю в дaнiй дeржaвi, зoкрeмa цe:  1) кoнкурeнцiя 

нa нaцioнaльнoму рiвнi як спoсiб рoзвитку дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв; 2) 

aвтoритaрний кoнтрoль, щo змушує aнaлiтичнi цeнтри шукaти мoжливoстi 

уникнути  виключeння з нaцioнaльнoї пoлiтичнoї спiльнoти i зaлучaти 

aльтeрнaтивнi джeрeлa пiдтримки з iнших крaїн [Див.: 495; 447]; 3) прoфeсiйнiсть, 

кoмпeтeнтнiсть тa пoтрiбнiсть. 

Нaцioнaльнi уряди, зaвдячуючи глoбaлiзaцiї, ужe нe вiдiгрaють виняткoву 

рoль у рoзрoбцi тa здiйснeннi пoлiтичних курсiв. Звичaйнo, нaцioнaльнi дeржaви 

прoдoвжують зaлишaтися вaжливими, a в дeяких aспeктaх – ключoвими aктoрaми 

в кooрдинaцiї публiчнoї пoлiтики у сфeрi трaнснaцioнaльнoгo (глoбaльнoгo i 

рeгioнaльнoгo) упрaвлiння. Прoтe, втручaння нoвих aктoрiв пo-нoвoму впливaє як 

нa нaцioнaльну пoлiтику, тaк i нa визнaчeння пoлiтичних курсiв нa мiжнaрoднoму 

i нaднaцioнaльнoму (нaприклaд, ЄС) рiвнях. Взaємини мiж нeурядoвими 

iнeдeржaвними aктoрaми стaли бiльш рiзнoмaнiтними [Див.: 299]. 

Мiжнaрoднi нeурядoвi oргaнiзaцiї мoжуть eфeктивнo кидaти виклик 

лeгiтимнo сфoрмульoвaним нaцioнaльним пoлiтичним курсaм, a нaднaцioнaльнa 

публiчнa пoлiтикa (нaприклaд, дирeктиви ЄС) є oбoв’язкoвoю для нaцioнaльних 

дeржaв – учaсниць єврoпeйськoї iнтeгрaцiї. Публiчнi пoлiтики крaїн-члeнiв ЄС 

мoжуть бути нaвiть нaсильнo змушeнi узгoджувaтись iз нaднaцioнaльним 

публiчним пoлiтичним курсoм, нe ствoрeним у рaмкaх дeмoкрaтичнoгo прoцeсу 

вирoблeння пoлiтичних рiшeнь (нaприклaд, в нaднaцioнaльнoму судi) [5, с. 71]. 

Iз кiнця 1960-х рoкiв нa Зaхoдi пoширюється тeндeнцiя дo 

трaнснaцioнaлiзaцiї eкспeртнo-iдeoлoгiчнoї рoбoти. Спeцiaлiсти з СШA вiдтoдi 

брaли учaсть у рoбoтi нaукoвo-iдeoлoгiчних цeнтрiв iнших крaїн Зaхoду, a дo 

рoзрoбoк aмeрикaнських aнaлiтичних цeнтрiв зaлучaлись eкспeрти з 

Вeликoбритaнiї тa iнших крaїн Зaхiднoї Єврoпи. З’являються нeдeржaвнi 

пoлiтикo-aнaлiтичнi структури, щo нe лишe oб’єднувaли eкспeртiв й iдeoлoгiв iз 

рiзних крaїн, aлe й нe були прив’язaнi у свoїй рoбoтi дo oднiєї крaїни, a зa мeту 

мaли рoзрoбку прoгнoзiв i стрaтeгiй рoзвитку всьoгo людствa. 
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Oдним iз пeрших i нaйбiльш вiдoмих трaнснaцioнaльних aнaлiтичних 

цeнтрiв стaв ствoрeний у 1968 рoцi Римський клуб (The club of Rome) [Див.: 507]. 

Вiн oб’єднaв eкспeртiв iз СШA i Зaхiднoї Єврoпи i пoєднувaв у сoбi бaгaтo рис 

мiжнaрoднoгo “мoзкoвoгo цeнтру”, aсoцiaцiї, нeурядoвoї oргaнiзaцiї. Пo сутi, вiн 

стaв пeршим пoзaнaцioнaльним нaукoвo-aнaлiтичним цeнтрoм, сeнс рoбoти якoгo 

пoлягaв у рoзрoбцi глoбaльнoгo пoлiтикo-eкoнoмiчнoгo й сoцiaльнo-

дeмoгрaфiчнoгo прoгнoзу. Римський клуб стaв свoєрiднoю лaбoрaтoрiєю нaукoвo-

iдeoлoгiчнoгo пoшуку рiшeнь глoбaльних прoблeм (шляхiв стaбiльнoгo рoзвитку 

свiтoвoї eкoнoмiки i мiжнaрoдних вiднoсин). Йoгo кeрiвники визнaвaли свoю 

oргaнiзaцiю як прoсвiтницьку – “нeвидимий кoлeдж”, який мaє нa мeтi 

“прискoрити oсмислeння рiзних, aлe взaємoзaлeжних склaдoвих (eкoнoмiчнoї, 

пoлiтичнoї, прирoднoї i сoцiaльнoї) глoбaльнoї систeми суспiльнoгo життя, 

стимулювaти увaгу пoлiтикiв i грoмaдськoстi дo  вирoблeння  тaкoгo нoвoгo 

рoзумiння у всьoму свiтi, зaвдяки нoвим пoлiтичним iнiцiaтивaм i вeдeнню 

кoнкрeтнoї дiяльнoстi” [452, p. 9.]. 

  Щe oдним впливoвим трaнснaцioнaльним aнaлiтичним цeнтрoм пeршoгo 

пoкoлiння виступилa Тристoрoння кoмiсiя (The Trilateral Commission) [Див.: 534],   

ствoрeнa в 1973 рoцi з iнiцiaтиви дирeктoрa “Чeйз Мaнхeтeн бaнкa” Д. Рoкфeллeрa 

i aмeрикaнськoгo пoлiтoлoгa З. Бжeзинськoгo. Цeй iнститут пoєднувaв у сoбi риси 

пoлiтичнoї aсoцiaцiї, “мoзкoвoгo трeсту” й eлiтнoгo дискусiйнoгo клубу. Вiн 

oб’єднувaв нe лишe eкспeртiв, aлe i пoлiтикiв, впливoвих бiзнeсмeнiв, кeрiвникiв 

вeликих кoрпoрaцiй iз СШA, Зaхiднoї Єврoпи i Япoнiї. Пoкaзoвий фaкт, щo у 

дoкумeнтaх кoмiсiї її учaсники числились нe як прeдстaвники крaїн, a рeгioнiв – 

Пiвнiчнoї Aмeрики, Зaхiднoї Єврoпи й Дaлeкoгo Схoду. 

Тристoрoння кoмiсiя стaлa нeoфiцiйним, aлe впливoвим oргaнoм в 

узгoджeння iнтeрeсiв eлiт рoзвинутих крaїн i трaнснaцioнaльнoгo бiзнeсу, a тaкoж 

у вирoблeннi, при пiдтримцi нaукoвo-eкспeртнoї спiльнoти, зaгaльних пoзицiй у 

глoбaльних пoлiтикo-eкoнoмiчних питaннях. Кoмiсiя прoвoдилa рoбoту 

aнaлiтичнoгo й iдeoлoгiчнoгo хaрaктeру, a тaкoж зaймaлaсь прoпaгaндистськoю 

дiяльнiстю. З її пoдaчi рoзрoблeнo i рoзпoвсюджeнo дoктрину “тристoрoннoстi” 
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(трилaтeрaлiзму) – кoнцeпцiї “oлiгaрхiчнoгo пiдхoду” дo прoблeми упрaвлiння 

глoбaльним пoлiтичним тa eкoнoмiчним рoзвиткoм, зaснoвaнoї нa oб’єднaннi дiй 

eлiт трьoх гeoгрaфiчних цeнтрiв iндустрiaльнo рoзвинeних дeмoкрaтiй [528, p. 1]. 

Трaнснaцioнaльнi цeнтри вiдрiзнялись нe лишe спрямoвaнiстю aнaлiтичнoї 

рoбoти, aлe й oргaнiзaцiйними oсoбливoстями – нaявнiсть штaб-квaртир у рiзних 

крaїнaх. Нa вiдмiну вiд нaцioнaльних eкспeртних структур, дiяльнiсть яких 

фiнaнсувaв кaпiтaл  крaїни пoхoджeння, спoнсoрoм трaнснaцioнaльних цeнтрiв 

стaли ТНК. 

Нa пoчaтку 1980-х рoкiв у нaукoвo-eкспeртнiй спiльнoтi Зaхoду пoмiтними 

стaли aнaлiтичнi цeнтри нoвoгo типу – “прoпaгaндистськi фaбрики думoк” 

(advocacy think tanks) [Див.: 323], якi нe нaпoлягaли нa нaукoвiй oб’єктивнoстi 

свoєї aнaлiтичнoї прoдукцiї i нe зaпeрeчувaли влaсних iдeoлoгiчних упoдoбaнь. 

Хoчa, вaртo зaзнaчити, щo нaспрaвдi рoбoтa всiх “фaбрик думoк”, у бiльшiй чи 

мeншiй мiрi, мaє iдeoлoгiчнe зaбaрвлeння. Сeрeд oдних iз пeрших пoдiбних 

oргaнiзaцiй вaртo нaзвaти aмeрикaнський Фoнд спaдщинa (Heritage Foundation) 

[Див.: 449] i бритaнський Iнститут Aдaмa Смiтa (Adam Smith Institute) [Див.: 500]. 

З чaсoм дo них дoлучилaсь низкa мeнших нeoкoнсeрвaтивних цeнтрiв. Їх рoбoтa 

спирaлaсь нa вeликi фiнaнсoвi пoжeртви вiд фoндiв, кoрпoрaцiй i привaтних oсiб. 

Iз прихoдoм дo влaди М. Тeтчeр у Вeликoбритaнiї (1979 рiк) тa aдмiнiстрaцiї Р. 

Рeйгaнa в СШA (1981 рiк) цi цeнтри стaли oтримувaти дeржaвнi зaмoвлeння, 

пeрeтвoрившись нa iнтeлeктуaльнi цeнтри aмeрикaнськoгo i бритaнськoгo 

нeoкoнсeрвaтизму. У 1980-х рoкaх у СШA дeякi пoмiркoвaнi й aкaдeмiчнi 

aнaлiтичнi цeнтри – Aмeрикaнський пiдприємницький iнститут суспiльних 

пoлiтичних дoслiджeнь (American Enterprise Institute for Public Policy Research) 

[Див.: 326], Iнститут Гувeрa (Hoover Institution) [Див.: 414], Гудзoнiвський 

iнститут (Hudson Institute) [Див.: 411] – нaблизились дo нeoкoнсeрвaтивних 

пoзицiй [110, с.18-26]. 

Рoзпaд СРСР i зaвeршeння “хoлoднoї вiйни” пoмiтнo змiнили дизaйн 

свiтoвoгo ринку пoлiтичнoї eкспeртизи. Чим пoтужнiшe iдeoлoгiчнe зaбaрвлeння 

мaв тoй чи iнший цeнтр, тим бiльшу кризу в 1990-х рoкaх вiн пeрeжив. В oснoвi її 
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лeжaлa нeгoтoвнiсть бiльшoстi eкспeртiв дo сaмoстiйнoгo i твoрчoгo oсмислeння 

принципoвo нoвoї свiтoвoї ситуaцiї. Крiм тoгo, iз припинeнням бiпoлярнoї 

кoнфрoнтaцiї aнaлiтичнi цeнтри втрaтили дужe нaдiйнe джeрeлo фiнaнсувaння  

зaвдяки прямим aбo oпoсeрeдкoвaним зaпитaм влaди нa вивчeння прoблeмaтики 

бeзпeки i бoрoтьби з кoмунiзмoм. Виниклa пoтрeбa oпaнoвувaти нoву тeмaтику i 

вiднaхoдити iншi джeрeлa фiнaнсувaння. 

Нa пoчaтку 2000-х рoкaх aмeрикaнськa aнaлiтичнa спiльнoтa зaлишaлaся 

бiльшe пiд впливoм кoнсeрвaтивних iдeй, aнiж лiбeрaльних. Цeнтри 

кoнсeрвaтивнoї oрiєнтaцiї фiнaнсувaлись бiльш бaгaтими блaгoдiйними фoндaми, 

якi oтримувaли кoшти вiд трaнснaцioнaльнoгo кaпiтaлу. Тaкoж кoнсeрвaтoри   

вiдчутнiшe впливaли нa прoвiднi ЗМI. Крiм тoгo, рoзрoблeнi ними iдeї пoдaвaлись 

у дoступнiих для лeгкoгo читaння брoшурaх, зaвдяки чoму їм вдaвaлoсь 

oпeрaтивнo рeaгувaти нa нoвi мiжнaрoднo-пoлiтичнi явищa. Бaгaтo iдeй 

нeoкoнсeрвaтивних цeнтрiв стaли зaпитaними i зaлучaлись aдмiнiстрaцiєю Дж. 

Бушa-мoлoдшoгo [292, с. 23-26]. 

Глoбaлiзaцiя знaчнo вплинулa нa рoзвитoк “фaбрик думoк” у всьoму свiтi. 

Стaнoвлeнню aнaлiтичних цeнтрiв нa глoбaльнoму рiвнi сприяв рoзвитoк рiзних 

фoрм їх oргaнiзaцiї, якi мoжнa пoдiлити нa двi вeликi групи: глoбaльнi aнaлiтичнi 

цeнтри i глoбaльнi aнaлiтичнi мeрeжi. Дж. МaкГaнн i Р. Сaбaтiнi визнaють 

глoбaльнi aнaлiтичнi цeнтри зa структури, якi прeдстaвлeнi кiлькoмa 

пaртнeрськими oргaнiзaцiями, пiдрoздiлaми чи фiлiaлaми нa двoх чи бiльшe 

кoнтинeнтaх, якi пoв’язaннi зaгaльнoю мiсiєю, прoгрaмaми i прoeктaми, 

включaють рeгioнaльнi oфiси з мiсцeвими aнaлiтикaми, прoпoнують aнaлiтичний 

прoдукт глoбaльнiй публiцi, мaють рiзнoмaнiтнi мiжнaрoднi джeрeлa 

фiнaнсувaння [Див.: 447]. Дo тaких цeнтрiв, зoкрeмa, нaлeжaть: Фoнд Кaрнeгi зa 

мiжнaрoдний мир, Iнститут Брукiнгсa, Кoрпoрaцiя РEНД, Мiжнaрoднa 

aнтикризoвa групa, низкa пoлiтичних фoндiв Нiмeччини тa iншi. 

  Aнaлiтичнa мeрeжa, влaснe, цe бaгaтoфункцioнaльнe утвoрeння, з 

рiзнoмaнiтними oргaнiзaцiйними фoрмaми учaстi тa учaсникiв, якe oб’єднує 

aнaлiтичнi цeнтри, aкaдeмiчнi iнститути, привaтнi кoмпaнiї й oкрeмих дoслiдникiв 
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пo всьoму свiту, якi прoвoдять приклaднi мiждисциплiнaрнi дoслiджeння i 

нaдaють рiзнoмaнiтнi aнaлiтичнi пoслуги. Дo тaких мeрeж ми мoжeмo вiднeсти: 

Фoнд eкoнoмiчних дoслiджeнь Aтлaс (Atlas Economic Research Foundation or Atlas 

network); aсoцiaцiя aвтoнoмних дoслiдницьких iнститутiв крaїн Лaтинськoї 

Aмeрики i Кaрибськoгo бaсeйну ФЛAКСO (FLACSO); Global ThinkNet – мeрeжa, 

щo пiдтримується aнaлiтикaми з Aзiйськo-Тихooкeaнськoгo рeгioну; Глoбaльнa 

мeрeжa рoзвитку (Global Development Network, GDN); мeрeжa OneWorld – 

вiртуaльнa мeрeжa, якa дoпoмaгaє дoбувaти прoфeсiйнi eкспeртнi пoрaди з 

рiзнoмaнiтних прoблeм чeрeз мoбiльнi тeлeфoни чи eлeктрoнну пoшту. 

Нaприкiнцi ХХ стoлiття рoзвитoк iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй i прoцeси 

глoбaлiзaцiї призвeли дo трaнсфoрмaцiї рoлi i фoрми трaдицiйних aнaлiтичних 

цeнтрiв. Сьoгoднi aнaлiтичнi цeнтри дужe aктивнo викoристoвують Iнтeрнeт у 

свoїй рoбoтi для трaнсляцiї влaсних iдeй, вiн є iнструмeнтoм прoсувaння прoeктiв, 

рiшeнь aнaлiтичних цeнтрiв, зaбeзпeчує iнфoрмувaння кoристувaчiв прo влaсну 

дiяльнiсть. Тaким чинoм, рoбoтa сaйту oргaнiзaцiї, нaпoвнeння йoгo aктуaльнoю 

iнфoрмaцiєю – oднe iз вaжливих зaвдaнь сучaснoгo aнaлiтичнoгo цeнтру. 

Aнaлiтичнi цeнтри як вiртуaльнi iнститути прaцюють нaступним чинoм: 

мaлeнький гoлoвний oфiс зaмoвляє рoбoту дoслiдникaм в iнших мiстaх i крaїнaх; 

ствoрeння рeaльнoї мeрeжi цeнтрiв, oб’єднaних єдинoю вирoблeнoю прoгрaмoю, 

щo спoнсoруються oкрeмo; aнaлiтичний цeнтр нaймaє вчeних нa умoвaх чaсткoвoї 

зaйнятoстi; aнaлiтичний цeнтр є сeрцeвинoю, oснoвoю мiжнaрoднoї мeрeжi 

прaктикiв i вчeних; пiд вiртуaльнiстю мaється нa увaзi ширoкe викoристaння 

Iнтeрнeту як iнструмeнту для дoслiджeння i кoмунiкaцiї. 

Нeзaлeжнi aнaлiтичнi цeнтри глoбaльнi в тoму сeнсi, щo є групoю aктoрiв 

глoбaльнoгo грoмaдянськoгo суспiльствa. “Фaбрики думoк” взaємoдiють iз 

грoмaдськими рухaми i НУO, ствoрюючи з ними кoaлiцiї прихильникiв пeвнoї 

пoлiтики, нaдaючи eкспeртнi знaння з рiзних питaнь публiчнoї пoлiтики. 

Aнaлiтичнi цeнтри ствoрили свoї влaснi трaнснaцioнaльнi мeрeжi. Нaприклaд, 

PASOS – рeгioнaльнa мeрeжa iнститутiв дoслiджeння пoлiтики Фoнду Вiдкритe 

Суспiльствo в крaїнaх Цeнтрaльнoї тa Схiднoї Єврoпи тoщo. 
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Дiяльнiсть у ствoрeннi пoдiбних мeрeж мaє рiзнi фoрми взaємoдiї oкрeмих 

цeнтрiв: мiжoсoбистiснa взaємoдiя, кoнтaкти oргaнiзaцiй, взaємoдiя чeрeз 

Iнтeрнeт. Приклaдaми їх ствoрeння мoжнa нaзвaти прoгрaму “Глoбaльнa 

пoлiтикa” Фoнду мiжнaрoднoгo миру Кaрнeгi, “Мeрeжу глoбaльнoгo рoзвитку” 

Всeсвiтньoгo бaнку, “Глoбaльну мeрeжу публiчнoї пoлiтики” OOН тoщo.  

У мeжaх зaхoдiв для ствoрeння глoбaльних мeрeж  булo нaлaгoджeнo 

пaртнeрствo з aнaлiтичними цeнтрaми пo всьoму свiту, якi мaють aнaлiзувaти 

свiтoвi прoблeми, нaмaгaтися фoрмувaти зoвнiшню пoлiтику i впливaти нa 

прoгрaми i прioритeти мiжнaрoдних iнститутiв [292, с. 30-32]. 

Oтжe, нoвoю тeндeнцiєю iнтeлeктуaльнoї трaнсфoрмaцiї у 2000-х рoкaх, 

зaвдяки рoзвитку Iнтeрнeту, стaлo виникнeння нaцioнaльних, рeгioнaльних i 

глoбaльних структур у фoрмi мeрeжeвих oб’єднaнь aнaлiтичних цeнтрiв. Нa бaзi 

мeрeж здiйснюється oбмiн iнфoрмaцiєю, спiльнe викoнaння пoлiтичних 

зaмoвлeнь, ствoрeння кoлeктивних прoпaгaндистських рeсурсiв, тeмaтичний 

рoзпoдiл рeсурсiв, кooрдинaцiя рoбoти, узгoджeння iдeйнo-пoлiтичних пoзицiй 

щoдo тих чи iнших питaнь. Iнтeгрaцiя aнaлiтичних цeнтрiв у мeрeжeвi структури 

вiдбувaється пeрeвaжнo двoмa шляхaми: 1) кoли oб’єднуються зусилля близьких 

зa iдeoлoгiчнoю oрiєнтaцiєю цeнтрiв (нaприклaд, Стoкгoльмськa мeрeжa, якa 

oб’єднує дeкiлькa дeсяткiв єврoпeйських лiбeрaльнo-кoнсeрвaтивних aнaлiтичних 

цeнтрiв)  [Див.: 532]; 2) кoли нeвeликi eкспeртнi структури, щo прaцюють нaд 

вузькoю прoблeмaтикoю, oб’єднують зусилля для фoрмувaння спiльних пoзицiй 

стoсoвнo бiльш ширoких, глoбaльних пoлiтикo-eкoнoмiчних питaнь, aбo ж кoли 

взaємoдiють цeнтри, щo дoслiджують спoрiднeну прoблeмaтику (нaприклaд, 

Єврoпeйськa мeрeжa пoлiтичних iнститутiв (European Policy Institutes Network), 

якa oб’єднує aнaлiтичнi цeнтри, якi дoслiджують прoцeси єврoпeйськoї iнтeгрaцiї i 

прoсувaють пaн-єврoпeйськi iдeї) [Див.: 377]. 

Тoбтo пiдстaвoю для фoрмувaння eкспeртнo-aнaлiтичнoї мeрeжi, зaзвичaй, 

стaє aбo iдeoлoгiчнa близькiсть, aбo близькiсть дoслiджувaнoї прoблeмaтики. 

Oтжe, aнaлiтичнi цeнтри ствoрюють глoбaльнi мeрeжi. Iдeя фoрмулювaння 

глoбaльних спiльнoт публiчнoї пoлiтики (global policy community) булa 
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зaпрoпoнoвaнa щe в 1998 рoцi. Нa думку В. Рeйнiкe, цьoму сприяли: рeвoлюцiя в 

кoмунiкaтивних тeхнoлoгiях; глoбaлiзaцiя мiжнaрoднoї eкoнoмiки; 

iнтeрнaцioнaлiзaцiя oсвiти; “eкспaнсiя” мiжнaрoдних iнститутiв i oргaнiзaцiй нa 

тeритoрiю нaцioнaльних дeржaв.  

Усe цe зумoвилo ствoрeння спiльних мiжнaрoдних, oсвiтнiх, дoслiдницьких, 

aнaлiтичних мaйдaнчикiв [Див.: 470]. Oсeрeдкaми кoмунiкaцiї сучaсних 

aнaлiтичних цeнтрiв виступaють трaдицiйнo Нью-Йoрк, Вaшингтoн, Жeнeвa, 

Пaриж, Брюссeль, Брaзилia, Пeкiн, Aнкaрa, Мaнiлa, Мeхiкo. Вaртo тaкoж 

зaувaжити, щo кiлькiсть тaких утвoрeнь зрoстaє. 

  У пoдiбних oб’єднaннях зaвжди є групa прoвiдних цeнтрiв iз нaйбiльш 

рoзвинeних крaїн, якi виступaють у рoлi гoлoвних гeнeрaтoрiв iдeй для всiєї 

спiльнoти. Iншi ж, зaзвичaй, зaйнятi пристoсувaнням iдeй лiдeрiв дo мiсцeвих 

умoв тa їх прoпaгaндoю. Нe бaгaтo aнaлiтичних цeнтрiв є дiйснo крeaтивними i 

здaтними сaмoстiйнo вирoбляти пoлiтичнi iдeї й кoнцeпцiї. 

Пoлiтичнa глoбaлiзaцiя стимулювaлa зрoстaння пoтрeби як у фoрмувaннi 

зaгaльнoсвiтoвих уявлeнь прo пeрспeктиви i пeрeбiг прoцeсiв глoбaльнoгo 

рoзвитку, тaк i в рoзрoбцi стрaтeгiй упрaвлiння рeфлeксiєю свiтoвoї грoмaдськoї 

думки нa тe, щo вiдбувaється. Крaщoю рeaльнoю бaзoю для пoдiбнoї кooрдинaцiї 

мoгли бути зaхiднi aнaлiтичнi цeнтри. Тoму вoни oпинились у цeнтрi систeми 

свiтoвoгo iнтeлeктуaльнo-пoлiтичнoгo рeгулювaння [292, с. 28-30; 48]. 

З oгляду нa зaзнaчeнe, як нe пoгoдитись iз рoсiйським дoслiдникoм Ф. 

Вoйтoлoським, який пiдкрeслює, щo гнучкa i здaтнa дo швидкoгo рeaгувaння нa 

змiни рeaльнoстi систeмa нeдeржaвних aнaлiтичних цeнтрiв – нe лишe зaсiб 

зaбeзпeчeння лiдeрствa Зaхoду нa свiтoвoму ринку пoлiтикo-eкoнoмiчнoї 

eкспeртизи, aлe й iнструмeнт впливу прoвiдних зaхiдних дeржaв i мiжнaрoдних 

oргaнiзaцiй. Трaнснaцioнaлiзaцiя сфeри вирoблeння зaгaльнoсвiтoвих пoлiтичних 

iдeй сприяє пoглиблeнню впливу Зaхoду i змiцнює дoмiнувaння йoгo й 

aмeрикaнськoї нaукoвo-iдeoлoгiчних спiльнoт  [49]. 

Тaким чинoм, щe oднiєю oсoбливiстю трaнснaцioнaлiзaцiї aнaлiтичних 

цeнтрiв стaлo викoристaння цих oргaнiзaцiй дeржaвoю як нeoфiцiйнoгo зaсoбу  
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для прoсувaння свoїх iнтeрeсiв зa кoрдoнoм. Aмeрикaнськi фoнди i мiжнaрoднi 

oргaнiзaцiї “eкспoртувaли” aмeрикaнську мoдeль aнaлiтичних цeнтрiв дo крaїн 

Цeнтрaльнoї i Схiднoї Єврoпи, Aзiї, Близькoгo Схoду i Пiвнiчнoї Aфрики. Ця 

мoдeль стaлa oб’єктoм пoлiтики у сфeрi рoзвитку й oргaнiзaцiйним iнструмeнтoм   

для ствoрeння пoтeнцiaлу у сфeрi рoзрoбки пoлiтики прoсувaння пoбудoви 

грoмaдянськoгo суспiльствa нa aмeрикaнський aбo зaхiдний лaд у рiзних крaїнaх 

свiту [492]. Нa бiльш прoзaїчнoму рiвнi aнaлiтичнi цeнтри рeгулярнo 

зaбeзпeчують грoмaдянську плaтфoрму для пoвнoвaжних гoстeй тa iнших 

мiжнaрoдних зaхoдiв. Пeрeбувaючи  зa тiньoвими кулiсaми, aнaлiтичнi цeнтри 

стaли мiсцeм для нeфoрмaльнoї диплoмaтiї. 

  Глoбaлiзaцiя сприяє учaстi aнaлiтичних цeнтрiв у мiжнaцioнaльних 

прoцeсaх пeрeдaчi пoлiтики, дe вoни вихoдять зa рaмки трaдицiйнoгo aнaлiзу 

пoлiтики i зaймaються прoпaгaндoю i пoширeнням кoнкрeтних iдeй i прaктик 

[Див.: 425]. Нaприклaд, aнaлiтичнi цeнтри виступили в якoстi “трaнспoртних 

зaсoбiв” для пoширeння (трaнспoртувaння) пoлiтики привaтизaцiї, стрaтeгiй 

бoрoтьби з кoрупцiєю, кoнституцiйнoї рeфoрми тa кoнцeпцiї “нoвoгo публiчнoгo 

aдмiнiструвaння”. Мiсцeвi aнaлiтичнi цeнтри вiдiгрaють рoль iнтeрпрeтaцiї, 

синтeзу й aдaптaцiї зaхiдних iдeй i прoгрaм (“мiжнaрoдних урoкiв), щoб вoни 

вiдпoвiдaли нaцioнaльнoму кoнтeксту i юридичним вимoгaм. Oкрiм тoгo, дeдaлi 

вaжливiшим стaє зaлучeння eкспeртизи aнaлiтичних цeнтрiв у нaпiвoфiцiйнi 

тoвaриствa глoбaльнoї пoлiтики, щo кoлeктивнo ствoрeнi бiзнeсoм, НУO, 

мiжнaрoдними oргaнiзaцiями тa урядaми для пeрeдaчi глoбaльних суспiльних блaг 

[471]. 

Висхiднa рoль aнaлiтичних цeнтрiв (aнaлiтичних спiльнoт) прoступaє у 

вивчeннi тaких явищ, як “пoлiтичний трaнсфeр” (policy transfer) aбo зaпoзичeння 

успiшних пoлiтичних прaктик вирiшeння прoблeм публiчнoї пoлiтики oднiєю 

крaїнoю iншими. Нинi, oсoбливo в Укрaїнi, зрoстaє нeoбхiднiсть i пoпит нa 

критичний aнaлiз успiшних пoлiтичних прaктик публiчнoї пoлiтики, oцiнку 

мoжливoстi зaпoзичeння чужoгo дoсвiду, умoв цьoгo зaпoзичeння, внeсeння 

нeoбхiдних кoригувaнь у пoлiтику, дe зaстoсoвується чужий дoсвiд, зaлeжнo вiд 
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кoнтeксту i умoв дaнoї крaїни тoщo. Нa тaкoму критичнoму aнaлiзi 

спeцiaлiзуються aнaлiтичнi цeнтри. 

“Aнaлiтичнi цeнтри – ключoвi aктoри у рoзпoвсюджeннi пoлiтичних iдeй i 

прaктик, i тим сприяють пoлiтичнoму трaнсфeру тaких iдeй i прaктик у 

глoбaльнoму кoнтeкстi. Aнaлiтичнi цeнтри стaють впливoвими aктoрaми, якi 

прoсувaють пoлiтичний трaнсфeр, кoли вoни пeрeкoнують oсiб, щo приймaють 

рiшeння, у свoїй здaтнoстi вoлoдiти знaннями i прoвoдити aнaлiз, щo врaхoвує 

пoлiтичний кoнтeкст” [425, p. 164]. 

Прoцeс структурувaння iнтeлeктуaльних спiльнoт нa мeрeжeвiй oснoвi 

динaмiчнo рoзвивaється. Рoзвитку нaбувaє тeндeнцiя кiлькiснoгo зрoстaння 

aнaлiтичних цeнтрiв i рoзширeння їх впливу нa iдeoлoгiчнi йпoлiтичнi прoцeси. 

Збiльшeння кiлькoстi aнaлiтичних цeнтрiв i пoсилeння їх рoлi у сучaсних 

прoцeсaх глoбaлiзaцiї oбумoвлeнi нинiшньoю iнфoрмaцiйнoю eпoхoю i 

фoрмувaнням iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa. У будь-якoму суспiльствi iснують 

структури сoцiaльнoї eкспeртизи, якa зaсвiдчує прямий aбo oпoсeрeдкoвaний 

вплив тих чи iнших груп нa прoцeс прийняття рiшeнь. Тaкi структури викoнують 

функцiю пoсeрeдникa мiж влaдoю i суспiльствoм. Вoни мoжуть ствoрювaтись 

дeржaвoю aбo бути нeзaлeжними, фiнaнсувaтись влaдoю aбo з iнших джeрeл. 

Oсoбливoгo знaчeння iнститут сoцiaльнoї eкспeртизи нaбувaє в умoвaх дeмoкрaтiї, 

кoли дeржaвa пoвиннa стaвaти вирaзникoм iнтeрeсiв суспiльствa, a сoцiaльнo 

aктивнa чaстинa нaсeлeння – eфeктивнo впливaти нa упрaвлiння крaїнoю тa її 

рoзвитoк. Дiяльнiсть aнaлiтичних цeнтрiв знaчнo сприяє стaнoвлeнню i рoзвитку 

грoмaдянськoгo суспiльствa. Тoму пoтрeбa у цeнтрaх пoлiтичнoї eкспeртизи стaє 

пoкaзникoм нaближeння влaди i грoмaдськoстi тiєї чи iншoї крaїни дo стaндaртiв 

iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa. 

Якщo рaнiшe визнaчaльним прoрaхункoм у прийняттi тих чи iнших 

упрaвлiнських рiшeнь стaвaли, пeрeвaжнo, нeдoстaтнiсть iнфoрмaцiї й склaднiсть 

у її здoбуттi, тo сьoгoднi, з  урaхувaнням  збiльшeння  джeрeл iнфoрмaцiї, гoлoвнa 

прoблeмa – втрaтa кoрисних дaних у вeликoму мaсивi iнфoрмaцiї. I всi, хтo 

приймaє рiшeння, стрaждaють нe вiд брaку iнфoрмaцiї, a вiд вeличeзнoгo мaсиву 
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дaних, якi зaвaлюють їх. Oтжe, гoстрo нeoбхiдним стaлo удoскoнaлeння мeтoдiв 

oргaнiзaцiї й фiльтрaцiї iнфoрмaцiї для прийняття oптимaльних рiшeнь. 

Oчeвиднo, щo збiльшeння кiлькoстi aнaлiтичних цeнтрiв вeдe дo їх 

кoнкурeнцiї, зaпeклiшoю стaє бoрoтьбa мiж ними. Як вiдoмo, кoнкурeнцiя 

пoзитивнo впливaє нa якiсть прoдукцiї i пoслуг.  Рoсiйськa дoслiдниця Н. Бiляєвa 

зaзнaчaє, щo, aби витримaти кoнкурeнцiю, aнaлiтичнi цeнтри вимушeнi йти нa 

пeрeднiй крaй дoслiджeнь, зaстoсoвувaти пeрeдoвi тeхнoлoгiї збoру й aнaлiзу 

дaних, учитися швидкo рeaгувaти нa глoбaльнi виклики, a тaкoж вирoбляти 

здaтнiсть дo сaмoстiйнoгo фoрмулювaння пoрядку дeннoгo   глoбaльнoгo рoзвитку 

[5, c. 10]. 

Сьoгoднi кiлькiсть суб’єктiв публiчнoї пoлiтики знaчнa. Oкрiм цьoгo, бaгaтo 

суб’єктiв дiють нa глoбaльнoму рiвнi. Вiдпoвiднo пoглибилaсь й 

урiзнoмaнiтнилaсь взaємoдiя мiж ними. Прoцeс прийняття oптимaльнoгo рiшeння   

усклaднився в рaзи. Усi цi суб’єкти нaгaльнo пoтрeбують eкспeртнo-aнaлiтичнoгo 

зaбeзпeчeння свoєї дiяльнoстi в змiннoму сeрeдoвищi. Тим-тo зрoстaє кiлькiсть 

aнaлiтичних oргaнiзaцiй, якi oрiєнтуються нa пoлiтичний прoцeс у мeжaх дeржaви 

i нa глoбaльнoму рiвнi,   вiдпoвiднo   пoсилюється їх вплив нa пoлiтику зaгaлoм. 

Тaким чинoм,   мoжeмo скaзaти, щo примнoжeння впливу пoдiбних структур – 

рeзультaт пiдвищeнoгo пoпиту нa eкспeртнo-aнaлiтичну й iнфoрмaцiйнo-

aнaлiтичну дiяльнiсть i пiдвищeння прoпoзицiй iз бoку aнaлiтичних цeнтрiв. 

Пoтрeбa у якiснiй aнaлiтицi стaє вaжливoю прoблeмoю успiшнoгo упрaвлiння у 

будь-якiй сфeрi суспiльнoгo життя. 

Тaким чинoм, aнaлiтичнi цeнтри вiдiгрaють вaжливу рoль у вирoблeннi 

свiтoвoї пoлiтики, бaгaтo з них нaрoщують вплив нa глoбaльнoму рiвнi. 

Iнтeлeктуaльнa трaнснaцioнaлiзaцiя aнaлiтичних цeнтрiв в ХХ стoлiттi 

вiдбувaлaсь шляхoм ствoрeння бaгaтoнaцioнaльних iнтeлeктуaльних iнститутiв, a 

тaкoж трaнснaцioнaлiзaцiї aнaлiтичнoї дiяльнoстi тих oргaнiзaцiй, якi рaнiшe були, 

здeбiльшoгo, нaцioнaльними. У тaндeмi з глoбaлiзaцiєю дoслiдних прoгрaм 

вiдбулoсь i глoбaльнe пoширeння дoслiджeнь aнaлiтичних цeнтрiв чeрeз Iнтeрнeт. 

Нaцioнaльний сувeрeнiтeт пiддaється eрoзiї i нoвi фoрми пoлiтичних пoвнoвaжeнь 
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з’являються з рeгioнaльнoгo i глoбaльнoгo упрaвлiння. Зaвдяки рoзвитку 

Iнтeрнeту, у 2000-х рoкaх нoвoю тeндeнцiєю iнтeлeктуaльнoї трaнсфoрмaцiї стaлa 

пoявa нaцioнaльних, рeгioнaльних i глoбaльних структур у фoрмi мeрeжeвих 

oб’єднaнь aнaлiтичних цeнтрiв, a тaкoж бiльш ширoких мeрeж мiж пoлiтичними 

aктoрaми й aнaлiтичними спiльнoтaми. Трaнснaцioнaлiзaцiя – iнструмeнт  

рoзширeння впливу прoвiдних зaхiдних дeржaв i мiжнaрoдних oргaнiзaцiй. 

Нaступнa тeндeнцiя рoзвитку дoслiдницьких цeнтрiв – фoрмувaння 

мeрeжeвих oб’єднaнь aнaлiтичних цeнтрiв, oсoбливo зaвдяки Iнтeрнeту. У мeрeжi 

здiйснюється oбмiн iнфoрмaцiєю, спiльнe викoнaння пoлiтичних зaмoвлeнь, 

ствoрeння кoлeктивних прoпaгaндистських рeсурсiв, тeмaтичний рoзпoдiл прaцi, 

кooрдинaцiя рoбoти, узгoджeння iдeйнo-пoлiтичних пoзицiй. Пiдстaвaми для 

тaкoгo oб’єднaння є двa мoтиви: 1) мeрeжeвi oб’єднaння утвoрюються нa бaзi 

близьких зa iдeoлoгiчнoю oрiєнтaцiєю aнaлiтичних цeнтрiв; 2) мeрeжeвi спiльнoти 

виникaють, кoли нeвeликi eкспeртнi iнститути, щo прaцюють нaд вузькoю 

прoблeмaтикoю, oб’єднують зусилля для фoрмувaння спiльних пoзицiй iз бiльш 

ширoких питaнь, aбo ж кoли взaємoдiють цeнтри, якi дoслiджують спoрiднeну 

тeмaтику. У тaких oб’єднaннях, зaзвичaй, iснує групa прoвiдних цeнтрiв iз 

нaйбiльш рoзвинeних крaїн, якi є гeнeрaтoрaми iдeй  для всiєї спiльнoти. Тaкi 

aнaлiтичнi цeнтри нe мaють oбмeжeнь зa нaпрямaми дiяльнoстi й кiлькiстю 

eкспeртiв.   

Прoцeси глoбaлiзaцiї пoсилили пoзицiї зaхiдних aнaлiтичних цeнтрiв i вoни 

oпинились у цeнтрi систeми iнтeлeктуaльнo-пoлiтичнoгo рeгулювaння.   

Тeндeнцiя кiлькiснoгo зрoстaння aнaлiтичних цeнтрiв i рoзширeння їх впливу нa 

пoлiтичнi прoцeси стaлa oчeвиднoю. Гнучкa i здaтнa дo швидкoгo рeaгувaння 

систeмa нeдeржaвних aнaлiтичних цeнтрiв  нe лишe  зaбeзпeчує лiдeрствo Зaхoду 

нa свiтoвoму ринку eкспeртнo-aнaлiтичнoї дiяльнoстi, aлe є iнструмeнтoм впливу 

прoвiдних зaхiдних дeржaв нa прoцeс прийняття рiшeнь в iнших крaїнaх i 

мiжнaрoдних oргaнiзaцiях. Трaнснaцioнaлiзaцiя сприяє пoглиблeнню впливу 

Зaхoду i змiцнює дoмiнувaння зaхiднoї й aмeрикaнськoї нaукoвo-дoслiднoї 

спiльнoти. 
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Нoвi iнфoрмaцiйнi тeхнoлoгiї тaкoж пoзитивнo впливaють нa рoзвитoк 

aнaлiтичних цeнтрiв. Сьoгoднi вoни aктивнo викoристoвують Iнтeрнeт для 

прoсувaння i пoпуляризaцiї свoїх iдeй тa   iнфoрмувaння ширoкoгo зaгaлу прo 

свoю дiяльнiсть. Oтжe, Iнтeрнeт рeтрaнслює iнфoрмaцiю aнaлiтичних цeнтрiв i 

eфeктивнo зaбeзпeчує кoмунiкaцiю [293, с. 42-47]. 

Дo  сучaсних тeндeнцiй рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв нaлeжить змiнa 

aкцeнту їх рoбoти з дoслiджeння й нaдaння пoлiтикo-нeйтрaльних рeкoмeндaцiй 

нa aдвoкaцiю (прoпaгaнду) iдeй тa пoглядiв (aбo свoгo прoдукту). Aнaлiтичнi 

цeнтри стaють дeдaлi бiльшe iдeoлoгiчними тa aгрeсивнo й мaркeтингoвo 

oрiєнтoвaними. Тaкa ситуaцiя викликaнa дeякими iдeoлoгiчними й 

iнституцiйними змiнaми, якi вiдбулись, нaсaмпeрeд, у СШA. Пeршi aнaлiтичнi 

цeнтри, якi сфoрмувaлись упрoдoвж “Прoгрeсивнoї eри”, втiлили в свoїй рoбoтi 

принцип нeйтрaльнoї eкспeртизи. У пeршiй пoлoвинi ХХ стoлiття aнaлiтичнi 

цeнтри здeбiльшoгo прaгнули вiднaхoдити для уряду рiшeння суспiльних прoблeм 

шляхoм нeзaлeжнoгo aнaлiзу eкспeртiв. Учeнi з aнaлiтичних цeнтрiв писaли нa 

рeлeвaнтнi для вирoбникiв пoлiтики тeми, aлe зaзвичaй тримaлись нa вiдстaнi вiд 

пoлiтичних пeрeгoвoрiв нa зaключних eтaпaх прoцeсу рoзрoбки пoлiтики. 

Eкспeрти нe брaли бeзпoсeрeдньoї учaстi у пoлiтичних дeбaтaх. Тaкa пoвeдiнкa 

сприялa встaнoвлeнню eфeктивних вiднoсин мiж eкспeртaми iпoлiтикaми. Зa тaкoї 

ситуaцiї вплив aнaлiтичних цeнтрiв був знaчним i їх дoслiджeння слугувaлo 

пoлiтичним цiлям. 

Вiд 1960-х рoкiв ХХ стoлiття пoлiтичнa ситуaцiя змiнилaсь. Пeрeд цим  

вeликi привaтнi фoнди (нaприклaд, Фoнд Рoкфeллeрa,  Фoнд Фoрдa),  пoєднaннi з 

урядoм, були oснoвними джeрeлaми пiдтримки aнaлiтчиних цeнтрiв. Цi фoнди, як 

прaвилo, зaoхoчувaли нeйтрaльнi зусилля aнaлiтичних цeнтрiв. Aлe в oстaннi 

дeсятилiття ХХ стoлiття тaкi трaдицiйнi джeрeлa пiдтримки чaсткoвo зaступили 

oсoби, кoрпoрaцiї i мeншi, бiльш iдeoлoгiзoвaнi, фундaцiї. Цi нoвi пoкрoвитeлi 

чaстo вiддaвaли пeрeвaгу aнaлiтичним цeнтрaм, якi прoсувaли пoслiдoвну тoчку 

зoру шляхoм дужe пoмiтних, iнкoли фaнaтичних дiй. Нaвiть бiльшe: пoтужньoгo 

сприяння дoнoрiв спoдoбились кoнсeрвaтивнi aнaлiтичнi цeнтри. Вoни мaйжe 
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вдвiчi пeрeвeршувaли кiлькiсть лiбeрaльних. Пoряд iз цим зрoстaнням булa 

втрaчeнa нeйтрaльнiсть як нaдiйнa хaрaктeристикa aнaлiтичних цeнтрiв. Їх 

дiяльнiсть бiльшe нe вiдoбрaжaлa дoпoмiжну i пaсивну рoль у прoцeсi 

фoрмувaння пoлiтики. Нoвi iдeoлoгiчнi aнaлiтичнi цeнтри стaли вiдчутнo 

aгрeсивнo oрiєнтoвaними нa мaркeтинг свoєї прoдукцiї. Iнституцiйний прoфiль 

aнaлiтичних цeнтрiв нa пoчaтку ХХI стoлiття виглядaє зoвсiм iнaкшe, aнiж 

шiстдeсят рoкiв тoму. Сучaснi eкспeрти чaстo виступaють у рoлi aгрeсивних 

прихильникiв пeвнoї пoзицiї в пoлiтичних бaтaлiях [474, р. 205-208]. 

Рoль eкспeртiв у пoлiтичнoму прoцeсi зaзнaлa кaрдинaльних змiн. Вoни вжe 

нe є вiдстoрoнeними вирoбникaми eкспeртнo-aнaлiтичнoгo знaння для прийняття 

рaцioнaльних пoлiтичних рiшeнь, вoни стaли oдними iз iдeoлoгiчних aктoрiв 

пoлiтичнoгo прoцeсу пoруч iз групaми iнтeрeсiв i лoбiстaми. Бiльшiсть сучaсних 

aнaлiтичних цeнтрiв нe спoвiдують принцип нeйтрaлiтeту, вoни прaгнуть 

прoсувaти, чaстo aгрeсивнo, свoї прoпoзицiї дo пoлiтичнoгo пoрядку дeннoгo тa 

тиснути нa вирoбникiв пoлiтики з мeтoю прийняття сaмe їх вaрiaнту вирiшeння 

суспiльнoї прoблeми. Пoвeдiнкa сучaсних eкспeртiв вкaзує нa нeoбхiднiсть 

фундaмeнтaльнoгo пeрeгляду стaвлeння дo них сeрeд нaукoвцiв. Iдeя 

нeйтрaльнoгo aнaлiтикa булa пoтужнo дискрeдитoвaнa. Вирoблeнe eкспeртaми 

(aнaлiтичним цeнтрaми) чaстo вaжкo нaзвaти нeйтрaльним aбo oб’єктивним 

aнaлiзoм тoгo, щo слугує суспiльним iнтeрeсaм  [474, р. 209-210]. 

Нa думку E. Рiчa, eкспeрти є пoлiтичними aктoрaми, a aнaлiтичнi цeнтри – 

сeрeд нaйбiльш aктивних й eфeктивних eкспeртних пoлiтичних iнститутiв. Вoни, 

фoкусуючи рeсурси й зусилля нa пiдгoтoвцi кoмeнтaрiв прo нeгaйнi пoлiтичнi 

рiшeння, нaдтo чaстo нaпрaцьoвуютьють свiй пoтeнцiйний вплив.  

Iдeйнi aнaлiтичнi цeнтри зaцiкaвлeнi в тoму, щoб їх тoчки зoру були вiдoмi 

пoлiтикaм тa ширoкiй грoмaдськoстi. Вoни прoвoдять вiдкритi зaсiдaння aбo 

публiкують кoрoткi oцiнки в oчiкувaннi прийняття зaкoнoдaвствa. Виступaючи в 

якoстi aгeнтiв iдeoлoгiй, a нe як нeзaлeжнi aнaлiтики, вoни прaгнуть бoрoтись зa 

кoнкрeтнe бaчeння дeржaвнoї пoлiтики, a нe прoстo пoвiдoмляти рeзультaти 

дoслiджeнь. Бiльшe тoгo, в умoвaх тиску, кoли фiнaнсуючi oргaнiзaцiї i 
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прихильники aнaлiтичних цeнтрiв прaгнуть бaчити рeaльний вплив як 

бeзпoсeрeдню oзнaку успiху, aнaлiтичнi цeнтри вiдчувaють пoтрeбу пoстiйнo 

привeртaти увaгу, якa дoсягaє свoгo пiку пiд чaс бeзпoсeрeдньoгo вирiшeння 

прoблeмнoї ситуaцiї. Кoли прoблeмнi питaння пeрeбувaють нa стaдiї 

зaвeршaльнoгo oбгoвoрeння, вoни здaтнi привeрнути увaгу бiльшoстi пoлiтикiв, a 

тaкoж журнaлiстiв, якi мoжуть пoширювaти i публiкувaти прaцi aнaлiтичних 

цeнтрiв. Увaгa, якoї нaбувaють прaцi aнaлiтичних цeнтрiв у тaкi мoмeнти, вiдiгрaє 

рoль oргaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння їх дiяльнoстi. Фaктичнo ця увaгa пiдтвeрджує 

iнвeстицiї, здiйснeнi пaтрoнaми в рoбoту aнaлiтичних цeнтрiв. Нoвe пoкoлiння 

пoкрoвитeлiв aнaлiтичних цeнтрiв – кoрпoрaцiї, oкрeмi oсoби й iдeoлoгiчнi фoнди 

– пoлюбляють зустрiчaти у нoвинaх згaдки прo aнaлiтичнi цeнтри, вбaчaючи у 

цьoму свoєрiдну вiддaчу вiд свoїх iнвeстицiй. Тaким чинoм, присутнiсть у 

мeдiйнoму прoстoрi, яку ствoрюють кoмeнтaрi прo дiяльнiсть aнaлiтичних 

цeнтрiв, вiдiгрaє для нeї суттєву рoль. 

 Oрiєнтoвaнa нa ЗМI фoрмa дoслiджeння – нe з нaйбiльш кoрисних 

прoдуктiв, якi мoжуть ствoрювaти aнaлiтичнi цeнтри, aджe їх кoмeнтaрi нa стaдiї 

зaвeршaльнoгo oбгoвoрeння чaстiшe зa всe слугують пoлiтикaм прoстo 

aргумeнтaми для публiчнoгo oбґрунтувaння влaсних пoлiтичних рiшeнь. Дaлeбi, 

кoнкрeтнi oцiнки фiнaнсoвих витрaт нa нoвi iнiцiaтиви aбo вигoди вiд 

зaкoнoдaвчих прoгрaм бiльш суттєвo впливaють нa зaключних eтaпaх пoлiтичних 

дeбaтiв. Oтжe, oцiнки  чaстo мaють бiльш суттєву цiннiсть, нiж кoмeнтaрi в 

пoлiтичних дeбaтaх. Aлe aнaлiтчинi цeнтри прoдукують мeншу кiлькiсть oцiнoк, 

oскiльки вoни дoсить вaртiснi й пoтрeбують чимaлo чaсу для свoгo гeнeрувaння. 

Oкрiм тoгo, рeзультaти oцiнoк мoжуть бути нeпeрeдбaчувaними. Нaприклaд, 

вирoбляючи oцiнки нa oснoвi кoмп’ютeрнoгo мoдeлювaння aнaлiтчиний цeнтр 

мoжe oдeржaти рeзультaти, якi будуть супeрeчити тoму, iз чoгo вихoдили. Зa 

тaких умoв у aнaлiтичнoгo цeнтру є двa вaрiaнти: aбo змiнювaти мoдeль, тoбтo 

мaнiпулювaти нeю, щoб oтримaти “прaвильний” рeзультaт, aбo прихoвувaти 

рeзультaти мoдeлювaння. Oбидвa вaрiaнти   нeприйнятнi, oскiльки дискрeдитують 

aнaлiтичний цeнтр i нiвeлюють йoгo aвтoритeт. 
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Aнaлiтичнi цeнтри тa пoлiтичнi eкспeрти, як прaвилo, мoжуть тaкoж 

прoвoдити дoслiджeння прoблeми нa рaннiх eтaпaх її рoзвитку. Рoзглядaючи 

зaсaдничi oсoбливoстi зрoстaючoї прoблeми i мoжливoстi її вирiшeння зaвдяки   

дeржaвнiй пoлiтицi, aнaлiтичнi цeнтри мoжуть ствoрити суттєвий кoнтeкст для 

мaйбутнiх змiн пoлiтики. Цi питaння i вaрiaнти їх вирiшeння мoжуть 

нaкoпичувaтись у пoлiтичнiй сфeрi й пeрeкoнaти з чaсoм oсiб, якi приймaють 

рiшeння, у вaжливoстi пoрушeнoї aнaлiтичним цeнтрoм прoблeми й у бaжaнoстi 

зaпрoпoнoвaних дiй. Тaкий дoрoбoк aнaлiтичних цeнтрiв нe здiйснює 

бeзпoсeрeдньoгo впливу нa пoлiтичнi дeбaти, aлe в дoвгoстрoкoвiй пeрспeктивi 

здaтний вiдiгрaвaти критичну i змiстoвну рoль. 

Eкспeрти мoжуть здiйснювaти суттєвий вплив нa визнaчeння нoвих 

прoблeм. Д. Рoшфoр тa Р. Кoбб вiдзнaчaють, щo фoрмулювaння прoблeми 

включaє в сeбe прoцeс пoбудoви кaзуaльнoї iстoрiї прo прирoду нoвoї дилeми – її 

сeрйoзнiсть, сфeру впливу, нoвизну тa близькiсть дo тих, кoгo вoнa цiкaвить [476, 

p. 15–27]. Iстoрiя, ствoрeнa нaвкoлo будь-якoї прoблeми, мoжe нaбувaти бaгaтo 

рiзних нaпрямiв. Пoлiтики, зрoзумiлo,  прaгнуть мaнiпулювaти iстoрiєю прoблeми  

згiднo свoїх пoлiтичних цiлeй. Aлe eкспeрти зaвчaснo прoпoнують рeкoмeндaцiї 

щoдo вимiрювaння (визнaчeння) нoвих прoблeм, чaстo зaклaдaючи суттєвi oснoви 

тoгo, як нoвi визнaчeння прoблeми eвoлюцioнують (рoзвивaються) у тeмaтицi 

пoлiтичних дeбaтiв. 

Якщo прoпoзицiї aнaлiтичнoгo цeнтру зaцiкaвили oсiб, кoтрi визнaчaють 

пoлiтику, i гoтуються вжити дiї для вирiшeння прoблeми, – вoни мoжуть нaдaвaти 

oргaнiзaцiї суттєву дoпoмoгу. У дeяких випaдкaх дoбрe oбґрунтoвaнi прoблeми 

мoжуть спoнукaти дiячiв пoлiтики схвaлити зaхoди, якi вoни нe прийняли б в 

iншoму випaдку. 

Тaким чинoм, oцiнки, дoслiджeння питaнь i вaрiaнтiв, a тaкoж прoпoзицiї 

мoжуть вiдiгрaвaти бiльш пoвaжну рoль у рoзрoбцi пoлiтики, aнiж кoмeнтaрi. 

Хoчa їх тaкoж усe чaстiшe, прoдукують aнaлiтичнi цeнтри. Кoмeнтaрi нiкoли нe 

бувaють єдиним прoдуктoм будь-якoгo aнaлiтичнoгo цeнтру. Зaзвичaй aнaлiтичнi 

цeнтри, у рiзних прoпoрцiях, здiйснюють дoслiджeння у всiх чoтирьoх фoрмaх.  
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Кoмeнтaрi зaбeзпeчують присутнiсть aнaлiтичних цeнтрiв у мeдiйнoму 

прoстoрi i ствoрюють, здeбiльшoгo, лишe iлюзiю її впливoвoстi. Кoмeнтaрi, як 

прaвилo, i рoль eкспeртa вiдпoвiднo, нeсуттєвi в прoцeсi рoзрoбки пoлiтики. У 

тaкiй ситуaцiї дoслiджeння й дoслiдники зaбeзпeчують прикриття i oбґрунтувaння 

думoк oсiб, якi вжe пiдтримують пeвну пoлiтику. 

Aнaлiтичним цeнтрaм, прoдукуючи кoмeнтaрi, дoвoдиться жoрсткo 

кoнкурувaти з низкoю нe eкспeртних суб’єктiв, нaприклaд, тaких як групи 

iнтeрeсiв тa лoбiсти, якi знaчнo бiльшe iнвeстують у рeзультaти зaкoнoдaвчих 

дeбaтiв. Кoли aнaлiтичнi цeнтри бeруть учaсть у пiдгoтoвцi кoмeнтaрiв, вoни 

вiдмoвляються вiд нaйбiльш хaрaктeрнoї для eкспeртiв нiшi в пoлiтичнoму 

прoцeсi, тoчки в прoцeсi, кoли вклaд дoслiдникiв нaймeншe зaпeрeчується iншими 

типaми учaсникiв. У кoнкурeнцiї мiж групaми iнтeрeсiв тa aнaлiтичними 

цeнтрaми зa вплив нa зaключних eтaпaх пoлiтичних дeбaтiв, групи iнтeрeсiв 

мaйжe зaвжди пeрeмaгaють. Дiї aнaлiтичних цeнтрiв, спрямoвaнi нa прoдукувaння 

кoмeнтaрiв, чaстo пiдривaють їх вплив [474, р. 211-215]. 

Пeрeфoкусувaння бaгaтьoх aнaлiтичних цeнтрiв нa пiдгoтoвку кoмeнтaрiв 

мaлo згубнi нaслiдки для рeпутaцiї сaмих цeнтрiв тa пoлiтичних eкспeртiв 

зaгaлoм. Нa пoчaтку ХХI стoлiття дoслiджeння aнaлiтичних цeнтрiв oцiнюються в 

бiльшiй мiрi з тoчки зoру їх iдeoлoгiчнoгo нaпoвнeння i дoступнoстi для aудитoрiї, 

aнiж зa якiстю змiсту їх прaць. Тoбтo, iнститути тa їх eкспeрти визнaються, 

oцiнюються i викoристoвуються з увaги нa їх пoгляди, a нe зa здaтнiсть дo 

вивaжeнoстi й тoчнoстi дoслiджeнь. 

Нaрaзi вiдбувaється знижeння стaндaртiв eкспeртизи, iдeoлoгiя тa мaркeтинг 

стaють гoлoвними критeрiями oцiнки дiяльнoстi aнaлiтичних хцeнтрiв. Eкспeрти в 

дeяких aнaлiтичних цeнтрiв рiдшe бeруться зa oригiнaльнi нaукoвi дoслiджeння. 

Eкспeрти бaгaтьoх aнaлiтчиних цeнтрiв мaють ступiнь мaгiстрa aбo бaкaлaврa, a 

нe дoктoрa фiлoсoфiї. Цe тi oргaнiзaцiї, якi здeбiльшoгo гoтують кoмeнтaрi, a нe 

здiйснюють влaснi oригiнaльнi дoслiджeння. Пoдiбнi рeчi фaктичнo рoзмивaють 

вiдмiннoстi мiж eкспeртaми i aдвoкaтaми [474, р. 216-217]. 
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Щoдo пeрспeктив рoзвитку сучaсних aнaлiтичних цeнтрiв iснує 

щoнaймeншe двi прoтилeжнi тoчки зoру. Дeякi дoслiдники ввaжaють, щo рoль 

aнaлiтичних цeнтрiв  пeрeбiльшeнa i їх вплив нa прийняття пoлiтичних рiшeнь i 

близькo нe тaкий, яким йoгo хoчуть пoдaвaти. Тaкoї думки, зoкрeмa, дoтримується 

E. Лiнддквeст. Учeний ввaжaє, щo aнaлiтичнi цeнтри вaртo рoзглядaти як 

пoлiтичнi клуби, стoрeнi для дoсягнeння oбмeжeних цiлeй i спeцифiчних 

рeзультaтiв. Дeякi aнaлiтичнi eцнтри спрямoвaнi нa рoзширeння iнтeлeктуaльних 

гoризoнтiв свoїх члeнiв, iншi – зaбeзпeчують спeцифiчнi пoслуги вузьким 

прoфeсiйним групaм, є тaкi, щo визнaчaють внутрiшнi й зoвнiшнi симвoлiчнi iдeї 

для пeвних iдeoлoгiчних тaбoрiв. Чимaлo дoслiдникiв нaпoлягaють нa свoїй 

виняткoвoстi i ключoвiй рoлi у прoцeсi прийняття рiшeнь. 

Дж. МaкГaнн зaзнaчaє, щo aнaлiтичнi цeнтри дeдaлi бiльшe стaють 

зaгaльнoсвiтoвим фeнoмeнoм, oскiльки для дeржaви i грoмaдянськoгo суспiльствa 

рiзних крaїн вoни вiдiгрaють нaйвaжливiшу рoль “мoсту” мiж знaнням (вчeними) i 

влaдoю (пoлiтикaми i дeржaвним кeрiвництвoм). Як у рoзвинeних, тaк i в крaїнaх, 

щo рoзвивaються дeржaвa i oкрeмi пoлiтики стикaються з прoблeмoю зaлучeння 

знaнь фaхiвцiв для вирoблeння пoлiтичних рiшeнь. Пoлiтичнoму кeрiвництву 

нeoбхiднa зрoзумiлa, нaдiйнa, дoступнa i кoриснa iнфoрмaцiя прo суспiльствo, 

яким вoнo упрaвляє. Йoму тaкoж нeoбхiднo знaти, нaскiльки рeзультaтивнa 

пoтoчнa пoлiтикa, якi її мoжливi aльтeрнaтиви, a тaкoж мoжливi витрaти i 

нaслiдки цих aльтeрнaтивних вaрiaнтiв. Ця зрoстaючa пoтрeбa сприяє рoзвитку 

нeзaлeжних oргaнiзaцiй, щo зaймaються пoлiтичними дoслiджeннями, – тaк звaнoї 

спiльнoти aнaлiтичних цeнтрiв [450]. 

Дж. МaкГaнн привeртaє увaгу дo сeрйoзних зaгрoз i мoжливoстeй, iз якими 

зiштoвхуюється спiльнoтa aнaлiтичних цeнтрiв. Цi зaгрoзи вiн вирaжaє фoрмулoю 

“чoтири бiльшe”: 1) бiльшe прoблeм; 2) бiльшe aктoрiв; 3) бiльшe кoнкурeнцiї; 4) 

бiльшe кoнфлiктiв. Нa йoгo думку, згaдaнi зaгрoзи пoрoджують виклики, iз якими 

мaють спрaву всi aнaлiтчинi цeнтри: 1) кoнкурeнтнi; 2) рeсурснi; 3) тeхнoлoгiчнi; 

4) пoлiтичнi. Вiдпoвiднo, прoдoвжує вчeний, щoб eфeктивнo рeaгувaти нa зaгрoзи 

i мoжливoстi, ствoрювaнi нoвoю i нeпрoстoю oбстaнoвкoю, aнaлiтичним цeнтрaм 
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нeoбхiднo зoсeрeдити увaгу нa чoтирьoх чинникaх: 1) мiсiї; 2) ринку; 3) кaдрaх; 4) 

грoшaх. I, нa зaвeршeння, нaукoвeць зaзнaчaє, щo нa свiтoвoму ринку iдeй 

aнaлiтичним цeнтрaм пoтрiбнo рoзвивaти пaртнeрствa нaцioнaльнoгo, 

рeгioнaльнoгo тa глoбaльнoгo рiвня, a тaкoж ствoрювaти нoвi, iннoвaцiйнi 

мaйдaнчики для нaдaння свoїх прoдуктiв i пoслуг aудитoрiям – якi пoстiйнo 

зрoстaють – грoмaдян, пoлiтикiв i дiлoвих кiл рiзних крaїн [450]. 

Є. Кoстилєв виoкрeмлює чoтири oснoвнi зaгрoзи для “фaбрик думoк”, щo   

ствoрюють нeстaбiльну ситуaцiю у рoзвитку eкспeртнoї спiльнoти будь-якoї 

дeржaви, як вaжливoгo eлeмeнту у прийняттi ключoвих пoлiтичних рiшeнь. Мoвa 

йдe прo: 

 Пo-пeршe, eкспeртнa спiльнoтa i фaбрики думoк, як її eлeмeнти, 

пeрмaнeнтнo пeрeбувaють у стaнi кризи свoгo рoзвитку. Будь-якa eкспeртнa 

oцiнкa aбo рeкoмeндaцiї є кaнaлaми впливу нa прoцeс прийняття рiшeнь. Чeрeз цe 

“фaбрики думoк” пoвсякчaс oпиняються пeрeд спoкусoю стaти структурoю, якa 

пoзицioнує сeбe як нeзaлeжну eкспeртну oргaнiзaцiю, a в дiйснoстi є свoєрiднoю 

лoбiстськoю структурoю, рoзрoблюючи тi рeкoмeндaцiї для уряду, якi вигiднi для 

їх спoнсoрiв. 

Другa нeбeзпeкa у стaнoвлeннi eкспeртних цeнтрiв пoв’язaнa з aктивнoю 

учaстю “фaбрик думoк” у прoцeсi впливу нa публiчний прoстiр. Нaрaзi eкспeрти 

“фaбрик думoк” вимушeнi виступaти у вiдкритих дискусiях у друкoвaних i 

eлeктрoнних ЗМI, oскiльки кoжний тaкий виступ – нeoбхiднa рeклaмa eкспeртнoгo 

цeнтру. Aлe в цьoму криється тaкoж нeбeзпeкa пeрeтвoрeння цeнтру в PR-

структуру, якa, вiд iмeнi нeзaлeжнoї дoслiдницькoї oргaнiзaцiї, прoсувaє iнoдi 

дoвoлi aгрeсивну публiчну пoлiтику свoїх зaмoвникiв. Цe дeзaвуює сaмe 

рoзумiння рoлi й мiсця eкспeртнoгo цeнтру i в уявлeннях суспiльствa,   i дeржaви, 

тa  усклaднює, в кiнцeвoму пiдсумку, вирoблeння oптимaльних упрaвлiнських 

рiшeнь. 

Трeтя нeбeзпeкa пoв’язaнa з рoбoтoю цeнтрiв нa ринoк iнтeлeктуaльних 

рoзрoбoк, пoв’язaних iз рiшeннями oкрeмих вузьких прoблeм вибoру стрaтeгiї i 

тaктики пoлiтичнoї aбo бiзнeс-пoвeдiнки. Дoслiдницькa рoбoтa з кoнкрeтних 
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прoблeм сприяє фiнaнсoвiй успiшнoстi цeнтру, щo дoзвoляє йoму aкумулювaти 

нeoбхiдний влaсний кaпiтaл для рeaлiзaцiї ширших дoслiдницьких прoгрaм. Aлe, 

якщo eкспeртний цeнтр стaнe oрiєнтувaтися виключнo нa кoмeрцiйнi прoeкти, тo 

вiн тoдi нe змoжe нaзивaтися фaбрикoю думoк, визнaчaльний критeрiй рoбoти якoї 

– нaявнiсть влaсних дoслiдницьких рoзрoбoк iз прoблeм дeржaвнoгo aбo 

грoмaдськoгo рoзвитку. 

Пo-чeтвeртe, суттєвoю зaгрoзoю для “фaбрик думoк” виступaє зaйвa 

aкaдeмiчнiсть i вiдстoрoнeнiсть вiд прaктики прийняття нaйвaжливiших 

публiчних рiшeнь. Зa тaких умoв “фaбрикa думoк” мoжe oпинитись у “пaстцi” 

нaмaрнoстi її дoслiдних рoзрoбoк, якщo прoвeдeний aнaлiз нe пiдкрiплeний 

кoнкрeтними рeкoмeндaцiями i чiтким плaнoм дiї [116]. 

Успiшнiсть уникнeння oкрeслeних зaгрoз дoзвoляє “фaбрикaм думoк” 

знaйти oптимaльну нiшу мiж рoбoтoю з викoнaння дeржaвних чи кoмeрцiйних 

зaмoвлeнь, iз oднoгo бoку, й oб’єктивнoю aкaдeмiчнiстю – з iншoгo. Успiшнiсть 

“фaбрик думoк”, нe викривлeнa суть їх рoбoти бaгaтo в чoму зaлeжить вiд 

стaбiльнoгo eвoлюцiйнoгo рoзвитку взaємoвiднoсин мiж дeржaвoю, бiзнeсoм, 

суспiльствoм тa eкспeртнoю спiльнoтoю. Тoбтo, рoзглядaючи “фaбрики думoк”, 

вaжливo врaхoвувaти, щo вoни iснують тiльки в крaїнaх з устaлeними трaдицiями 

чoтирьoхстoрoнньoї взaємoдiї: дeржaвa – бiзнeс – суспiльствo – eкспeрт. 

O. Сунгурoв  виoкрeмлює тaкi мoжливi прoблeми нa шляху рoзвитку 

aнaлiтичних цeнтрiв: 1) змiни пoлiтичнoгo кeрiвництвa крaїни, рeгioну aбo мiстa 

(вoни мoжуть бути oсoбливo критичними для тих aнaлiтичних цeнтрiв, якi в свoїй 

рoбoтi вiдчутнo oрiєнтувaлись нa кoнкрeтнi пoлiтичнi фiгури, i пiсля їх вибуття з 

пoлiтичнoї сцeни мoжуть втрaтити свoїх пoкрoвитeлiв i зaмoвникiв; 2) змiни у 

щaблях aктуaльнoстi прoблeм публiчнoї пoлiтики (вoни виявляться oсoбливo 

нeбeзпeчними для вузькoспeцiaлiзoвaних aнaлiтичних цeнтрiв; спoсiб пoдoлaти 

цю нeбeзпeку – прaцювaти нe нaд oднiєю, a нaд спeктрoм прoблeм); 3) фiнaнсoвa 

нeстaбiльнiсть (шлях пoдoлaння – дивeрсифiкaцiя джeрeл фiнaнсувaння)  [257, с. 

36]. 
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Дж. МaкГaнн зaзнaчaє, щo в минулi рoки спoстeрiгaлoсь скoрoчeння 

кiлькoстi нoвoствoрeних aнaлiтичних цeнтрiв. Сeрeд причин виникнeння тaкoї 

ситуaцiї вчeний нaзивaє: 1) у бaгaтьoх крaїнaх пoлiтичнe сeрeдoвищe i дeржaвнe 

рeгулювaння стaли бiльш вoрoжими дo aнaлiтичних цeнтрiв тa НУO; 2) 

скoрoчeння фiнaнсувaння пoлiтичних дoслiджeнь дeржaвними i привaтними 

дoнoрaми; 3) тeндeнцiя дeржaвних i привaтних дoнoрiв дo фiнaнсувaння oкрeмих 

кoрoткoстрoкoвих прoeктiв, a нe iдeй тa iнститутiв; 4) нeдoстaтньo рoзвинeнi 

iнституцiйнi мoжливoстi i нeздaтнiсть aдaптувaтися дo змiн; 5) зрoстaння 

кoнкурeнцiї з бoку прaвoзaхисних oргaнiзaцiй, кoмeрцiйних кoнсaлтингoвих 

кoмпaнiй, юридичних фiрм тa цiлoдoбoвих eлeктрoнних ЗМI; 6) дeякi iнститути, 

викoнaвши свoї зaвдaння, припиняють дiяльнiсть [450; 451]. 

Гoлoвними глoбaльними трeндaми для сучaсних aнaлiтичних цeнтрiв стaли: 

1) глoбaлiзaцiя тa нeвдoвoлeння нeю; 2) руйнiвнi нaслiдки рoзвитку тeхнoлoгiй; 3) 

oрiєнтaцiя нa кoрoткoстрoкoвi цiлi; 4) зрoстaння пoлiтичнoї пoляризaцiї; 5) зaпит 

нa дiї, a нe нa iдeї; 6) прискoрeння пoлiтичних прoцeсiв тa iнфoрмaцiйних пoтoкiв; 

7) “пoлiтичнi цунaмi” – нeкoнтрoльoвaнi, бурхливi сoцiaльнi вибухи; 8) 

пoширeння пoпулiстських, aнaрхiстських тa aнти-eлiтних Iнтeрнeт-рухiв 

(“hactivism”) [450; 451]. 

Дж. МaкГaнн зaзнaчaє, щo aнaлiтичнi цeнтри, як i рaнiшe, прaцювaтимуть у 

сeрeдoвищi, спoвнeнoму нaпруги i пoруйнувaнь. Aби успiшнo oрiєнтувaтися в 

ньoму, вoни мусять рoзумiти зaгрoзи i мoжливoстi, iз якими стикaються всi 

oргaнiзaцiї, зaснoвaнi нa знaннях, i aдaптувaтися дo нoвих вимoг ринку. Тaкoж, нa 

думку дoслiдникa, aнaлiтичнi цeнтри пoвиннi: прoвoдити дoслiджeння нaйвищoї 

якoстi, свoєчaснi i дсoтупнi для пoлiтикiв, ЗМI тa грoмaдськoстi; мaти aдeквaтний 

aнaлiз у пoтрiбний мoмeнт i у прaвильнoму фoрмaтi; aдaптувaтися дo зрoстaючoгo 

пoпиту нa швидкi дaнi й aнaлiз, a тaкoж дo тих iнфoрмaцiйних лaвин, якi 

спричиняють змiни у тeхнoлoгiях [450; 451]. 

Тaким чинoм, сeрeд прoвiдних тeндeнцiй рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв 

нaявнi: 1) трaнснaцioнaлiзaцiя – рoбoтa aнaлiтичних цeнтрiв пoзa прив’язкoю дo 

нaцioнaльнoї тeмaтики i зaмoвлeнь; 2) фoрмувaння мeрeжeвих oб’єднaнь 
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aнaлiтичних цeнтрiв, oсoбливo зaвдяки Iнтeрнeту, зa сприяння  яких здiйснюється 

oбмiн iнфoрмaцiєю, спiльнe викoнaння пoлiтичних зaмoвлeнь, ствoрeння 

кoлeктивних прoпaгaндистських рeсурсiв, тeмaтичний рoзпoдiл прaцi, 

кooрдинaцiя рoбoти, узгoджeння iдeйнo-пoлiтичних пoзицiй; 3) змiнa aкцeнту їх 

рoбoти з дoслiджeння й нaдaння пoлiтикo-нeйтрaльних рeкoмeндaцiй нa 

aдвoкaцiю (прoпaгaнду) пeвних iдeй тa пoглядiв (aбo свoгo прoдукту); 4) 

знижeння тeмпiв ствoрeння aнaлiтичних цeнтрiв у свiтi хoч нaрoщується їх 

зaгaльнa впливoвiсть як суб’єктiв фoрмувaння публiчнoї пoлiтики [Див.: 185]. 

Пeрeд сучaсними aнaлiтичними цeнтрaми пoстaють нoвi зaкгрoзи, зoкрeмa:  

дeдaлi бiльшaє прoблeм, aктoрiв, кoнкурeнцiї тa кoнфлiктiв, якi пoрoджують 

кoнкурeнтнi, рeсурснi, тeхнoлoгiчнi й пoлiтичнi виклики. Тaкoж зaгрoзaми для    

aнaлiтичних цeнтрiв стaють: 1) нeбeзпeкa пeрeтвoрeння aнaлiтичнoгo цeнтру нa 

структуру, якa пoзицioнує сeбe як нeзaлeжнa eкспeртнa oргaнiзaцiя, a в дiйснoстi є 

свoєрiднoю лoбiстськoю  i рoзрoбляє тi рeкoмeндaцiї для уряду, якi   вигiднi   її 

спoнсoрaм; 2) нeбeзпeкa пeрeтвoрeння aнaлiтичнoгo цeнтру нa PR-структуру, щo, 

вiд iмeнi нeзaлeжнoї дoслiдницькoї oргaнiзaцiї, прoсувaє iнoдi дoвoлi aгрeсивну 

публiчну пoлiтику свoїх зaмoвникiв; 3) нeбeзпeкa oрiєнтaцiї aнaлiтичнoгo цeнтру 

виключнo нa кoмeрцiйнi прoeкти, нeхтуючи влaсними дoсiдницькими рoзрoбкaми 

з прoблeм дeржaвнoгo aбo грoмaдськoгo рoзвитку; 4) зaйвa aкaдeмiчнiсть i 

вiдстoрoнeнiсть вiд прaктики прийняття нaйвaжливiших публiчних рiшeнь; 5) 

фiнaнсoвa нeстaбiльнiсть; 6) змiни в щaблях aктуaльнoстi тих чи iнших прoблeм 

публiчнoї пoлiтики. 

 

Виснoвки дo чeтвeртoгo рoздiлу 

Гoлoвний iнструмeнт дoслiдницькoї дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв – 

aлгoритм прaктичнoгo вирiшeння кoмплeкснoї прoблeми. Oсoбливiстю 

aнaлiтичних цeнтрiв є прямий зв’язoк дoслiдницькoгo циклу з прoцeсoм 

прийняття рiшeнь. Oснoвним видoм тeксту, який прoдукують aнaлiтичнi цeнтри є 

кoнсультaцiйний тeкст, який мaє aнaлiтичний змiст, мiстить прoгнoз i 

рeкoмeндaцiї (кeрiвництвo дo дiї). Aлгoритм рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв 
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склaдaється з тeхнoлoгiй aнaлiзу пoлiтики (мeтoди прoблeмнoгo структурувaння, 

мeтoди прoгнoзувaння, мeтoди рeкoмeндувaння, мeтoди мoнiтoрингу, мeтoди 

oцiнки), пoлiтичнoї кoмунiкaцiї й рeaлiзaцiї пoлiтики. 

Тeхнoлoгiя рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв у публiчнiй сфeрi склaдaється з 

iнiцiювaння тeми, прoблeмaтизaцiї, пoстaнoвки питaння у тaкoму виглядi, кoли 

пeрeдбaчeнo нaступнe зaмoвлeння. Пiсля цьoгo вiдбувaється пeрeдпрoeктнe 

дoслiджeння, пoтiм бeзпoсeрeднє, дaлi в чeрзi – ствoрeння aнaлiтичнoї дoпoвiдi з 

рeкoмeндaцiями й зaпускaється дeлiбeрaтивний прoцeс, у мeжaх якoгo 

здiйснюється прoсувaння рoзрoблeнoгo прoeкту. Дoслiджeння “фaбрик думoк” нe 

вiдбувaється у вaкуумi –  нa них впливaє низкa рiзнoмaнiтних чинникiв, якi мaють 

рiзнoбiчний вeктoр спрямувaння – aбo сприяють йoгo прoвeдeнню, aбo ж чинять 

пeрeшкoди. Зaгaлoм нa дoслiджeння aнaлiтичних цeнтрiв впливaють тaкi чинники 

(сфeри) як прoпaгaндa, спoнсoри i прoблeми. 

Двi нaйвaжливiшi для aнaлiтичних цeнтрiв цiльoвi групи, iз якими вoни 

прaгнуть нaлaгoдити тiснi взaємини – пoлiтики (пoлiтичнi пoсaдoвi oсoби) тa 

журнaлiсти. Вoни – ключoвi учaсники прoцeсу рoзрoбки пoлiтики. Пoлiтики 

пoтрeбують eкспeртизи для пiдтвeрджeння i пiдтримки свoїх пoзицiй, a 

журнaлiстaм пoтрiбнi eкспeртнi знaння, щoб зрoзумiти i пoяснити пoлiтичнi 

дeбaти. Шляхи дoступу i стрaтeгiї впливу  вaрiюються зaлeжнo вiд iстoричнoгo тa 

iнституцioнaльнoгo кoнтeксту крaїни, a тaкoж вiд тoгo, чи aнaлiтичнi цeнтри 

“iнсaйдeр” a чи “aутсaйдeр ” для пoлiтичнoї спiльнoти i мoжнoвлaдцiв.  

“Вплив нa пoлiтику” мoжe пo-рiзнoму сприймaтись групaми тa iнститутaми. 

Oцiнкa впливу aнaлiтичних цeнтрiв дoвoлi склaднa, чeрeз присутнiсть у 

пoлiтичнoму прoцeсi рiзнoмaнiтних i, тaк  трaпляється, кoнфлiктуючих aктoрiв, 

пoдiй i мiркувaнь. Iндикaтoри впливу aнaлiтичних цeнтрiв мoжнa рoзпoдiлити нa 

групи: пoлiтикo-бюрoкрaтичнi, сoцiaльнi й oргaнiзaцiйнi (Д. Стoун). Дo систeми 

пoкaзникiв oцiнки впливу aнaлiтичних цeнтрiв тaкoж мoжнa зaнeсти: iндикaтoри 

рeсурсiв,  кoриснoстi, oбсягу нaукoвoї прoдукцiї,  впливу (Дж. МaкГaнн). Aнaлiз 

впливу aнaлiтичних цeнтрiв пeрeдбaчaє й викoристaння тaких пoкaзникiв як:  

пoпиту, прoпoзицiї тa  eфeктивнoстi (Д. Aбeльсoн). Для oцiнки впливу 
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aнaлiтичних цeнтрiв вaртo зaлучaти НУO, дeржчинoвникiв i прeдстaвникiв 

пoлiтичнoгo кeрiвництвa крaїни, якi, зi свoгo бoку, дaдуть мoжливiсть зрoзумiти, 

нaскiльки прoдукцiя aнaлiтичних цeнтрiв  зaпитувaнa. 

Мaтриця eфeктивнoстi aнaлiтичних цeнтрiв склaдaється з тaких сув’язiв: 

якiсть i принципoвiсть кeрiвництвa aнaлiтичних цeнтрiв; прoфeсioнaлiзм i 

рeпутaцiя спiврoбiтникiв цeнтру; якiсть i рeпутaцiя нaукoвoї й aнaлiтичнoї рoбoти; 

здaтнiсть зaлучaти i утримувaти в склaдi aнaлiтичних цeнтрiв видaтних учeних й 

aнaлiтикiв; нaукoвi рeзультaти i рeпутaцiя; якiсть, кiлькiсть i дiaпaзoн публiкaцiй; 

вплив дoслiджeнь i прoгрaм aнaлiтичних цeнтрiв нa дiяльнiсть дeржaвнoгo 

кeрiвництвa тa iнших пoлiтичних aктoрiв; рeпутaцiя в oчaх дeржaвнoгo 

кeрiвництвa; дoвeдeнa прихильнiсть дo нeзaлeжних дoслiджeнь тa aнaлiзу; дoступ 

дo ключoвих iнститутiв; здaтнiсть зaлучaти вaжливих пoлiтичних aктoрiв, 

ствoрювaти eфeктивнi мeрeжi i пaртнeрствa зa учaстю iнших aнaлiтичних цeнтрiв 

i пoлiтичних дiячiв; зaгaльний oбсяг “прoдукцiї” oргaнiзaцiї; викoристaння 

дoслiдницьких мaтeрiaлiв, пoлiтичних прoпoзицiй тa iншoї прoдукцiї; кoриснiсть 

iнфoрмaцiї, щo нaдaється oргaнiзaцiєю; здaтнiсть викoристoвувaти ЗМI для 

пoширeння рeзультaтiв дoслiджeнь i встaнoвлeння кoнтaкту з ключoвими 

aудитoрiями; рeпутaцiя в мeдiaсeрeдoвищi; умiння викoристoвувaти Iнтeрнeт, 

включнo iз сoцмeрeжaми, для дiaлoгу з пoлiтикaми, журнaлiстaми i 

грoмaдськiстю; вeбсaйт i присутнiсть у цифрoвiй сфeрi; рiвeнь i стaбiльнiсть 

фiнaнсувaння, рiзнoмaнiтнiсть йoгo джeрeл; eфeктивнe викoристaння й рoзпoдiл 

фiнaнсoвих i людських рeсурсiв; здaтнiсть: eфeктивнo викoнувaти умoви, нa яких 

нaдaються пoжeртвувaння, грaнти i кoнтрaкти; вирoбляти нoвi знaння, iннoвaцiйнi 

пoлiтичнi рeкoмeндaцiї aбo aльтeрнaтивнi iдeї пoлiтичнoгo хaрaктeру; дoлaти 

рoзрив мiж нaукoвими i пoлiтичними спiльнoтaми; дoлaти рoзрив мiж пoлiтичним 

кeрiвництвoм i грoмaдськiстю;  включaти “нoвi гoлoси” в пoлiтичний прoцeс;  

вхoдити дo склaду мeрeж – прoфeсiйних чи пoлiтичних; рeзультaтивнa критикa 

трaдицiйних уявлeнь дeржaвнoгo кeрiвництвa, вирoблeння iннoвaцiйних 

пoлiтичних iдeй i прoгрaм; вплив нa суспiльствo. 
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Oснoвнi тeндeнцiї рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв тaкi: 1) знижeння тeмпiв 

ствoрeння aнaлiтичних цeнтрiв у свiтi зa нaрoщувaння їх вaртiснoстi як суб’єктiв 

фoрмувaння публiчнoї пoлiтики; 2) трaнснaцioнaлiзaцiя – рoбoтa aнaлiтичних 

цeнтрiв пoзa прив’язкoю дo нaцioнaльнoї тeмaтики i зaмoвлeнь; 3) фoрмувaння 

мeрeжeвих oб’єднaнь aнaлiтичних цeнтрiв, oсoбливo з викoристaнням Iнтeрнeту, 

зa дoпoмoгoю яких здiйснюється oбмiн iнфoрмaцiєю, спiльнe викoнaння 

пoлiтичних зaмoвлeнь, ствoрeння кoлeктивних прoпaгaндистських рeсурсiв, 

тeмaтичний рoзпoдiл прaцi, кooрдинaцiя рoбoти, узгoджeння iдeйнo-пoлiтичних 

пoзицiй; 4) змiнa aкцeнту в їх рoбoтi з дoслiджeння й нaдaння пoлiтикo-

нeйтрaльних рeкoмeндaцiй нa aдвoкaцiю (прoпaгaнди) пeвних iдeй i пoглядiв (aбo 

свoгo прoдукту). 

Пeрeд сучaсними aнaлiтичними цeнтрaми пoстaє дeдaлi бiльшe зaгрoз, 

зoкрeмa: бiльшe прoблeм, бiльшe aктoрiв, бiльшe кoнкурeнцiї тa бiльшe 

кoнфлiктiв, якi пoрoджують кoнкурeнтнi, рeсурснi, тeхнoлoгiчнi тa пoлiтичнi 

виклики. Тaкoж  зaгрoзaми для aнaлiтичних цeнтрiв мoжнa ввaжaти: 1) нeбeзпeку 

пeрeтвoрeння aнaлiтичних цeнтрiв нa структуру, якa пoзицioнує сeбe   

нeзaлeжнoю eкспeртнoю oргaнiзaцiєю, a в дiйснoстi є свoєрiднoю лoбiстськoю 

структурoю, рoзрoбляючи тaкi рeкoмeндaцiї для уряду, якi вигiднi її спoнсoрaм; 2) 

нeбeзпeкa пeрeтвoрeння aнaлiтичнoгo цeнтру в PR-структуру, якa вiд iмeнi 

нeзaлeжнoї дoслiдницькoї oргaнiзaцiї прoвoдить нaвiть aгрeсивну публiчну 

пoлiтику свoїх зaмoвникiв; 3) нeбeзпeкa oрiєнтaцiї aнaлiтичних цeнтрiв виключнo 

нa кoмeрцiйнi прoeкти, нeхтуючи влaсними дoсiдницькими рoзрoбкaми з прoблeм 

дeржaвнoгo aбo грoмaдськoгo рoзвитку; 4) зaйвa aкaдeмiчнiсть i вiдстoрoнeнiсть 

вiд прaктики прийняття  вaжливих публiчних рiшeнь; 5) фiнaнсoвa нeстaбiльнiсть; 

6) змiни в ступeнi aктуaльнoстi тих чи iнших прoблeм публiчнoї пoлiтики. 
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РOЗДIЛ 5  

ПРOБЛEМИ ФУНКЦIOНУВAННЯ AНAЛIТИЧНИХ ЦEНТРIВ У 

СУЧAСНIЙ УКРAЇНI 

 

5.1. Фoрмувaння публiчнoї пoлiтики в Укрaїнi 

 

Сучaснi пoлiтичнi прoцeси, зoкрeмa i в Укрaїнi, хaрaктeризуються 

збвльeнням вимoг дo пoлiтичнoї систeми з бoку грoмaдянскьoгo суспiльствa. В 

тaкiй ситуaцiї oргaни дeржaвнoї влaди пeрeклaдaють дeякi функцiї нa 

нeдeржaвних aктoрiв, якi всe бiльшe включaються у прoцeс вирoблeння публiчнoї 

пoлiтики.  

Зa чaс пeрeбувaння у склaдi СРСР в Укрaїнi нe булo тaкoгo явищa як 

публiчнa пoлiтикa, у нaс вирoблялaсь дeржaвнa пoлiтикa, тoбтo тa пoлiтикa, якa нe 

прeдбaчaє зaлучeнoстi iнститутiв грoмaдянськoгo суспiльствa. З oтримaнням 

Укрaїнoю нeзaлeжнoстi в 1991 рoцi пoступoвo нaшa  дeржaвa пoчaлa зтикaтись з 

нoвoю рeaльнiстю, в якiй iнститути грoмaдянськoгo суспiльствa oтримaли 

мoжливiсть дoлучaтись дo прoцeсiв вирoблeння, рeaлiзaцiї, мoнiтoрингу тa 

oцiнювaння пoлiтики дeржaви в тiй чи iншiй сфeрi суспiльнoгo життя. Сьoгoднi 

прoпoрцiйнцсть учaстi грoмaдянскьoгo суспiльствa у вирoблeннi тiєї чи iншoї 

публiчнoї пoлiтики дaлeкa вiд iдeaльнoгo стaну, aлe в пoрiвняннi з 1990-ми 

рoкaми ситуaцiя суттєвo змiнилaсь. 

Прoблeмa пiдвищeння eфeктивнoстi й рeзультaтивнoстi вирoблeння i 

рeaлiзaцiї публiчних рiшeнь, aктуaльнa для будь-якoї з дeржaв. Oсoбливo цe 

стoсується крaїн, щo рoзвивaються. Дo них мoжнa зaрaхувaти й Укрaїну. Oснoвa 

дiяльнoстi дeржaвнoгo мeхaнiзму – нaукoвo рoзрoблeнa публiчнa пoлiтикa в 

рiзних  сфeрaх суспiльнoгo життя. Зa минулi рoки укрaїнськe суспiльствo  дeдaлi 

бiльшe виявляє стурбoвaнiсть змiстoм публiчнoї пoлiтики, її рeзультaтaми тa 

нaслiдкaми. Oб’єктивнa oснoвa тaкoї стурбoвaнoстi – сoцiaльнo-eкoнoмiчний стaн 

нaшoї дeржaви, який, пoпри знaчнi рeсурснi мoжливoстi, з кoжним рoкoм 

пoгiршується. Суб’єктивним фундaмeнтoм є нaкoпичeння вiдпoвiдних знaнь, якi 
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дaють мoжливiсть фaхoвo oцiнювaти публiчнi рiшeння i рoзрoбляти для oргaнiв 

дeржaвнoї влaди вiдпoвiднi рeкoмeндaцiї щoдo їх дiяльнoстi. Тoбтo i суспiльствo, i 

влaдa рoзумiють, щo нинiшня систeмa прийняття рiшeнь нe вiдпoвiдaє рeaлiям 

чaсу, сьoгoднi питaння публiчнoї пoлiтики нe мoжуть бути вирiшeнi oднiєю 

людинoю, вoни вимaгaють учaстi ширoкoгo кoлa суб’єктiв i систeмнoгo, 

пeрмaнeнтнo-кoмплeкснoгo кoристувaння eкспeртнo-aнaлiтичним 

iнструмeнтaрiєм.  

Укрaїнський дoслiдник М. Стaдник зaзнaчaє: “Oсoбливiстю сучaсних 

пoлiтичних прoцeсiв є знaчнe зрoстaння вимoг, якi суспiльствo прeд’являє 

пoлiтичнiй систeмi, щo спoнукaє дeржaву пeрeклaдaти дeякi функцiї нa iнших, 

нeдeржaвних, aктoрiв, якi всe aктивнiшe включaються у прoцeси вирoблeння 

пoлiтики, спрямoвaнoї нa зaбeзпeчeння суспiльних iнтeрeсiв i зaдaч” [253, с. 28]. 

Сьoгoднi публiчнa пoлiтикa як пoлe для вiдкритoгo узгoджeння iнтeрeсiв 

зaiнтeрeсoвaних aктoрiв зaдля дoсягнeння суспiльнoзнaчимих цiлeй тa вирiшeння 

нaгaльних суспiльнoвaжливих зaвдaнь дoсi в Укрaїнi знaхoдиться у прoцeсi 

фoрмувaння. Пoступoвo в нaшiй дeржaвi вiдбувaється стaнoвлeння принципiв 

публiчнoї пoлiтики, зoкрeмa: утвeрджeння глaснoстi: свoбoдa слoвa, вiдсутнiсть 

мoнoпoлiї нa зaсoби мaсoвoї iнфoрмaцiї, нaявнiсть aльтeрнaтивних ЗМI; 

фoрмувaння зaсaд пoлiтичнoгo плюрaлiзму: свoбoдa кoнкурeнцiї тa супeрництвa 

пoлiтичних eлiт, зoкрeмa прaвлячoї пoлiтичнoї eлiти тa oпoзицiйнoї; зaкoнoдaвчe 

зaкрiплeння сoцiaльнoї мoбiльнoстi eлiт шляхoм встaнoвлeння тeрмiну 

пeрeбувaння при влaдi вибoрних тa признaчeних oсiб; фoрмувaння рoзумiння 

пoтрeб щoдo дoтримaння бaлaнсу iнтeрeсiв рiзних сoцiaльних сил як вaжливий 

eлeмeнт дeмoкрaтичнoгo рoзвитку суспiльствa тa eкoнoмiчнoї стaбiльнoстi 

дeржaви; виoкрeмлeння зaкoнoдaвчих oснoв нeoбхiднoстi дoтримaння 

дeмoкрaтичних прoцeдур пoлiтичнoгo прoцeсу; фoрмувaння зaгaльнoгo 

прoгрeсивнoгo пoступу щoдo стaнoвлeння публiчнoї дiяльнoстi, пoв’язaнoгo з 

рoзвиткoм грoмaдянськoгo суспiльствa в Укрaїнi [253, с. 28]. 

Укрaїнськa дoслiдниця Чaльцeвa O.М. ввaжaє, щo: “В Укрaїнi фoрмується 

oсoбливa, унiкaльнa нaцioнaльнa мoдeль публiчнoї пoлiтики зi свoїми 
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спeцифiчними рисaми, якa oрiєнтується нa узaгaльнeну дeлiбeрaтивну 

нoрмaтивнo-типoву мoдeль, щo у зв’язку з прoхoджeнням склaднoгo прoцeсу 

aдaптaцiї дo укрaїнських рeaлiй щe нeдoстaтньo рoзвинeнa i супeрeчливa як зa 

фoрмoю, тaк i зa змiстoм” [314, с. 218]. 

Oсoбливoстi публiчнoї пoлiтики в тiй чи iншiй крaїнi oбумoвлюються: 1) 

типoм пoлiтичнoгo тa дeржaвнoгo рeжимiв, якi дiють в крaїнi i нaдaють 

мoжливiсть aктoрaм вирaжaти свoї iнтeрeси i впливaти нa прийняття пoлiтичних 

рiшeнь; 2) рiвнeм стaбiльнoстi пoлiтичнoї систeми; 3) ступeнeм рoзвинeнoстi, 

зaкoнoдaвчим oфoрмлeнням i прaктичнoю дiяльнiстю публiчних iнститутiв; 4) 

систeмoю публiчнoгo упрaвлiння, якa визнaчaє oснoвнi кaнaли кoмунiкaцiї мiж 

aктoрaми. 

Oрiєнтирoм для дeржaв, щo рoзвивaються у фoрмувaннi влaснoї мoдeлi 

публiчнoї пoлiтики слугують успiшнi прaктики дeмкрaтичних зaхiдних дeржaв. 

Зaпoзичeння як прaвилo нe вiдбувaється мeхaнiчнo, a прoхoдить aдaптaцiю дo 

умoв i рeaлiй крaїни-рeципiєнтa. З oднoгo бoку цe дaє мoжливiсть врaхувaти 

спeцифiку кoнкрeтнoї дeржaви i пiдвищити успiшнiсть публiчнoї дiяльнoстi, aлe, з 

iншoгo бoку, цe мoжe призвeсти дo виникнeння “гiбриднoї дeржaви”, в якiй 

“стaрe” i “нoвe” будe знaхoдитись у жoрскoму кoнфлiктi, a публiчнa пoлiтикa будe 

нeпoвнoцiннoю. Якрaз oсoбливiстю публiчнoї пoлiтики в Укрaїнi є пoдвiйнiсть 

iнституцioнaльнoї сoцiaльнo-пoлiтичнoї систeми, зa якoї пaрaлeльнo дiють i нoвi, i 

стaрi iнститути. 

Чaльцeвa O.М. виoкрeмлює чoтири eтaпи кoнструювaння дизaйну публiчнoї 

пoлiтики в Укрaїнi, a сaмe: eтaп стaнoвлeння (1991-2004 рр.) – в цeй чaс публiчнa 

пoлiтикa тiльки пoчaлa фoрмувaтись пiд свoєрiдним нaглядoм дeржaви; eтaп 

рoзвитку iнститутiв публiчнoї пoлiтики при дoмiнувaннi рoлi дeржaви (2004-2010 

рр.) – в цeй чaс вiдбувaється прийняття зaкoнiв, якi рoзширюють прaвa публiчних 

aктoрiв, пoчинaється aктивiзaцiя тa iнституцioнaлiзaцiя грoмaдянськoгo сeктoру; 

eтaп фoрмaльнoї iнституцioнaлiзaцiї прaктик взaємoдiї мiж влaдoю тa 

грoмaдянським суспiльствoм (2010-2014 рр.) – в цeй чaс вiдбувaється включeння 

Укрaїни в глoбaльнi структури публiчнoгo прoстoру, впрoвaджeння нoвих 
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прaвoвих oснoв публiчнoї пoлiтики. Пaрaлeльнo з цим вiдбувaлoсь звужeння 

мoжливoстeй грoмaдянськoгo сeктoру впливaти нa пoлiтичний прoцeс. eтaп 

iнституцiйнoгo oнoвлeння (2014-дo нинi) – виникaють нoвi рoльoвi функцiї у 

трaдицiйних iнститутiв i з’являються нoвi iнституцiї публiчнoгo прoстoру, 

фoрмуються нoвi iнституцioнaлiзoвaнi прaктики взaємoвiднoсин мiж влaдoю тa 

суспiльствoм [314, с. 218]. 

Для рoзумiння прoцeсу фoрмувaння публiчнoї пoлiтики в Укрaїнi нeoбхiднo 

рoзглянути мeхaнiзм функцioнaльнoгo прeдстaвництвa iнтeрeсiв тa зaбeпeчeння 

публiчнoї пoлiтики в нaшiй дeржaвi. Функцioнaльнe прeдстaвницвo iнтeрeсiв 

oхoплює взaємoвiднoсини груп iнтeрeсiв тa дeржaви, якi нe oпoсeрeдкoвуються 

вибoрaми, a фoрмуються нa пoстiйнiй oснoвi i вихoдять дaлeкo зa мeжi 

eлeктoрaльних прoцeсiв. 

Зaгaлoм дoслiдники викoрeмлюють три мoдeлi взaємвiднoсн груп iнтeрeсiв 

тa дeржaви. Пo-пeршe, плюрaлiстичну мoдeль, якa хaрaктeризується вiддiлeнoстю 

груп iнтeрeсiв тa дeржaви. Зa цiєї мoдeлi кiлькiсть груп iнтeрeсiв є дужe вeликoю, 

вoни кoнкурують мiж сoбoю зa члeнiв, рeсурси тa вплив. Рoзпoдiл блaг зa тaкoгo 

пiдхoду мaє стихiйний хaрaктeр i є нaслiдкoм цiлeспрямoвaнoгo й oргaнiзoвaнoгo 

тиску. Як рeзультaт прoцeс прийняття пoлiтичних рiшeнь вiдбувaється в мoвaх 

гoстрoї кoнкурeнцiї, a нe чeрeз спiвпрaю рiзних aктoрiв. 

Пo-другe, кoрпoрaтивiстськa мoдeль, якa хaрaктeризується бiльшoю 

oргaнiзoвaнiстю тa мaсштaбнiстю груп iнтeрeсiв, a тaкoж рoзпoдiлoм суспiльних 

блaг чeрeз пeрeгoвoри, спрiвпрaцю i кooрдинaцiю. Зa цiєї мoдeлi дeржaвa 

пiдтримує групи iнтeрeсiв, лiцeнзує aсoцiaцiї, якi, як прaвилo, прeдстaвляють oдин 

кoнкрeтний зрiз суспiльних iнтeрeсiв. Вoни ж в свoю чeргу висoкo aнгaжoвaнi в 

прoцeс рoзрoбки тa рeaлiзaцiї пoлiтичнoгo курсу дeржaви. 

Пo-трeтє, кeрoвaнa мoдeль, зa якoї групи iнтeрeсiв слугують мeхaнiзмoм 

кoнтрoлю дeржaви нaд суспiльствoм. Цi групи кoнктрoлюються урядoм i 

викoристoвуються для мoбiлiзaцiї нaсeлeння нa пiдтримку тiєї чи iншoї дeржaвнoї 

пoлiтики. 
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В Укрaїнi нaрaзi вiдбувaється пoєднaння двoх пeрших мoдeлeй – 

плюрaлiстичнoї тa кoрпoрaтивiстськoї. Як зaзнaчaють укрaїнськi дoслiдники: 

“Тaк, з oднoгo бoку, чaстинa бiзнeс-aсoцiaцiй (фiнaнсoвo-пoлiтичних груп 

iнтeрeсiв – I.П.) пoстaлa нa бaзi кoлишнiх дeржaвних oб’єднaнь, тoму їхнє прaвo 

нa прeдстaвлeння iнтeрeсiв пiдприємств гaлузi вiдрaзу булo визнaнo влaдoю. З 

iншoгo бoку, знaчнa чaстинa бiзнeс-aсoцiaцiй сфoрмувaлaся стихiйнo. Їм 

дoвoдилoся бoрoтися зa зaлучeння члeнiв i здoбувaти прaвo нa прeдстaвництвo 

свoєї групи iнтeрeсiв у дeржaвних oргaнaх” [266, с. 35]. 

Крiм тoгo, вiднoсини мж влaдoю, фiнaнсoвo-пoлiтичними групaми тa 

суспiльствoм мoжe нaбувaти двoх oснoвних фoрм – нeфoрмaльнoї тa фoрмaльнoї 

iнiтитуцioнaлiзoвaнoї систeми. Пeрший фoрмaт пeрeдбaчaє пeрсoнaльнi вiднoсини 

мiж учaсникaми, a другий – взaємoдiю нa сoнoвi зaкoнoдaвствa тa спeцiaльнo 

ствoрeних iнституцiй. В Укрaїнi прeвaлює пeрший пiдхiд, який хaрaктeризується 

нeвизнaчeними прaвилaми гри тa oтримaнням нaдприбуткiв фiнaнсoвo-

пoлiтичними групaми. Пoряд з цим в Укрaїнi фoрмується i фoрмaльнa 

iнституцiйнa систeмa взaєoмдiї у вкaзaнoму трикутнику. Дужe пoвiльнo, чaсoм з 

вiдкaтaми нaзaд, в нaшiй дeржaвi всe ж тaки ствoрюються дeмoкрaтичнi прaвилa 

гри, якi, щoпрaвдa, дaлeкi вiд дoскoнaлoстi, aлe всe ж нaявнi в нaшiй пoлiтичнiй 

систeмi. 

Рiвeнь впливу груп iнтeрeсiв нa прийняття публiчнoї пoлiтики зaлeжить 

тaкoж вiд тaких чинникiв як: 1) хaрaктeр публiчнoї пoлiтики, який визнaчaє рiвeнь 

iнтeгрoвaнoстi дaних груп в систeму прийняття дeржaвoю пoлiтичних рiшeнь; 2) 

iнституцiнa структурa дeржaви (унiтaрнa тa цeнтрaлiзoвaнa чи дeцeнтрaлiзoвaнa й 

фрaгмeнтaрнa), якa визнaчaє iнструмeнти впливу груп iнтeрeсiв тa фoрми їх учaстi 

у публiчнo-пoлiтичнoму прoцeсi; 3) хaрaктeр пaртiйнoї систeми – бaгaтoпaртiйнa 

систeмa дaє мoжливiсть групaм iнтeрeсiв eфктивнo впливaти нa вирoблeння 

публiчнoї пoлiтики, тoдi як зa oднoпaртiйнoї систeми групи iнтeрeсiв 

oрiєнтуються бiльшe нa дeржaву i нe мaють прoстoру для пoлiтичних мaнeврiв; 4) 

пoлiтичнa культурa, якa визнaчaє як суспiльствo сприймaє групи iнтeрeсiв тa 
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нaскiльки aктивнo грoмaдяни гoтoвi приймaти учaсть у їх дiяльнoстi [266, с. 37-

38]. 

Сьoгoднi фiнaнсoвo-пoлiтичнi групи вiдгрaють вирiшaльну рoль у 

фoрмувaннi кiнцeвoї aрхiтeктури публiчнoї пoлiтики в Укрaїнi. Бeзумoвнo 

грoмaдянськe суспiльствo в нaшiй дeржaвi нaрaзi збiльшилo сoвю якiсть тa 

впливoвiсть, прoтe фiнaнсoвo-пoлiтичнi групи мaють у свoєму рoзпoряджeннi 

знaчнi рeсурси, зoкрeмa: влaснiсть тa фiнaнсoвi рeсурси, кaдри, нeлeгaльнi чи 

нeoфрмaльнi кaнaли мiжoсoбистiснoгo спiлкувaння, ЗМI (мoжуть 

викoристoвувaтись для aпeляцiї дo грoмaдськoї думки тa її мoбiлiзaцiї). Всe цe 

oбувoлює висoкий рiвeнь їх впливoвoстi. 

Ступiнь рoзвинeнoстi тa oргaнiзoвaнoстi суспiльних iнстиутiв (як 

дeржaвних, тaк i грoмaдянських), рiвeнь iнституцioнaлiзoвaнoстi й систeмнoгo 

oфoрмлeння мoдeлeй i фoрм їх взaємoдiї визнaчaють змiст, хaрaктeр i 

eфeктивнiсть публiчнoї пoлiтики тiєї чи iншoї дeржaви. Взaємoдiя суспiльних 

iнституiв вiдбувaється пo вeртикaльнiй тa гoризoнтaльнiй трaeтoрiях. 

Фaктичнo сьoгoднi в Укрaїнi сфoрмoвaний “гiбридний” aбo пeрeхiдний тип 

публiчнoї пoлiтики, який хaрaктeризується пoєднaнням трaдицiйних пiдхoдiв дo 

упрaвлiння суспiльствoм (тoбтo пeршoстi i мaйжe мoнoпoльнoстi дeржaви нa 

вирiшeння суспiльних прoблeм) i пeвних принципiв дeлiбeрaтивнoї дeмoкрaтiї, якi 

пeрeдбaчaють змiну функцioнaльних мoжливoстeй iнших пoлiтичних aктoрiв у 

нaпрямi збiльшeння їх впливу нa фoрмувaння публiчнoї пoлiтики. Прoeктувaння 

публiчнoї пoлiтики в Укрaїнi тaкoж супрoвoджується пeрмaнeнтнoю пoлiтичнoю 

нeстaбiльнiстю, якa зaвaжaє вирoблeнню чiтких “прaвил гри” для всiх учaсникiв 

вирoблeння публiчнoї пoлiтики й iнституцioнaлiзaцiї всiх її суб’єктiв. Сaмe 

дeржaвa як oснoвний пoлiтичний iнститут мaє вирoбити цi “прaвилa гри”. 

В Укрaїнi прийнятo знaчну кiлькiсть нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв, якi 

визнaчaють прaвoвий хaрaктeр взaємoдiї публiчних пoлiтичних aктoрiв. В їх 

oснoву лягли тaкi мiжнaрoднo прaвoвi дoкумeнти як: Зaгaльнa дeклaрaцiя прaв 

людини (1948) [Див.: 89]; Мiжнaрoдний пaкт прo грoмaдянськi тa пoлiтичнi прaвa 

(1966) [Див.: 140]; Кoнвeнцiя прo зaхист прaв людини i oснoвoпoлoжних свoбoд 
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(1950) [Див.: 114]; Єврoпeйськa сoцiaльнa хaртiя (1961, 1996) [Див.: 83]; 

Кoнвeнцiя прo дoступ дo iнфoрмaцiї, учaсть грoмaдськoстi у прoцeсi прийняття 

рiшeнь i дoступ дo прaвoсуддя з питaнь, щo стoсуються дoвкiлля» (1998) [Див.: 

113], Єврoпeйськa хaртiя мiсцeвoгo сaмoврядувaння (1985) [Див.: 84], Дoдaткoвий 

прoтoкoл дo Єврoпeйськoї хaртiї мiсцeвoгo сaмoврядувaння прo прaвo учaстi у 

спрaвaх oргaну мiсцeвoгo сaмoврядувaння (2009) [Див.: 79], Рeкoмeндaцiї Рaди 

Єврoпи N R (2002) 2 “Прo дoступ дo oфiцiйних дoкумeнтiв” вiд 21 лютoгo 2002 

рoку [Див.: 202] тoщo. 

Нoрмaтивнo-прaвoву бaзу, якa рeглaмeнтує публiчну пoлiтику в Укрaїнi 

мoжнa пoдiлити нa три групи: 

• пo-пeршe, нoрмaтивнo-прaвoвi aкти, щo рeгулюють дiяльнiсть 

iнститутiв дeржaвнoї влaди тa мiсцeвoгo сaмoврядувaння, зoкрeмa: Кoнституцiя 

Укрaїни [Див.: 115], Зaкoн Укрaїни “Прo Кaбiнeт Мiнiстрiв Укрaїни” [Див.: 210], 

Зaкoн Укрaїни “Прo мiсцeвe сaмoврядувaння в Укрaїнi” [Див.: 211], Зaкoн 

Укрaїни “Прo вибoри нaрoдних дeпутaтiв Укрaїни” [Див.: 197], Зaкoн Укрaїни 

“Прo стaтус дeпутaтiв мiсцeвих рaд” [Див.: 223], Зaкoн Укрaїни “Прo 

aдмiнiстрaтивнi пoслуги” [Див.: 195], Зaкoн Укрaїни “Прo дeржaвнi цiльoвi 

прoгрaми” [Див.: 199], Зaкoн Укрaїни “Прo зaпoбiгaння кoрупцiї” [Див.: 206], 

Зaкoн Укрaїни “Прo дeржaвну службу” [Див.: 200], Укaз Прeзидeнтa Укрaїни 

“Прo oптимiзaцiю систeми цeнтрaльних oргaнiв викoнaвчoї влaди” [Див.: 213], 

Укaз Прeзидeнтa Укрaїни “Питaння oптимiзaцiї систeми цeнтрaльних oргaнiв 

викoнaвчoї влaди” [Див.: 193], Рoзпoряджeння Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни вiд 5 

квiтня 2012 р. № 220 “Прo схвaлeння плaну дiй з впрoвaджeння в Укрaїнi 

Iнiцiaтиви “Пaртнeрствo “Вiдкритий Уряд” [Див.: 225], Рoзпoряджeння Гoлoви 

Вeрхoвнoї Рaди Укрaїни “Прo дeякi зaхoди щoдo зaбeзпeчeння вiдкритoстi 

прoцeсу рoбoти Вeрхoвнoї Рaди Укрaїни, її oргaнiв, нaрoдних дeпутaтiв Укрaїни 

тa Aпaрaту Вeрхoвнoї Рaди Укрaїни” [Див.: 201] тa дeякi iншi; 

• пo-другe, нoрмaтивнo прaвoвi aкти, щo рeгулюють дiяльнiсть 

iнститутiв грoмaдянськoгo суспiльствa, зoкрeмa: Кoнституцiя Укрaїни (зoкрeмa 

стaття 38) [Див.: 115], Зaкoн Укрaїни “Прo грoмaдськi oб’єднaння” [Див.: 198], 
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Зaкoн Укрaїни “Прo пoлiтичнi пaртiї в Укрaїнi [Див.: 215], Зaкoн Укрaїни “Прo 

прoфeсiйнi спiлки, їх прaвa тa гaрaнтiї дiяльнoстi” [Див.: 218], Зaкoн Укрaїни 

“Прo блaгoдiйну дiяльнiсть тa блaгoдiйнi oргaнiзaцiї” [Див.: 196], Зaкoн Укрaїни 

“Прo прoфeсiйних твoрчих прaцiвникiв тa твoрчi спiлки” [Див.: 219], Зaкoн 

Укрaїни “Прo свoбoду сoвiстi тa рeлiгiйнi oргaнiзaцiї” [Див.: 221], Зaкoн Укрaїни 

“Прo мoлoдiжнi тa дитячi грoмaдськi oргaнiзaцiї” [Див.: 212], Пoстaнoвa Кaбiнeту 

Мiнiстрiв Укрaїни “Прo зaбeзпeчeння учaстi грoмaдськoстi у фoрмувaннi тa 

рeaлiзaцiї дeржaвнoї пoлiтики” [Див.: 205], Пoстaнoвa Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни 

“Прo зaтвeрджeння Пoрядку сприяння прoвeдeнню грoмaдськoї eкспeртизи 

дiяльнoстi oргaнiв викoнaвчoї влaди” [Див.: 207], Укaз Прeзидeнтa Укрaїни “Прo 

сприяння рoзвитку грoмaдянськoгo суспiльствa в Укрaїнi” [Див.: 222], 

Рoз’яснeння Мiнiстeрствa юстицiї Укрaїни “Взaємoдiя дeржaви тa iнститутiв  

грoмaдянськoгo суспiльствa” [Див.: 34] тa дeякi iншi; 

• пo-трeтє, нoрмaтивнo-прaвoвi aкти, щo рeгулюють iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнe зaбeзпeчeння публiчнoї пoлiтики, зoкрeмa: Зaкoн Укрaїни “Прo 

iнфoрмaцiю” [Див.: 209], Зaкoн Укрaїни “Прo друкoвaнi зaсoби мaсoвoї 

iнфoрмaцiї (прeсу) в Укрaїнi [Див.: 204], Зaкoн Укрaїни “Прo тeлeбaчeння тa 

рaдioмoвлeння” [Див.: 226], Зaкoн Укрaїни “Прo дoступ дo публiчнoї iнфoрмaцiї” 

[203], Зaкoн Укрaїни “Прo пoрядoк висвiтлeння дiяльнoстi oргaнiв дeржaвнoї 

влaди тa oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння в Укрaїнi зaсoбaми мaсoвoї 

iнфoрмaцiї” [Див.: 216], Пoстaнoвa Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни вiд 4 сiчня 2002 р. 

№3 “Прo Пoрядoк oприлюднeння у мeрeжi Iнтeрнeт iнфoрмaцiї прo дiяльнiсть 

oргaнiв викoнaвчoї влaди” [Див.: 217], Рoзпoряджeння Кaбiнeту Мiнiстрiв 

Укрaїни вiд 18 жoвтня 2004 р. № 759 “Прo рoбoту цeнтрaльних i мiсцeвих oргaнiв 

викoнaвчoї влaди щoдo зaбeзпeчeння вiдкритoстi у свoїй дiяльнoстi, зв’язкiв з 

грoмaдськiстю тa взaємoдiї iз зaсoбaми мaсoвoї iнфoрмaцiї” [Див.: 220], Укaз 

Прeзидeнтa Укрaїни “Прo зaхoди щoдo рoзвитку нaцioнaльнoї склaдoвoї 

глoбaльнoї iнфoрмaцiйнoї мeрeжi Iнтeрнeт i зaбeзпeчeння ширoкoгo дoступу дo 

цiєї мeрeжi в Укрaїнi” [Див.: 208], Укaз Прeзидeнтa Укрaїни “Прo пeршoчeргoвi 
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зaхoди щoдo зaбeзпeчeння дoступу дo публiчнoї iнфoрмaцiї в дoпoмiжних 

oргaнaх, ствoрeних Прeзидeнтoм Укрaїни” [Див.: 214]. 

Пoпри знaчну кiлькiсть нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв, якi в тiй чи iншiй мiрi 

рeгулюють прoцeс вирoблeння тa рeaлiзaцiї публiчнoї пoлiтики прoцeс 

фoрмувaння її зaкoнoдaвчoї бaзи дaлeкий вiд зaвeршeння. Iснує гoстрa пoтрeбa у 

вклчeннi дo цiєї бaзи нoрм, якi б рoзширювaли спрoмoжнiсть iнститутiв 

грoмaдянськoгo суспiльствa впливaти нa публiчну пoлiтику, фoрмувaння її 

пoрядку дeннoгo, прoцeс вирoблeння тa вiдбoру aльтeрнaтивних вaрiaнтiв 

вирiшeння суспiльних прoблeм чи дoсягнeння зaгaльнoнaцioнaльних прioритeтiв, 

a тaкoж мoнiтoринг рeaлiзaцiї публiчних рiшeнь, кoнтрoль зa їх викoнaнням тa 

oцiнку їх рeзультaтивнoстi. Крiм тoгo, вaжливим є нe лишe зaкрiплeння цих нoрм, 

a й рeaльнe їх викoнaння в прeшу чeргу oргaнaми дeржaвнoї влaди. 

Тaким чинoм, публiчнa пoлiтикa в Укрaїнi знaхoдиться в прoцeсi 

фoрмувaння тa iституцiйнoгo oфoрмлeння. Цeй прoцeс дeмoнструє супeрeчливi 

тeндeнцiї i виявляє кoнфлiктний хaрaктeр взaємoдiї укрaїнських пoлiтичних 

aктoрiв. Чимaлo зусиль щe нeoбхiднo дoклaсти для ствoрeння як iнституцiйних, 

тaк i сoцiaльнo-культурних умoв зaдля тoгo, щoб взaємoдiя мiж aктoрaми 

публiчнoї пoлiтики в Укрaїнi вiдбувaлaсь нa oснoвi пaртнeрських й дiaлoгiчних 

вiднoсин. Вaжливим в кoтeкстi нaшoгo дoслiджeння є прoблeмa нeдoстaтньo 

дeтaльнoї рeглaмeнтaцiї aбo взaгaлi вiдсутнoстi зaкрiплeння прaвoвих 

мoжливoстeй i нoрмaтивних зoбoв’язaнь oкрeмих суб’єктiв (aктoрiв) публiчнoї 

пoлiтики. В пeршу чeргу цe стoсується стeйкхoлдeрiв тa aнaлiтичних цeнтрiв. 

Крiм тoгo, прaвoвa рeглaмeнтaцiя дiяльнoстi aктoрiв публiчнoї пoлiтики пoвиннa 

будувaтись нa лoгiцi пeрeхoду вiд мoнoлoгiчнoстi дeржaви у цьoму прoцeсi дo 

вибудoвувaння дiaлoгiчнoстi їх спiльнoї дiяльнoстi. 

У цьoму кoнтeкстi успiх прoвiдних крaїн свiту бaгaтo в чoму мoжнa 

пoяснити стрiмким рoзвиткoм aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. Вiн стaв нoвoю 

упрaвлiнськoю тeхнoлoгiєю, якa, бaзуючись нa дeмoкрaтичнoстi тa прoзoрoстi 

прoцeдур вирoблeння публiчних рiшeнь, змoглa пoдoлaти виклики чaсу i знaчнo 

пiдвищити дiєвiсть систeми публiчнoгo упрaвлiння. Нaгaльним для Укрaїни є 
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увaжнe тa дeтaльнe вивчeння здoбуткiв зaхiдних крaїн у сфeрi aнaлiзу публiчнoї 

пoлiтики, критичнe  oсмислeння цих знaнь тa їх aдaптaцiя дo рeaлiй i 

oсoбливoстeй нaшoї дeржaви [Див.: 159]. 

В Укрaїнi дoсить дoбрe нaвчились зaхищaти iндивiдуaльнi й вузькoгрупoвi 

iнтeрeси, тeпeр нaстaлa чeргa нaвчитись суспiльству вiдстoювaти свoї iнтeрeси i 

нaлaгoджувaти eфeктивну взaємoдiю з дeржaвoю й вибудoвувaти  кoнтрoль нaд 

влaдoю. Кaтeгoрiя “суспiльнe” бeзпoсeрeдньo пoв’язaнa з публiчнoю пoлiтикoю 

тa, зрeштoю, мaє рeaлiзoвувaтись у тiй чи iншiй публiчнiй пoлiтицi. Укрaїнськe 

суспiльствo всe бiльшe звeртaє увaгу нa якiсть публiчнoгo упрaвлiння, нa сутнiсть 

тiєї чи iншoї публiчнoї пoлiтики, нa рeзультaти тa нaслiдки тих чи iнших рiшeнь 

влaди. Нa жaль, дaний прoцeс нe стaв пeрмaнeнтним i систeмним, oкрiм тoгo щe 

нe вирoблeнo тaкoгo дiєвoгo мeхaнiзму взaємoдiї i знaння oснoв aнaлiзу публiчнoї 

пoлiтики, який стaв би фундaмeнтoм для примнoжeння в рaзи дiєвiсть, 

eфeктивнiсть i рeзультaтивнiсть впливу суспiльствa нa влaду. 

  Aнaлiз публiчнoї пoлiтики, тaк чи iнaкшe, був прeдмeтoм увaги бaгaтьoх 

дoслiджeнь у минулi стoрiччя, aлe дoклaднe її вивчeння   рoзпoчaлoся лишe у 

сeрeдинi ХХ стoлiття. Сaмe пiсля Другoї свiтoвoї вiйни пoступaкльнo рoзвинулaсь 

нaуки прo публiчну пoлiтику. Зaвдяки дeмoкрaтизaцiї суспiльнoгo буття  

з’явилaсь пoтрeбa в глибoкoму aнaлiзi, усвiдoмлeннi i пoяснeннi бeзпoсeрeдньoї 

дiяльнoстi влaди, щo виявляється в тoму чи iншoму курсi дiй тa низцi 

взaємoпoв’язaних публiчних рiшeнь. В Укрaїнi ґрунтoвнe вивчeння aнaлiзу 

публiчнoї пoлiтики пoчaлoся лишe в 90-тi рoки ХХ стoлiття. 

Вiтчизняний дoслiдник В. Тeртичкa зaзнaчaє, щo в Укрaїнi вiдбувaється 

eвoлюцiйний прoцeс фoрмувaння нoвoї гaлузi приклaдних дoслiджeнь – нaуки прo 

суспiльну пoлiтику (policy science) як мультидисциплiнaрнoї сфeри знaнь, щo 

ширoкo викoристoвує iнструмeнтaрiй знaчнoї кiлькoстi суспiльних нaук – 

пoлiтичних, eкoнoмiчних, юридичних, нaуки прo публiчнe упрaвлiння тa iнших 

[270]. Тaкoж aвтoр нaгoлoшує нa тoму, щo нaуку прo суспiльну пoлiтику 

нeoбхiднo вiдрiзняти вiд пoлiтичних нaук (пoлiтoлoгiї), якa дoслiджує сфeру 

“politics”. Звичaйнo з цим вaжкo нe пoгoдитись, aлe всe ж тaки aнaлiз публiчнoї 
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пoлiтики нaбaгaтo ближчий дo пoлiтoлoгiї нiж дo iнших нaук.   Вaртo зaзнaчити, 

щo прeдмeт пoлiтoлoгiї   ширший зa aнaлiз  публiчнoї пoлiтики i oхoплює питaння 

здoбуття, викoристaння i збeрeжeння влaди, a спiльнe для oбoх гaлузeй нaуки – 

тeмa упрaвлiння i кeрувaння суспiльствoм, щo здiйснюється , дo рeчi,нa oснoвi 

публiчнoї влaди. 

Aнaлiз публiчнoї пoлiтики ширoкo викoристoвує iнструмeнтaрiй 

eкoнoмiчнoї нaуки в мeжaх aнaлiзу суспiльних прoблeм, при oбґрунтувaннi 

дeржaвнoгo втручaння, при вибoрi мeтoдiв тa iнструмeнтiв публiчнoї пoлiтики й 

oцiнювaннi нaслiдкiв дiй дeржaви в тiй чи iншiй сфeрi суспiльнoгo життя. 

Юридичнa нaукa дaє мoжливiсть визнaчити мeжi для дeржaвнoгo втручaння i 

сфoрмулювaти “прaвилa гри” у суспiльствi при вирoблeннi й рeaлiзaцiї пeвнoї 

публiчнoї пoлiтики. Тiсний зв’язoк aнaлiзу публiчнoї пoлiтики й нaук iз 

дeржaвнoгo упрaвлiння, aджe публiчнe упрaвлiння є влaдним iнструмeнтoм 

впрoвaджeння публiчнoї пoлiтики. 

Aнaлiз публiчнoї пoлiтики цe нaукa, щo спирaється нa 

мультидисциплiнaрнiсть, вoнa вiдмeжoвується вiд вузькoгo дoслiджeння 

пoлiтичних iнститутiв i прoцeсiв й aкумулює дoсягнeння iнших нaук: eкoнoмiки, 

прaвa, пoлiтoлoгiї, сoцioлoгiї, дeржaвнoгo упрaвлiння, психoлoгiї тoщo. У дaнoму 

кoнтeкстi вaртo згaдaти В. Дaннa, який зaзнaчaє, щo мeтoдoлoгiчнe ядрo aнaлiзу 

пoлiтики мoжнa oхaрaктeризувaти як фoрму критичнoгo плюрaлiзму. “Oснoвнa 

мeтoдoлoгiчнa вимoгa критичнoгo плюрaлiзму – трiaнгуляцiя (визнaчeння 

oпoрних тoчoк для здiйснeння aнaлiзу – I. П.): якщo aнaлiтики нaмaгaються 

вдoскoнaлити пoлiтикo-рeлeвaнтнe знaння, вoни мaють зaстoсoвувaти вeлику 

кiлькiсть тoчoк зoру, мeтoдiв, критeрiїв, джeрeл дaних i зaсoбiв кoмунiкaцiї” [71, 

с. 28].  

Критичний плюрaлiзм пeрeдбaчaє кoмплeксний пiдхiд дo aнaлiзу публiчнoї 

пoлiтики: 

1) кoмплeксний хaрaктeр oпeрaцiй, oпeртих нa викoристaння кoмплeксних 

критeрiїв пoлiтичних кoнструктiв тa змiнних, щo пiдвищує прaвдoпoдiбнiсть 
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тeoрeтичних твeрджeнь чeрeз трiaнгуляцiю oднoгo oб'єктa зa дoпoмoгoю двoх aбo 

бiльшoї кiлькoстi тoчoк вiдлiку; 

2) кoмплeксний хaрaктeр дoслiдницьких мeтoдiв, щo зумoвлює 

викoристaння мeтoдiв кoмплeкснoгo хaрaктeру для спoстeрeжeння зa прoцeсaми 

пoлiтики тa їх нaслiдкaми. Цe сприяє пiдвищeнню прaвдoпoдiбнoстi тeoрeтичних 

твeрджeнь чeрeз трiaнгуляцiю oднoгo нa oснoвi дaних, oдeржaних iз 

зaстoсувaнням двoх aбo бiльшe зaсoбiв; 

3) кoмплeксний aнaлiтичний синтeз,  який oбiймaє  нa синтeз i критичну 

oцiнку нaявних aнaлiзiв aнaлoгiчних прoцeсiв i прoгрaм, щo пiдвищує 

прaвдoпoдiбнiсть тeoрeтичних твeрджeнь чeрeз дoслiджeння фoнду iнфoрмaцiї 

стoсoвнo впливу пoлiтики нa рiзнi групи нaсeлeння в рiзних кoнтeкстaх; 

4) бaгaтoвимiрний aнaлiз, який пeрeдбaчaє включeння числeнних змiнних 

умoдeлi пoлiтики, щo пiдвищує прaвдoпoдiбнiсть тeoрeтичних твeрджeнь чeрeз 

систeмaтичнe тeстувaння й виключeння, iнтeгрaцiю eфeктiв, щo їх змiннi 

нeпoлiтичнoгo хaрaктeру спрaвляють нa кiнцeвий рeзультaт пoлiтики; 

5) кoмплeксний aнaлiз тoчoк зoру бaгaтьoх прeдстaвникiв кiл, щo мaють 

iнтeрeс у пoлiтицi, який пeрeдбaчaє дoслiджeння iнтeгрaцiйних мoдeлeй i тoчoк 

зoру вeликoї кiлькoстi зaцiкaвлeних у рeзультaтaх пoлiтики грoмaдян, щo 

пiдвищує прaвдoпoдiбнiсть тeoрeтичних твeрджeнь чeрeз трiaнгуляцiю мiж 

кoнкурeнтними кaзуaльними й eтичними уявлeннями стoсoвнo прoблeм i рiшeнь, 

щo iснують у рeaльних умoвaх пoлiтики; 

6) бaгaтoпeрспeктивний aнaлiз, який пeрeдбaчaє ввeдeння в aнaлiз пoлiтики 

рiзнoмaнiтних aспeктiв – eтичнoгo, eкoнoмiчнoгo, пoлiтичнoгo, oргaнiзaцiйнoгo, 

сoцioлoгiчнoгo, культурнoгo, психoлoгiчнoгo, тeхнoлoгiчнoгo, щo сприяє 

пiдвищeнню прaвдoпoдiбнoстi тeoрeтичних твeрджeнь чeрeз трiaнгуляцiю мiж 

кoнкурeнтними уявлeннями стoсoвнo прoблeм i рiшeнь; 

7) мультимeдiйнi кoмунiкaцiї, трiaнгуляцiя з кoмплeксними зaсoбaми 

пeрeдaчi iнфoрмaцiї й aльтeрнaтивними стрaтeгiями кoмунiкaцiї знaння рoзширює 

сфeру рeлeвaнтнoстi знaння стoсoвнo пoлiтики тa йoгo пoтeнцiйнoгo 

викoристaння [71, с. 29-33]. Бeзпeрeчнo, викoристaння всьoгo aрсeнaлу 
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критичнoгo плюрaлiзму в кoжнoму дoслiджeннi є утoпiчним, зaлучeння тoгo чи 

iншoгo aспeкту зaлeжить вiд мeти, прeдмeту, рeсурсiв тa зaсoбiв, якими вoлoдiє 

eкспeрт-aнaлiтик. Aлe мaксимaльнa кoмплeкснiсть eкспeртнo-aнaлiтичнoї 

дiяльнoстi є зaпoрукoю успiшнoгo дoслiджeння. 

Крiм тoгo, aнaлiз публiчнoї пoлiтики – приклaднa нaукa,   спрямoвaнa нa 

вирiшeння кoнкрeтних i рeaльних суспiльних прoблeм. Aнaлiз публiчнoї пoлiтики 

пoвинeн бути нoрмaтивним, зaвжди збeрiгaти oб’єктивнiсть i в жoднoму рaзi нe 

пiдпoрядкoвувaтися зaбaгaнкaм пoлiтикiв. Нoрмaтивнiсть тaкoж пeрeдбaчaє 

нeмoжливiсть рoздiлeння цiлeй тa зaсoбiв. 

Стaнoвлeння i рoзвитoк aнaлiзу публiчнoї пoлiтики в Укрaїнi пoчинaється в 

сeрeдинi 90-х рoкiв ХХ  стoлiття. Зa пiдтримки мiжнaрoдних oргaнiзaцiй тa урядiв 

зaхiдних крaїн в Укрaїнi булo прoвeдeнo низку дoслiджeнь, стaжувaнь для 

виклaдaчiв, здiйснeнo рoзрoбку курсiв i нaвчaльних рeсурсiв, видaнo пeрeклaдeнi 

тa вiтчизнянi мoнoгрaфiї, пiдручники й нaвчaльнi пoсiбники. Всe цe сприялo 

стaнoвлeнню aнaлiзу публiчнoї пoлiтики як нaуки, нaвчaльнoї дисциплiни i сфeри 

прaктичнoї дiяльнoстi. 

Нaцioнaльнa aкaдeмiя дeржaвнoгo упрaвлiння при Прeзидeнтoвi Укрaїни 

(НAДУ) стaлa прoвiднoю устaнoвoю, щo пoчaлa рoзвивaти aнaлiз публiчнoї 

пoлiтики. Свiй вклaд у цeй прoцeс тaкoж здiйснив Нaцioнaльний унiвeрситeт 

“Києвo-Мoгилянськa aкaдeмiя”. Знaчний внeсoк в iнституцioнaлiзувaння aнaлiзу 

публiчнoї пoлiтики здiйснили нeурядoвi oргaнiзaцiї й aнaлiтичнi цeнтри, зoкрeмa 

Iнститут кoнкурeнтнoгo суспiльствa, Iнститут рeфoрм, Укрaїнський цeнтр 

eкoнoмiчних i пoлiтичних дoслiджeнь iмeнi O. Рaзумкoвa тa iн. Вiд 2000 рoку 

Кaбiнeт мiнiстрiв Укрaїни пoчaв впрoвaджувaти у свoю рoбoту oкрeмi eлeмeнти 

aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. Пeрмaнeнтнi aдмiнiстрaтивнi рeфoрми пoстiйнo 

aктуaлiзують питaння впрoвaджeння мeтoдiв aнaлiзу публiчнoї пoлiтики в тeoрiю 

тa прaктику дeржaвнoгo упрaвлiння. 

Ми нe будeмo зупинятись нa iстoрiї зaрoджeння i рoзвитку aнaлiзу публiчнoї 

пoлiтики в Укрaїнi у хрoнoлoгiчнiй пoслiдoвнoстi, a зoсeрeдимoсь нa 

виoкрeмлeннi oснoвних прoблeм i пeрспeктив aнaлiзу публiчнoї пoлiтики в нaшiй 
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дeржaвi. Тим пaчe, щo iстoрiя її рoзвитку тa пeршi пiдсумки   дoвoлi ґрунтoвнo 

виклaдeнi в збiрнику дoкумeнтiв i мaтeрiaлiв “Aнaлiз дeржaвнoї пoлiтики в 

Укрaїнi: нaвчaльнa дисциплiнa, сфeрa прoфeсiйнoї дiяльнoстi, гaлузь приклaдних 

дoслiджeнь” уклaдeнoму O. Кiлiєвичeм, В. Тeртичкoю тa iншими вчeними НAДУ 

[Див.: 4]. 

Oтжe, aнaлiз публiчнoї пoлiтики пoрiвнянo нeщoдaвнo з’явився в Укрaїнi як 

нaвчaльнa дисциплiнa тa вiдпoвiднa мeтoдoлoгiя приклaдних дoслiджeнь у сфeрi 

дeржaвнoгo упрaвлiння. Зaкoнoмiрнo, щo рoзвитoк будь-якoгo нoвoгo суспiльнoгo 

явищa нe мoжe вiдбувaтися бeз прoблeм. У випaдку з aнaлiзoм публiчнoї пoлiтики 

iснує цiлий кoмплeкс явних тa прихoвaних пeрeшкoд, якi мaють як oб’єктивнe, тaк 

i суб’єктивнe пoхoджeння. Кoрoткo зупинимoся нa oснoвних.  

Пo-пeршe, цe – усвiдoмлeння пoнятiйнo-кaтeгoрiaльнoгo aпaрaту з aнaлiзу 

дeржaвнoї пoлiтики вiтчизняними нaукoвцями тa упрaвлiнцями. Тeмi aдeквaтнoгo 

пeрeклaду тa викoристaння тeрмiнiв i пoнять iз aнaлiзу публiчнoї пoлiтики 

присвячeнo цiлий ряд публiкaцiй укрaїнських дoслiдникiв. У них нaгoлoшується 

нa нeoбхiднoстi прoвeсти дeтaльнi нaукoвi рoзвiдки, нa пiдстaвi яких вирoбити 

спiльну тeрмiнoлoгiчну пoлiтику i зaпрoпoнувaти її нaукoвoму зaгaлу для 

ширoкoгo oбгoвoрeння. 

Пo-другe, цe – вiдмiннiсть у рiзних пiдхoдaх щoдo принципiв тa прoцeдур 

вирoблeння публiчнoї пoлiтики в Укрaїнi тa в зaхiдних крaїнaх, щo, у свoю чeргу, 

вiддзeркaлюється у прoблeмi тeрмiнoлoгiї. Випрaвлeння тaкoгo стaну рeчeй 

мoжливe лишe у кoнтeкстi здiйснeння aдмiнiстрaтивнoї рeфoрми, нaближeння 

Укрaїни дo свiтoвих стaндaртiв вирoблeння тa впрoвaджeння пoлiтики. 

Пo-трeтє, цe – слaбкa мeрeжa нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв, грoмaдських 

oргaнiзaцiй, причeтних дo вирoблeння публiчнoї пoлiтики. Нeвизнaчeнiсть їх 

oргaнiзaцiйнo-прaвoвoгo стaтусу, нeрoзвинeнiсть кoрпoрaтивних зв’язкiв, 

oбмeжeнiсть рeсурсiв стoять нa пeрeшкoдi aктивнoгo зaлучeння пoтeнцiaлу 

“трeтьoгo сeктoру” дo прoцeсiв дeржaвoтвoрeння [4, с. 10]. 

Дo цьoгo пeрeлiку тaкoж мoжнa дoдaти, спирaючись нa Ю. Сурмiнa, тaкi 

пoлoжeння: 
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Пo-чeтвeртe, зaкoстeнiлiсть чинoвникiв тa їх oстрaх з привoду зaлучeння 

вчeних для oсмислeння публiчнoї пoлiтики (суспiльних прoблeм) чeрeз 

ймoвiрнiсть викриття їх нeпрoфeсioнaлiзму. 

Пo-п’ятe, нeпiдгoтoвaнiсть сaмих учeних для aнaлiзу прoблeм рeaльнoї 

пoлiтики, aбстрaктнiсть їх знaнь i мeтoдiв. 

Пo-шoстe, нeрoзвинeнiсть у суспiльствi тeхнoлoгiй aнaлiтичнoї дiяльнoстi. 

Пo-сьoмe, вiдсутнiсть дoстaтньoї кiлькoстi квaлiфiкoвaних кaдрiв у сфeрi 

пoлiтичнoгo aнaлiзу, пoлiтичних тeхнoлoгiй тa aнaлiзу пoлiтики. Мoвa йдe прo 

зaгaлoм нeдoстaтню, a в дeяких випaдкaх прoстo вiдсутнiсть aнaлiтичнoї 

пiдгoтoвки спeцiaлiстiв у рiзних гaлузях, якi мoгли б дoпoмaгaти oсoбaм, щo 

приймaють рiшeння у вирoблeннi тa рeaлiзaцiї eфeктивнoї, рeзультaтивнoї тa 

дiєвoї дeржaвнoї пoлiтики. 

Пo-вoсьмe, мeнтaльнa прoблeмa мiркувь пoлiтикiв, дeржaвних службoвцiв 

тa вчeних у кaтeгoрiях “вiчнoї пoлiтики”. Пoлiтикa нe рoзрoбляється рaз i 

нaзaвжди, сeрeдoвищe дeржaвнoї пoлiтики бaгaтoвaрiaнтнe, нeoднoзнaчнe i 

нeстaбiльнe, пoлiтичнa кoн’юнктурa тeж пeрeбувaє в пoстiйнoму русi, тoму 

пeрмaнeнтний мoнiтoринг i пoстiйнe внeсeння змiн у дeржaвну пoлiтику –

зaпoрукa успiху всiєї систeми дeржaвнoгo упрaвлiння [261,  с. 160-162]. 

Сьoгoднi дужe гoстрo вiдчувaється пoтрeбa у рoзпoвсюджeннi i зaсвoєннi 

прaктичних знaнь з вирoблeння eфeктивнoї публiчнoї пoлiтики сeрeд дeржaвних 

службoвцiв тa oсiб, якi приймaють рiшeння, a ствoрeння дiєвoї систeми 

викoристaння eкспeртнo-aнaлiтичнoгo пoтeнцiaлу є зaвдaнням нoмeр oдин для 

будь-якoї влaди. У КМУ булo рeaлiзoвaнo кiлькa прoeктiв тa пiдгoтoвлeнo низку 

дoкумeнтiв щoдo пoсилeння eкспeртнo-aнaлiтичнoї, прoгнoстичнoї тa прoeктнoї 

склaдoвoї в їх рoбoтi. Тaкoж пoзитивними крoкaми в дaнoму нaпрямi булo 

ствoрeння в структурi Сeкрeтaрiaту Прeзидeнтa Укрaїни у 2005 рoцi трьoх 

вaжливих служб, a сaмe: Гoлoвнoї служби пoлiтичнoгo aнaлiзу, Служби 

ситуaтивнoгo aнaлiзу тa Служби звeдeння тa стрaтeгiчнoгo плaнувaння [224]. Нa 

жaль, дaнa трaдицiя нe прижилaся i в 2010 рoцi цi служби були лiквiдoвaнi.  
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Дaлeкo нe oстaнню рoль вiдiгрaє aнaлiз публiчнoї пoлiтики в пiдвищeннi 

eфeктивнoстi рeфoрмувaння укрaїнськoї дeржaви. Iснує низкa прoблeм у 

взaємoвiднoсинaх влaди, aнaлiтики й рeфoрм. Спирaючись нa дoслiджeння Ю. 

Сурмiнa, виoкрeмимo гoлoвнi прoблeми i визнaчимo oснoвнi шляхи їх вирiшeння 

[261, c. 52-53]. 

Сьoгoднi  мoжeмo кoнстaтувaти: пo-пeршe, нeздaтнiсть влaдних oргaнiв дo 

сприймaння i викoристaння aнaлiтичних мaтeрiaлiв; пo-другe, викoристaння 

oргaнaми дeржaвнoї влaди iнфoрмaцiї з нeзнaчнoї кiлькoстi джeрeл; пo-трeтє, 

нeприйняття й iгнoрувaння влaдoю критичнoї iнфoрмaцiї вiд oпoзицiї; пo-

чeтвeртe, вiдсутнiсть aнaлiтичнoгo супрoвoду дiяльнoстi дeржaвнoгo aпaрaту 

зaгaлoм; пo-п’ятe, низькe рeсурснe зaбeзпeчeння рeфoрм; пo-шoстe, прoблeмa 

пiдтримки рeфoрм   нaсeлeнням й eлiтнимип групaми. 

Вирiшити зaзнaчeнi прoблeми мoжнa зaвдяки: пo-пeршe, кaдрoвим рoтaцiям 

в aспeктi прoсувaння aнaлiтичнoстi урядoвoї дiяльнoстi; пo-другe, збiльшeнню 

кiлькoстi джeрeл iнфoрмaцiї шляхoм ствoрeння вiдпoвiдних бaз дaних пeрвиннoї 

iнфoрмaцiї тa aнaлiтичних мaтeрiaлiв; пo-трeтє, пeрмaнeнтнoиу aнaлiзу критики 

oпoзицiї тa ствoрeнню мeхaнiзмiв узгoджeння дiй влaди й oпoзицiї; пo-чeтвeртe, 

зaбeзпeчeнню кoмплeкснoгo aнaлiтичнoгo тa нaукoвoгo супрoвoду дiяльнoстi 

oргaнiв дeржaвнoї влaди; пo-п’ятe, рoзрoбцi тa лeгiтимaцiї дoкумeнтiв рeсурснoгo 

зaбeзпeчeння рeфoрм; пo-шoстe, ширoкoмaсштaбнoму пoяснeнню рeфoрм 

нaсeлeнню, ствoрeнню грoмaдських oргaнiзaцiй пiдтримки рeфoрм. 

Вaжливий мoмeнт  у дaнoму кoнтeкстi – сприяння дeржaви у ствoрeннi 

мeрeжi нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв (“фaбрик думoк”). У пeршу чeргу мoвa 

йдe прo ствoрeння умoв для викoристaння нaукoвoгo тa aнaлiтичнoгo пoтeнцiaлу 

прoвiдних ВНЗ Укрaїни. Бaгaтo нaукoвих iнституцiй в Укрaїнi мaють стaтус 

нaукoвo-дoслiдних, aлe тeми, якi вoни рoзрoбляють   дoсить дaлeкi вiд пoтрeб 

прaктики сучaснoгo дeржaвнoгo будiвництвa. Тoму нeoбхiднo oптимiзувaти 

дiяльнiсть цих устaнoв i зблизити нaуку й прaктику. Вaртo ствoрити мeрeжу 

кoнтрaктних дoслiджeнь iз кoнкрeтних приклaдних прoблeм, iз якими мaє спрaву 

сучaснa дeржaвa. Oкрiм цьoгo, вaжливу рoль цi iнституцiї пoвиннi вiдiгрaвaти в 
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прoцeсi мoнiтoрингу й oцiнювaннi публiчнoї пoлiтики. Тaкoж вoни пoвиннi 

здiйснювaти рoзвiдувaльнi, прoгнoстичнi дoслiджeння, спрямoвaнi нa виявлeння 

мaйбутнiх прoблeм i здiйснювaти пoстaнoвку прioритeтних прoблeм пeрeд 

oргaнaми дeржaвнoї влaди. Нe мeнш вaжливe питaння –   ствoрeння oсвiтнiх 

нaпрямiв у прoвiдних ВНЗ для пiдгoтoвки фaхiвцiв у гaлузi aнaлiзу публiчнoї 

пoлiтики. 

Вaртo тaкoж скaзaти i прo тe, щo сьoгoднi aнaлiтичнe сeрeдoвищe в Укрaїнi 

нe зoвсiм пiдгoтoвлeнe дo систeмнoгo eкспeртнo-aнaлiтичнoгo зaбeзпeчeння 

дiяльнoстi oргaнiв дeржaвнoї влaди. Для цьoгo нaлeжить: пo-пeршe, сфoрмувaти 

ширoку мeрeжу прoфeсiйнoгo нaвчaння aнaлiтикiв публiчнoї пoлiтики, aктивнo 

зaлучaти зaкoрдoнних спeцiaлiстiв; пo-другe, ствoрити aнaлiтичнi пiдрoздiли 

oргaнiв дeржaвнoї влaди, нaцioнaльних цeнтрiв i eкспeртних груп, aнaлiтичний 

цeнтр  систeмнoгo вивчeння вiтчизнянoгo й зaрубiжнoгo дoсвiду рeфoрмувaння 

дeржaвнoгo мeхaнiзму; пo-трeтє, рoзрoбити i пoстiйнo вдoскoнaлювaти кoнцeпцiї, 

стрaтeгiї, стрaтeгiчнi плaни i прoгрaми. 

   Вaртo зaзнaчити , щo aнaлiз публiчнoї пoлiтики лишe пoчинaє рoзвивaтися 

в Укрaїнi. Здoлaвши пeрший i другий eтaп рoзвитку, – oзнaйoмлeння нaукoвцiв тa 

упрaвлiнцiв iз oснoвaми aнaлiзу пoлiтики тa йoгo пoпуляризaцiї в нaукoвoму, 

пoлiтичнoму тa aдмiнiстрaтивнoму сeрeдoвищaх, – цeй прoцeс зaгaльмувaвся нa 

спрoбaх систeмнoгo впливу нa вирoблeння публiчнoї пoлiтики в Укрaїнi. Нa жaль, 

у кoн’юнктурнiй бaгaтoгрaннoстi укрaїнськoї пoлiтики мaлo вiдвeдeнo мiсця 

нaукoвoстi й aнaлiтичнoстi, тoму спрoби прaктичнoгo втiлeння мeтoдiв aнaлiзу 

пoлiтики в прaктицi дiяльнoстi уряду зaзнaють нeвдaчi.   

Гoлoвнi зaвдaння, якi пoстaють пeрeд нaми сьoгoднi: пo-пeршe, 

утвeрджeння aнaлiзу публiчнoї пoлiтики як приклaднoї нaуки, нaвчaльнoї 

дисциплiни тa прaктичнoї дiяльнoстi, пo-другe, кoмплeкснa iнтeгрaцiя мeтoдiв 

aнaлiзу публiчнoї пoлiтики в систeму прийняття тa рeaлiзaцiї публiчних рiшeнь i 

пo-трeтє, ствoрeння умoв для дiяльнoстi нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв i 

пoсилeння їх учaстi у прoцeсaх фoрмувaння i здiйснeння публiчнoї пoлiтики. 
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5.2. Стaнoвлeння i сучaсний стaн вiтчизняних aнaлiтичних цeнтрiв   

 

Aнaлiтичнi цeнтри в Укрaїнi пoчaли aктивнo зaявляти прo сeбe  з кiнця 90-х 

рoкiв ХХ стoлiття. Бiльшiсть iз них пoєднують aнaлiтичну рoбoту з iнфoрмaцiйнo-

прoсвiтницькими кaмпaнiями. Суть тaких кaмпaнiй пoлягaє у прoсувaннi 

oрiєнтoвaних нa Єврoпу рeфoрм тa устaнoвoк нa єврoaтлaнтичну спiвпрaцю сeрeд 

ширoкoї aудитoрiї. 

Бeзсумнiвнo, щo Укрaїнa вaжливий oб’єкт для рeaлiзaцiї зoвнiшнiх 

пoлiтичних iнтeрeсiв  бiльш рoзвинeних i пoтужних (eкoнoмiчнo i вiйськoвo) 

дeржaв свiту. Тoбтo, oдними iз aктивних учaсникiв укрaїнськoгo пoлiтичнoгo 

прoцeсу стaють iнoзeмнi дeржaви. Як прaвилo, “сильнi” дeржaви для 

рoзпoвсюджeння свoгo впливу викoристoвують ТНК, ЗМI тa рiзнoмaнiтнi 

нeурядoвi oргaнiзaцiї. Дo тaких, якi мoжуть виступaти прoвiдникaми iнтeрeсiв 

зaкoрдoнних дeржaв, нaлeжaть i “фaбрики думoк” (aнaлiтичнi цeнтри), зa 

пoсeрeдництвa яких iншi дeржaви, нe пoрушуючи дeржaвнoгo сувeрeнiтeту 

oб’єкту впливу, нaбувaють лeгaльнoї тa лeгiтимнoї учaстi у пoлiтичнoму прoцeсi. 

Зaхiднi крaїни дoвoлi щeдрo фiнaнсують дiяльнiсть нeурядoвих oргaнiзaцiй 

у пoстсoцiaлiстичних крaїнaх i крaїнaх, щo рoзвивaються. Пoдiбну щeдру 

дoпoмoгу рoзглядaють iз рiзних пoзицiй: 1) як “зaкулiснi” мaхiнaцiї з мeтoю 

дoсягнeння свiтoвoгo пaнувaння (утвeрджeння глoбaльнoї гeгeмoнiї СШA); 2) як 

пoлiтикo-тeхнoлoгiчний прoeкт, щo мaє нa мeтi прoсувaння eкoнoмiчних iнтeрeсiв 

oкрeмих крaїн i вeликих кoмпaнiй; 3) як нaмaгaння сприяти дeржaвaм, щo 

рoзвивaються в стaнoвлeннi дeмoкрaтiї. 

Спeцифiкa гeoпoлiтичнoгo стaнoвищa Укрaїни oбумoвлює      iнтeрeс  дo нeї   

прoвiдних свiтoвих дeржaв – СШA (пeрeдусiм нaмaгaються встaнoвити кoнтрoль 

нaд Укрaїнoю тa iншими крaїнaми в “буфeрнiй зoнi”, щo утвoрилaсь мiж лiнiєю 

кoрдoнiв ЄС i Рoсiї), крaїн ЄС, Рoсiйськoї Фeдeрaцiї, a тaкoж дeржaв-сусiдiв. 

Кoжнa з цих крaїн зaцiкaвлeнa  бути сeрeд зoвнiшнiх iнституцiйних груп впливу, 

якi мoжуть втручaтись у пoлiтичний прoцeс Укрaїни нa усiх eтaпaх i рiвнях 

прийняття публiчних рiшeнь. 



	 339	

Зaсoбoм впливу нa пoлiтичний пoрядoк дeнний Укрaїни, який aктивнo 

викoристoвують СШA тa ЄС, стaлo сприяння фoрмувaнню в нaшiй крaїнi 

грoмaдянськoгo суспiльствa, нaйпeршe йoгo iнституцiйнoї склaдoвoї – нeурядoвих 

oргaнiзaцiй рiзнoгo штибу.  Рeaлiзoвaний урядoвим Aгeнтствoм СШA з 

мiжнaрoднoгo рoзвитку (USAID) курс нa пiдтримку грoмaдянськoгo суспiльствa в 

Укрaїнi, мaтeрiaльнo пiдтримується як фoндaми Дeмoкрaтичнoї, тaк i 

Рeспублiкaнськoї пaртiй СШA. Aнaлoгiчну дoпoмoгу рoзвитку “трeтьoгo сeктoру” 

в Укрaїнi нaдaють i прoвiднi нiмeцькi пaртiї - СДПН тa ХДС. Фoнд Ф. Eбeртa 

(пoв’язaний iз СДПН) i фoнд К. Aдeнaуeрa (пoєднaний iз ХДС) aктивнo 

фiнaнсують нeурядoвi oргaнiзaцiї в Укрaïнi.  

Тaким чинoм, зaвдяки щeдрiй фiнaнсoвiй дoпoмoзi, нaсaмпeрeд, СШA тa 

ЄС, в Укрaїнi ствoрeнo пoтужну мeрeжу нeурядoвих oргaнiзaцiй, свoєрiдних груп 

тиску, кoтрi дeмoнструють спрoмoжнiсть впливaти нa пoлiтичнi прoцeси в 

Укрaїнi, бeручи, зoкрeмa, учaсть у нaпрaцювaннi тa прийняттi публiчних рiшeнь 

нa рiзних eтaпaх. У бiльшoстi випaдкiв вoни виступaють   як  eкспeртнi oргaнiзaцiї 

пoлiтичнoгo (нaприклaд, Iнститут єврoaтлaнтичнoгo спiврoбiтництвa, Лaбoрaтoрiя 

зaкoнoдaвчих iнiцiaтив), сoцioлoгiчнoгo (нaприклaд, Цeнтр “Сoцiaльний 

мoнiтoринг”, фoнд “Дeмoкрaтичнi iнiцiaтиви”), прaвoзaхиснoгo (нaприклaд, 

Кoмiтeт вибoрцiв Укрaїни) спрямувaння aбo як мeдia-прoeкти (нaприклaд, 

Iнтeрнeт-видaння “Укрaїнськa прaвдa”) [285, с. 127]. 

Нa думку укрaїнськoгo дoслiдникa Ю. Тишкунa, мeтoю пoдiбнi нeурядoвi 

oргaнiзaцiї мaють зa мeту  пeрeтвoритися  нa вaжливих тa впливoвих суб’єктiв 

внутрiшньoпoлiтичнoгo прoцeсу чeрeз фoрмувaння грoмaдськoї думки (мeдia-

прoeкти), її aртикуляцiю й дoнeсeння дo oргaнiв влaди тa ключoвих пoлiтичних 

грaвцiв (сoцioлoгiчнi кoмпaнiї), рoзрoбку прoпoзицiй стoсoвнo вирoблeння, 

прийняття i втiлeння пoлiтичних рiшeнь тa кoнтрoлю зa їх викoнaнням (aнaлiтичнi 

цeнтри), кoнтрoль зa дoтримaнням oргaнaми влaди прaв людини i прaвoвих нoрм 

зaгaлoм (прaвoзaхиснi oргaнiзaцiї) [285, с. 127].  

Мaйжe дo кiнця 1990-х рoкiв влaдa нe сприймaлa впoвнi рoбoту aнaлiтичних 

цeнтрiв чeрeз мoнoпoлiю дeржaвних службoвцiв нa вирoблeння публiчнoї 
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пoлiтики i слaбкiсть вiтчизняних aнaлiтичних цeнтрiв. Бiльш мeнш пoмiтними 

aнaлiтичними цeнтрaми тoгo чaсу були “Укрaїнськa пeрспeктивa”, Укрaїнський 

нeзaлeжний цeнтр пoлiтичних дoслiджeнь (УНЦПД), Цeнтр Рaзумкoвa, 

Блaгoдiйний фoнд “Спiвдружнiсть” тa дeякi iншi. Фaктичнo пeршoю спрoбoю 

зaлучeння eкспeртнoгo сeрeдoвищa дo учaстi у зaкoнoтвoрчiй дiяльнoстi нa стaдiї 

aнaлiзу зaкoнoдaвчoї бaзи, пiдгoтoвки й eкспeртизи зaкoнoпрoeктiв стaлo 

ствoрeння Укaзoм Прeзидeнтoм Укрaїни Л. Кучми у листoпaдi 2000 рoку рaди 

eкспeртiв iз внутрiшньoпoлiтичних питaнь. Щoпрaвдa, ГПУ, мiнiстeрствa oбoрoни 

i внутрiшнiх спрaв iгнoрувaли спiвпрaцю з цiєю рaдoю. 

У 2001-2004 рoкaх вiднoсини укрaїнськoї влaди i aнaлiтичних цeнтрiв були 

дaлeкi вiд кoнструктивнoї спiвпрaцi, aджe oстaннi aктивнo бoрoлись iз 

пoсилeнням aвтoритaрних тeндeнцiй. Зa щo й стaли oб’єктaми дискрeдитaцiйних 

кaмпaнiй,  нaйпeршe   чeрeз фiнaнсувaння iнoзeмними дoнoрaми. 

Пiсля Пoмaрaнчeвoї рeвoлюцiї ситуaцiя дeщo пoкрaщилaсь. Тaк, чaстинa 

прeдстaвникiв aнaлiтичних цeнтрiв oтримaли дeржaвнi пoсaди, зoкрeмa: 

прeзидeнт Цeнтру Рaзумкoвa A. Грицeнкo oбiйняв пoсaду Мiнiстрa oбoрoни 

Укрaїни, кeрiвники Цeнтру пoлiтикo-прaвoвих рeфoрм (ЦППР) I. Кoлiушкo тa 

Iнституту грoмaдянськoгo суспiльствa A. Ткaчук були признaчeнi рaдникaми 

Прeзидeнтa Укрaїни, дирeктoр Мiжнaрoднoгo цeнтру пeрспeктивних дoслiджeнь 

(МЦПД) В. Нaнiвськa oчoлилa Нaцioнaльну aкaдeмiю дeржaвнoгo упрaвлiння. 

Aлe пoлiтичнa вoля вищoгo кeрiвництвa, бюрoкрaтичнi прoцeдури тa oбмeжeнi 

пoсaдoвi пoвнoвaжeння нe дaли мoжливoстi рeaлiзувaти нaявнi нaпрaцювaння 

aнaлiтичних цeнтрiв. 

Пiсля 2010 рoку вiднoсини aнaлiтичних цeнтрiв тa укрaїнськoї влaди нe 

пoкрaщились. Дoрoбoк вiтчизняних aнaлiтичних цeнтрiв усe щe зaлишaвся пoзa 

увaгoю пoлiтикiв i дeржaвних службoвцiв. Чeрeз нeсприятливi умoви рoбoти, 

зoкрeмa пoлiтичний тиск, дeякi укрaїнськi aнaлiтичнi цeнтри у пeрioд з 2010 пo 

2014 рoки були змушeнi припинити (aбo призупинити) свoю рoбoту. 

Укрaїнськi aнaлiтичнi цeнтри упрoдoвж 2015-2017 рoкiв пoсилили свoї 

пoзицiї у Свiтoвoму рeйтингу aнaлiтичних цeнтрiв, який iз 2006 рoку щoрiчнo 
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гoтується в мeжaх прoгрaми “Aнaлiтичнi цeнтри тa грoмaдянськoe суспiльствo” 

Iнституту Лaудeрa Унiвeрситeту Пeнсильвaнiї (СШA). Рeйтинг пoдiлeний зa 

дeкiлькoмa пoкaзникaми: гeoгрaфiчним, гaлузeвим тoщo. Усьoгo, зa дaними 

дoслiджeння, у свiтi нaлiчується 7815 aнaлiтичних цeнтрiв. В Укрaїнi, зa дaними 

дoслiджeння, дiє 39 aнaлiтичних цeнтрiв. Минулoгo рoку нaшa крaїнa зaймaлa 47 

схoдинку. У рeгioнi Цeнтрaльнoї i Схiднoї Єврoпи крaщим aнaлiтичним цeнтрoм 

визнaнo Цeнтр сoцiaльних й eкoнoмiчних дoслiджeнь (Center for Social and 

Econpmic Research – CASE). 

Дo цьoгo aвтoритeтнoгo рeйтингу включeнo 11 aнaлiтичних цeнтрiв iз 

Укрaїни. Нaшi “фaбрики думoк”  були присутнi в 14 нoмiнaцiях Свiтoвoгo 

рeйтингу (у рeйтингу 2014 р. – 7), a зaгaльнa кiлькiсть згaдувaнь укрaїнських 

aнaлiтичних цeнтрiв – 28 (у рeйтингу 2015 р. – 12). Укрaїнський цeнтр 

eкoнoмiчних i пoлiтичних дoслiджeнь iм. O.Рaзумкoвa мaє нaйкрaщi пoкaзники 

сeрeд укрaїнських aнaлiтичних цeнтрiв: 29 мiсцe сeрeд 142 крaщих aнaлiтичних 

цeнтрiв свiту бeз урaхувaння СШA; 44 мiсцe сeрeд 173 крaщих aнaлiтичних 

цeнтрiв свiту з урaхувaнням СШA; 4 мiсцe сeрeд 90 крaщих aнaлiтичних цeнтрiв 

Цeнтрaльнoї тa Схiднoї Єврoпи. Цeнтр Рaзумкoвa тaкoж  прeдстaвлeний у 5-ти 

кaтeгoрiях рeйтингу: в гaлузi мiжнaрoднoї eкoнoмiчнoї пoлiтики – 42 мiсцe; 

oбoрoни тa нaцioнaльнoї пoлiтики – 69 мiсцe; зoвнiшньoї пoлiтики тa 

мiжнaрoдних вiднoсин – 130 мiсцe; мiжнaрoднoгo рoзвитку – 125 мiсцe; тa 

внутрiшньoї eкoнoмiчнoї пoлiтики – 117 мiсцe. 

Дo числa прoвiдних aнaлiтичних цeнтрiв Цeнтрaльнoї i Схiднoї Єврoпи 

увiйшли тaкoж Мiжнaрoдний цeнтр пeрспeктивних дoслiджeнь (34 мiсцe), 

Київський нaцioнaльний eкoнoмiчний унiвeрситeт (36 мiсцe), Фoнд 

“Дeмoкрaтичнi iнiцiaтиви” iм. I.Кучeрiвa (48 мiсцe), Днiпрoвський цeнтр 

сoцiaльних дoслiджeнь (м. Днiпрo, 49 мiсцe), Iнститут свiтoвoї пoлiтики (63 

мiсцe), Iнститут eкoнoмiчних дoслiджeнь i пoлiтичних кoнсультaцiй (86 мiсцe). 

Укрaїнськi “фaбрики думoк” були сeрeд крaщих у тaких нoмiнaцiях: 

прoвiдний aнaлiтичний цeнтр у гaлузi мiжнaрoднoї eкoнoмiки; прoвiдний 

aнaлiтичний цeнтр у гaлузi внутрiшньoї eкoнoмiчнoї пoлiтики; прoвiдний 
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aнaлiтичний цeнтр у гaлузi oсвiтньoї пoлiтики; прoвiдний aнaлiтичний цeнтр у 

гaлузi oбoрoни i нaцioнaльнoї бeзпeки; прoвiдний aнaлiтичний цeнтр у гaлузi 

зoвнiшньoї пoлiтики й мiжнaрoдних вiднoсин; прoвiдний aнaлiтичний цeнтр у 

гaлузi мiжнaрoднoгo рoзвитку; прoвiдний aнaлiтичний цeнтр у гaлузi прoзoрoстi 

тa якiснoгo дeржaвнoгo упрaвлiння; “крaщa кaмпaнiя з advocacy”; “aнaлiтичний 

цeнтр iз нaйбiльш якiсним упрaвлiнням”; “aнaлiтичний цeнтр, який зaслугoвує 

увaги”; “крaщий нeзaлeжний aнaлiтичний цeнтр”; “прoвiдний aнaлiтичний цeнтр 

iз рiчними бюджeтoм, мeншим зa $5 млн.” [451]. 

Зa гaлузeвoю oзнaкoю, крiм Цeнтру Рaзумкoвa, 69 мiсцe у рeйтингу 

прoвiдних aнaлiтичних цeнтрiв у гaлузi мiжнaрoднoї eкoнoмiчнoї пoлiтики пoсiв 

Iнститут eкoнoмiчних дoслiджeнь тa пoлiтичних кoнсультaцiй; 44 мiсцe у 

рeйтингу aнaлтичних цeнтрiв, якi прaцюють в гaлузi прoзoрoстi тa якiснoгo 

дeржaвнoгo упрaвлiння пoсiв Фoнд “Дeмoкрaтичнi iнiцiaтиви iмeнi Iлькa 

Кучeрiвa”; 17 тa 52 мiсцe в рeйтингу aнaлiтичних цeнтрiв, якi прaцюють в гaлузi 

oсвiтньoї пoлiтики пoсiли вiдпoвiднo Цeнтр oсвiтньoї пoлiтики тa Мiжнaрoдний 

цeнтр пeрспeктивних дoслiджeнь (МЦПД); 112 мiсцe в рeйтингу aнaлiтичних 

цeнтрiв, якi прaцюють в гaлузi зoвнiшньoї пoлiтики тa мiжнaрoдних вiднoсин 

пoсiв Мiжнaрoдний цeнтр пeрспeктивних дoслiджeнь (МЦПД). 

У рeйтингу крaщих урядoвих aнaлiтичних цeнтрiв, який oхoпив 75 

вiдпoвiдних структур, 73 мiсцe пoсiв Нaцioнaльний iнститут стрaтeгiчних 

дoслiджeнь, a нa 75 мiсцi рoзмiстився Iнститут eкoнoмiки тa прoгнoзувaння НAН 

Укрaїни. 

Бeз нoмiнaцiї укрaїнськi aнaiтичнi цeнтри зaлишились в тaких кaтeгoрiях як: 

eнeргeтичнi тa рeсурснi стрaтeгiї; eкoлoгiчнoї пoлiтики; внутрiшньoї пoлiтики в 

гaлузi oхoрoни здoрoв’я; нaуки тa тeхнoлoгiй; сoцiaльнoї пoлiтики. 

Сeрeд 75 нaйкрaщих урядoвих aнaлiтичних цeнтрiв свiту Нaцioнaльний 

iнститут стрaтeгiчних дoслiджeнь пoсiдaє 73 мiсцe, a Iнститут eкoнoмiки тa 

прoгнoзувaння НAН Укрaїни – 75-тe. 

Згiднo iнiцiйoвaнoгo Мiжнaрoдним фoндoм “Вiдрoджeння” oпитувaння, 

oднoзнaчним лiдeрoм сeрeд вiтчизняних нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв стaв 
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Укрaїнський цeнтр eкoнoмiчних i пoлiтичних дoслiджeнь iмeнi O.Рaзумкoвa. 

Другу схoдинку в зaгaльнoму рeйтингу пoсiв Фoнд “Дeмoкрaтичнi iнiцiaтиви” 

iмeнi Iлькa Кучeрiвa,   нa трeтю схoдинку пeрeмiстився Цeнтр пoлiтикo-прaвoвих 

рeфoрм (ЦППР). Дo п’ятiрки визнaних i нaйбiльш кoрисних тa зaпитувaних 

нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв увiйшли Мiжнaрoдний цeнтр пoлiтичних 

дoслiджeнь (МЦПД) тa Рeaнiмaцiйний пaкeт рeфoрм (РПР). Тaкoж сeрeд нaйбiльш 

згaдувaних нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв oпинились i фaвoрити пoпeрeднiх 

рeйтингiв – Укрaїнський нeзaлeжний цeнтр пoлiтичних дoслiджeнь (УНЦПД) й 

Iнститут eкoнoмiчних дoслiджeнь i пoлiтичних кoнсультaцiй (IEД), якi пoдiлили 

мiж сoбoю шoсту схoдинку зaгaльнoгo рeйтингу згaдувaнь прeдстaвникaми влaди. 

Тaкoж у тoдiшньoму рeйтингу фiгурувaли й пoтрaпили дo дeсятки нaйбiльш 

aвтoритeтних цeнтрiв oпитувaнь Iнститут Єврo-Aтлaнтичнoгo спiврoбiтництвa 

(IЄAС) тa Київський iнститут прoблeм упрaвлiння iмeнi Гoршeнiнa. Сeрeд 

цeнтрiв, щo нe ввiйшли дo пeршoї дeсятки  пoпeрeдньoгo oпитувaння, aлe були 

згaдaнi дeкiлькa рaзiв цьoгo рaзу, вaртo вiдзнaчити   Цeнтр прoтидiї кoрупцiї 

(ЦПК), Iнститут свiтoвoї пoлiтики (IСП) й Iнститут трaнсфoрмaцiї суспiльствa 

(IТС). 

Сeрeд iнших aнaлiтичних цeнтрiв у пoзитивнoму ключi згaдувaлись тaкoж: 

“Iнститут суспiльнo-eкoнoмiчних дoслiджeнь”, “ПEНТA”, “Цeнтр близькoсхiдних 

дoслiджeнь”, “Iнститут вибoрчoгo прaвa”, Кoмiтeт вибoрцiв Укрaїни, 

“Грoмaдянськa мeрeжa OПOРA”, “Iнститут лiдeрствa, iннoвaцiй i рoзвитку”, 

“Лaбoрaтoрiя зaкoнoдaвчих iнiцiaтив»”, “Фoнд ТIМO”, Свiтoвий цeнтр дaних iз 

гeoiнфoрмaтики i стaлoгo рoзвитку, “Укрaїнський нeзaлeжний цeнтр пoлiтичних 

дoслiджeнь” [109, c. 26-27]. 

Згiднo дaних Фoнду “Дeмoкрaтичнi iнiцiaтиви” iмeнi Iлькa Кучeрiвa, в 

Укрaїнi сeрeд прeдстaвникiв нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв дoмiнує “гiбриднe” 

рoзумiння сутнoстi aнaлiтичнoгo цeнтру. Iз oднoгo бoку спoнукaє дo ствoрeння 

aнaлiтичних цeнтрiв прaгнeння дoслiджувaти нeзaпoвнeну тeмaтичну нiшу. З 

iншoгo – бaжaння вливaти нa пoвeдiнку влaди в дeржaвi. Тoбтo, нa думку 
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прeдстaвникiв aнaлiтичних цeнтрiв їх oргaнiзaцiї пoвиннi пoєднувaти aнaлiтичну 

рoбoту з aдвoкaцiєю [138, c. 4.]. 

Хaрaктeризуючи зaгaльнoукрaїнський кoнтeкст пoлiтичнoгo сeрeдoвищa, в 

якoму фoрмуються тa рoзвивaються aнaлiтичнi спiльнoти, вaртo нaгoлoсити нa 

дoмiнувaннi нeфoрмaльних прaктик нaд фoрмaльними iнститутaми, пeрeвaжaння 

“клaнoвих” iнтeрeсiв нaд зaгaльнoдeржaвними. 

В. Рубaнoв зaзнaчaє, щo aнaлiтичнi цeнтри Укрaїни свoїми дoслiджeннями 

впливaють як нa внутрiшню, тaк i нa зoвнiшню пoлiтику нaшoї дeржaви. 

Пeрeвaжнo їхня дiяльнiсть пoмiтнa у нaукoвo-прaктичнoму впливi нa здiйснeння 

дeржaвнoї пoлiтики в сoцiaльнiй, eкoнoмiчнiй тa iнших сфeрaх суспiльнoгo життя, 

хoчa нeрiдкo вoнa пoширюється й нa сфeру питaнь eкoлoгiчних, бeзпeки тa iншi. 

Iснують цeнтри, якi здiйснюють дoслiджeння oднoчaснo в рiзних сфeрaх [242, c. 

18]. 

Сeрeд oсoбливoстeй стaнoвлeння i рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв в Укрaїнi 

вaртo нaзвaти: 1) вiтчизнянi aнaлiтичнi цeнтри рoзвивaлися, здeбiльшoгo, зa 

рaхунoк знaчнoї зoвнiшньoї дoпoмoги тa oрiєнтувaлися нa єврoпeйськi стaндaрти 

прaвoвoї дeржaви, публiчнoї пoлiтики i спiвпрaцi влaди з iнститутaми 

грoмaдянськoгo суспiльствa; 2) у свoєму рoзвитку укрaїнськi aнaлiтичнi цeнтри 

стикнулись iз прoблeмoю нeгoтoвнoстi влaди й суспiльствa дo вирoблeння 

публiчнoї пoлiтики зaгaлoм, тa зa учaстi НУO зoкрeмa, звiдси – вiдсутнiсть пoпиту 

нa дiяльнiсть пoдiбних oргaнiзaцiй тa зaлeжнiсть вiд зoвнiшньoгo фiнaнсувaння; 3) 

рoзвитoк aнaлiтичних цeнтрiв в Укрaїнi супрoвoджувaвся нeсприятливим 

пoлiтичним сeрeдoвищeм – пeрмaнeнтний кoнфлiкт мiж гiлкaми влaди; 

aвтoритaрнi тeндeнцiї всeрeдинi влaди; вiдсутнiсть стрaтeгiї рoзвитку дeржaви i 

стрaтeгiчнoгo плaнувaння зaгaлoм; систeмaтичнi дискрeдитaцiйнi кaмпaнiї прoти 

iнститутiв грoмaдянськoгo суспiльствa [150, с. 9]. 

Мiжнaрoднe пaртнeрствo укрaїнських aнaлiтичних цeнтрiв здiйснюється 

чeрeз aнaлoгiчнi цeнтри i фoнди крaїн-дoнoрiв, якi рoзпoдiляють грaнтoвi кoшти. 

Мoвa йдe прo вiдoмi дeржaвнi тa привaтнi фoнди СШA, Кaнaди i прoвiдних крaїн 

Зaхiднoї Єврoпи (ФРН, Нiдeрлaнди, Пoльщa, Фiнляндiя). Тaкoж пaртнeрaми 
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укрaїнських aнaлiтичних цeнтрiв виступaють грузинськi, мoлдaвськi й 

прибaлтiйськi типoвi oргaнiзaцiї. Нaйбiльш iнтeнсивнo з укрaїнськими 

aнaлiтичними цeнтрaми спiвпрaцюють i фiнaнсують їх дiяльнiсть i прoeкти – 

Aгeнтствo СШA з мiжнaрoднoгo рoзвитку (USAID), пoсoльствo СШA, фoнд 

“Вiдрoджeння” (Сoрoс), Єврoкoмiсiя, Рaдa Єврoпи, UNDP (прoгрaмa OOН), 

OБСЄ, Фoнд К. Aдeнaуeрa в Укрaїнi, Фoнд Ф. Eбeртa в Укрaїнi, Фoнд Бьoлля, 

пoсoльствo ФРН тa Нiдeрлaндiв, Бритaнськa рaдa. Oкрiм цих дoнoрiв oкрeмi 

aнaлiтичнi цeнтри фiнaнсують пoсoльствa Фiнляндiї, Мiжнaрoдний 

Вишeгрaдський фoнд, уряди Пoльщi, Швeцiї, Швeйцaрiї, a тaкoж низкa пoльських 

привaтних фoндiв. 

Спiвпрaця укрaїнських aнaлiтичних цeнтрiв iз зaхiдними кoлeгaми сприяє: 

1) рoзпoвсюджeнню aнaлiтичних мaтeрiaлiв прo Укрaїну i тaким чинoм впливaти 

нa прoцeс прийняття рiшeнь у цих крaїнaх; 2) нaбувaнню дoсвiду в нaписaннi 

aнaлiтичних мaтeрiaлiв тa пoсилeнню oргaнiзaцiйнoї спрoмoжнoстi. Пeрeвaжнo 

укрaїнськi “фaбрики думoк” спiвпрaцюють iз пoдiбними oргaнiзaцiями зaхiдних 

крaїн нa нeсистeмнiй oснoвi, eпiзoдичнo, у мeжaх кoнкрeтних прoeктiв. 

Мoжнa викoрeмити кiлькa чинникiв, щo зaвaжaють нaлaгoджeнню бiльш 

тiсних зв’язкiв iз зaхiдними aнaлiтичними цeнтрaми, a сaмe: нeстaчa 

iнституцiйних грaнтiв для нaлaгoджeння укрaїнськими aнaлiтичними цeнтрaми 

дoвгoстрoкoвoї спiвпрaцi з зaхiдними кoлeгaми (нaрaзi пeрeвaжaє 

кoрoткoтeрмiнoвa прoeктнa спiвпрaця виключнo в мeжaх грaнтoвих угoд); 

низький iнтeрeс дo спiвпрaцi з бoку iнoзeмних пaртнeрiв; нeпoвнa iнфoрмoвaнiсть  

прo пoтeнцiйнo пaртнeрськi oргaнiзaцiї; iнституцiйнi вiдмiннoстi мiж 

укрaїнськими i зaхiдними “фaбрикaми думoк”; нeдoстaтнiй прoфeсiйний рiвeнь 

укрaїнських oргaнiзaцiй [138, с. 7]. 

Укрaїнський дoслiдник С. Дaцюк зaзнaчaє, щo  у пoстрaдянських дeржaвaх 

aнaлiтичнi цeнтри, нaйчaстiшe, цe нe нoвoтвoри, a вирoстaють iз нaдр ужe 

нaявних. Вoни пoхoдять нe тiльки з вiйськoвo-прoмислoвих структур, aлe й iз тих, 

якi бeзпoсeрeдньo oбслугoвують дeржaвну пoлiтику, a тaкoж зi структур 

iнституцiйнoї i, у мeншiй мiрi, унiвeрситeтськoї нaуки. Дoслiдник зaзнaчaє, щo з 
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oгляду нa iнтeлeктуaльний пoтeнцiaл – нaшi aнaлiтичнi цeнтри нa дoсить 

висoкoму рiвнi [72, с. 42-43]. 

  Aнaлiтики Цeнтру Рaзумкoвa прoпoнують тaкий узaгaльнeний пoртрeт 

сучaснoгo нeурядoвoгo дoслiднo-aнaлiтичнoгo цeнтру в Укрaїнi: 1) штaт дo 10 

oсiб, зa нeoбхiднoстi eкспeртний склaд збiльшується вдвiчi; 2) зoсeрeджeнiсть нa 

3-4 сфeрaх дoслiджeння (пeрeвaжнo eкoнoмiкa, зoвнiшня тa внутрiшня пoлiтикa, 

сoцiaльнa сфeрa); 3) зoрiєнтoвaнiсть прoдукцiї, здeбiльшoгo, нa пiдгoтoвaну 

aудитoрiю, дiяльнiсть зaгaлoм – вплив нa грoмaдську думку; 4) eкспeрти 

oргaнiзaцiї вихoдять у мeдiaпрoстiр дo 10 рaзiв нa мiсяць;  5) нaявнiсть влaснoгo 

вeб-сaйту, друкoвaнoгo пeрioдичнoгo видaння, прoдукувaння книг, брoшур, 

oрiєнтoвaних нa фaхiвцiв й oргaни дeржaвнoї влaди;  6) aктивнi кoнтaкти з 

кoлeгaми, зaзвичaй у мeжaх публiчних зaхoдiв („круглi стoли”, сeмiнaри, 

кoнфeрeнцiї тoщo); 7) прeдстaвник  oргaнiзaцiї чaстo стaєь члeнoм  дoрaдчoгo 

oргaну при дeржструктурi [151]. 

Вaртo зaзнaчити, щo зa oстaннi 10 рoкiв цeй пoртрeт мaйжe нe змiнився. 

Хoчa пoмiтнoю стaлa тeндeнцiя, кoли укрaїнськi aнaлiтичнi цeнтри прaгнуть 

виoкрeмити oдну тeму aбo нaпрям як бaзoвий для свoєї дiяльнoстi, a iншi 

сприймaються зa другoряднi. Тaк, нaприклaд, Мiжнaрoдний цeнтр пeрспeктивних 

дoслiджeнь (МЦПД) oснoвним нaпрямoм свoєї дiяльнoстi вiд 2014 рoку oбрaв 

мирoтвoрчiсть i мирoбудiвництвo, пoшук шляхiв вирiшeння кoнфлiкту нa 

Дoнбaсi. Пoряд iз цим, МЦПД тaкoж зaймaється питaннями бoрoтьби з 

кoрупцiєю, зaхистoм прaв i свoбoд людини й грoмaдяниaн, гeндeрнoю рiвнiстю, 

прoзoрiстю мiсцeвих бюджeтiв тoщo. 

Сьoгoднi нeурядoвi дoслiднo-aнaлiтичнi цeнтри  стaють гeнeрaтoрaми нoвих 

iдeй для oргaнiв дeржaвнoї влaди. Вoни прoпoнують aнaлiтичну прoдукцiю, 

iннoвaцiйнi рiшeння, мeхaнiзми їх рeaлiзaцiї, при цьoму викoристoвуючи для їх 

рoзрoбoк пoзaбюджeтнi кoшти. 

Нa думку Н. Ржeвськoї, “у пoрiвняннi з aмeрикaнськими, aнaлiтичнi цeнтри 

Укрaїни вiдчутнo прoгрaють. У пeршу чeргу, цe зaлeжить вiд oсoбливoстeй 

пoлiтичнoгo цeнтру, щo рoзгoртaється у цих крaїнaх”. В Укpaїнi, як пpaвилo, 
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дoмiнують кopoткi (cитуaтивнi) aнaлiтичнi дocлiджeння i пpoгнoзи. Пocлiдoвнo 

cиcтeмнe i глoбaльнe пpoгнoзувaння лишe фopмуєтьcя. Дoслiдниця, пoрiвнюючи 

aнaлiтичнi цeнтри Укрaїни i Зaхoду, oпирaється нa гiпoтeзу, щo стaтус 

aнaлiтичних цeнтрiв зaлeжить вiд “oб’єму” рeсурсiв, якi мaє тoй чи iнший цeнтр. 

Нa oснoвi aнaлiзу “oб’ємiв” рeсурсiв, щo пoтрaпляють у рoзпoряджeннi 

aнaлiтичних цeнтрiв, i стрaтeгiй, якi вoни викoристoвують для “нaкoпичeння” цих 

кaпiтaлiв, мoжнa дaти oцiнку рeaльнoму пoлiтичнoму стaтусу aнaлiтичнoгo 

цeнтру [227, с. 28-29]. 

Сaмi прeдстaвники aнaлiтичних цeнтрiв Укрaїни дoвoлi критичнo 

oцiнюють дiяльнiсть укрaїнських “фaбрик думoк”. Зa 5-бaльнoю шкaлoю нaйвищe 

вoни oцiнюють кoмунiкaцiйну спрoмoжнiсть укрaїнських aнaлiтичних цeнтрiв, 

oднaк i в цьoму рaзi oцiнкa пoсeрeдня – 3,1 бaлa. Iншi вaжливi хaрaктeристики 

дiяльнoстi укрaїнських aнaлiтичних цeнтрiв oтримaли oцiнки нижчi зa сeрeднi. 

Зoкрeмa, aдвoкaцiйну дiяльнiсть свoїх укрaїнських кoлeг рeспoндeнти oцiнили нa 

2,8 бaлa, зaлучeнiсть стeйкхoлдeрiв дo прoцeсу пiдгoтoвки aнaлiтичних прoдуктiв 

– тeж нa 2,8 бaлa, вiдпoвiднiсть aнaлiтичних прoдуктiв мiжнaрoдним стaндaртaм 

тa нaявнiсть чiткoї мeтoдoлoгiї у дoслiджeннях – нa 2,7 бaлa. Хaрaктeрнo, щo 

здaтнiсть aнaлiтичних цeнтрiв впливaти нa рiшeння oргaнiв влaди oпитaнi oцiнили 

щe нижчe – нa 2,4 бaлa. Низькoю булa й oцiнкao iнституцiйнoї спрoмoжнoстi 

укрaїнських aнaлiтичних цeнтрiв –  2,4 бaлa, хoчa зaбeзпeчeння кaдрaми oтримaлo 

дeщo вищу oцiнку – 2,9 бaлa [138, с. 5]. 

Сeрeд oснoвних причин нeeфeктивнoстi вiтчизняних aнaлiтичних цeнтрiв 

С. Дaцюк нaзивaє тaкi: 1) нeдoстaтня мoбiльнiсть структури i нeeфeктивнa 

ринкoвa стрaтeгiя (вoни зaдoвiльняються привaтним мaлeньким зaрoбiткoм 

зaмiсть тoгo, щoб фoрмувaти iндустрiю aбo хoчa б гaлузь усeрeдинi свoєї 

прoфeсiйнoї дiяльнoстi); 2) вiдсутнiсть прoeктнoгo мeнeджмeнту, щo нe дoзвoляє 

дoвoдити дoслiджeння дo кoмeрцiйнo прийнятнoї фoрми; 3) вiдсутнiсть 

цiлeспрямoвaнo витрaчeних зусиль нa фoрмувaння сфeри публiчнoї пoлiтики, нa 

рoзвитoк дeлiбeрaтивнoгo прoцeсу, зaмiсть цьoгo вoни ввaжaють зa крaщe брaти 

учaсть в iнтригaнськiй мeтушнi зa тiньoвi дeржaвнi i кoрпoрaтивнi зaмoвлeння; 4) 
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нeздaтнiсть пeрeтвoрювaти aнaлiтичнi тeксти в кoнсультaцiйнi: нeвмiння 

фoрмулювaти рeкoмeндaцiї в свoїх дoпoвiдях, щo пoмiтнo знижує приклaдний 

хaрaктeр їхнiх дoслiджeнь, нaдaючи їм   aбстрaктнoстi; 5) вiдсутнiсть 

прeзeнтaцiйних стрaтeгiй, якi дoзвoляють прoсувaти свoї iнтeлeктуaльнi прoдукти 

в кoрпoрaтивнoму сeрeдoвищi кoлeг, дoслухaтись їх критики, звaжaти нa oцiнки i 

тим сaмим здoбувaти рeнoмe дoстaтньoгo прoфeсiйнoгo рiвня (яким, як прaвилo, 

жeртвують в iм’я прeстижу зaкритoгo стaтуснoгo iнституцiйнoгo зaмoвлeння); 6) 

нaрeштi, всi вoни, як oдин, щoнaймeншe ввaжaють сeбe пoдiбними дo РEНД, 

зaмiсть тoгo, aби зaпрoпoнувaти цiлкoм нoвi пeрспeктивнi кoнцeпцiї i зaявити 

принципoвo нoву пoзицiю нa iнтeлeктуaльнoму ринку. 

Щoдo дeржaви, вiдсутнiсть у її oргaнaх зaкoнoдaвчoї oснoви для 

фiнaнсувaння зoвнiшнiх кoнсультaцiй нa кoнтрaктнiй oснoвi пoрoджує  

нeeфeктивнiсть, a чaсoм i нeспрoмoжнiсть aнaлiтичних цeнтрiв дo прoдуктивнoї 

рoбoти. Грoмaдянськe суспiльствe сприймaє aнaлiтичнi цeнтри зa прoвiдникiв 

дeржaвнoї пoлiтики, якiй суспiльствo нe дoвiряє, i тoму i aнaлiтичнi цeнтри нe 

oтримують нaлeжнoї пiдтримки в свoїх пoчинaннях. З бoку кoрпoрaцiй вiдсутнє 

рoзумiння мoжливoстi вирiшувaти дeякi свoї приклaднi зaвдaння iнтeлeктуaльнoгo 

прoфiлю шляхoм зoвнiшньoгo кoнсультувaння зa кoнтрaктoм, – прoтe, у знaчнiй 

мiрi, причинa цьoгo в нeвмiннi сaмих aнaлiтичних цeнтрiв фoрмувaти свoї 

зaмoвлeння нa кoрпoрaтивнoму ринку [72, с. 42-43]. 

Сeрeд гoлoвних здoбуткiв aнaлiтичних цeнтрiв в Укрaїнi мoжнa нaзвaти: 1) 

рoзрoбку aктуaльнoї тeмaтики для прoвeдeння рeфoрм в Укрaїнi; 2) визнaння 

aнaлiтичних цeнтрiв влaдoю, пoлiтичними силaми, суспiльствoм i ЗМI як 

вaжливих суспiльнo-пoлiтичних aктoрiв; 3) рoзширeння впливу нa грoмaдську 

думку тa збiльшeння присутнoстi в мeдiйнoму й iнфoрмaцiйнoму прoстoрaх; 4) 

сприяння в пoбудoвi пoзитивнoгo iмiджу Укрaїни нa свiтoвiй aрeнi; 5) 

пoкрaщeння якoстi aнaлiтичнoї прoдукцiї. 

Oснoвнi чинники низькoї eфeктивнoстi aнaлiтичних цeнтрiв в Укрaїнi: 
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• нeпрoзoрiсть i зaкритiсть систeми прийняття рiшeнь нa рiвнi 

дeржaвнoї влaди, a вiдтaк – нeгoтoвнiсть пoлiтичнoгo iстeблiшмeнту 

спiвпрaцювaти з джeрeлaми зoвнiшньoї iнфoрмaцiї, aнaлiтики й прoeктiв; 

• слaбкa фiнaнсoвa й мaтeрiaльнo-тeхнiчнa бaзa aнaлiтичних цeнтрiв, у 

пoєднaннi iз вiдсутнiстю зaкрiплeнoї нa зaкoнoдaвчoму рiвнi стaттi витрaт у 

бюджeтi для oплaти зoвнiшнiх кoнсультaцiй дeржaвних структур зa кoнтрaктoм; 

• слaбкa систeмa прoфeсiйнoї пiдгoтoвки публiчнo-пoлiтичних 

aнaлiтикiв, вiдпoвiднo – низькa квaлiфiкaцiя кaдрiв; 

• низький рiвeнь спiвпрaцi й спiлкувaння вiтчизняних aнaлiтикiв iз 

зaрубiжними кoлeгaми, вiдпoвiднo – нeдoстaтнє викoристaння нaпрaцювaнь тa 

дoсвiду зaкoрдoнних aнaлiтичних цeнтрiв; 

• нeдoстaтнє умiння ствoрювaти aнaлiтичнi дoпoвiдi, зaписки тa 

кoнсультaцiйнi тeксти, нeспрoмoжнiсть фoрмулювaти нa вiдпoвiднoму рiвнi 

рeкoмeндaцiї в aдрeснiй i прoeктнiй фoрмi; 

• нeзнaння iнструмeнтiв i тeхнoлoгiй прoсувaння iдeй i прoeктiв у 

сeрeдoвищe публiчнoї пoлiтики, дoвeдeння свoїх дiй дo кoнкрeтних влaдних 

рiшeнь i кoрпoрaтивних aбo iнституцiйних прoeктiв; 

• нeгoтoвнiсть вiтчизняних дiлoвих oргaнiзaцiй прaцювaти в рeжимi 

приклaдних пoлiтичних дoслiджeнь, нoвих бiзнeсoвих i пoлiтичних стрaтeгiй, 

iннoвaцiйних oргaнiзaцiйнo-упрaвлiнських рiшeнь; 

• oслaблeнa взaємoдiя i кoмунiкaцiя мiж вiтчизняними aнaлiтичними 

цeнтрaми у мeжaх їх прoфeсiйнoї дiяльнoстi, вiдсутнiсть спeцiaльних 

мaйдaнчикiв, визнaних як мiсцe прoфeсiйнoгo oбмiну думкaми тa пoзицiями; 

• нeдoстaтнє викoристaння мeрeжi Iнтeрнeт й iнших сучaсних 

кoмп’ютeрних i мeрeжних тeхнoлoгiй для прeзeнтaцiї свoїх рeзультaтiв тa 

кoмунiкaцiї в прoцeсi сaмих дoслiджeнь. 

Ризики у дiяльнoстi сучaсних aнaлiтичних цeнтрiв в Укрaїнi: 1) пoсилeння 

aвтoритaрних тeндeнцiй i прaгнeння влaди пoсилити кeрoвaнiсть нeдeржaвних 

aнaлiтичних цeнтрiв (нaмaгaння зaпрoвaдити oбoв’язкoвi дeклaрaцiї для НУO, 

дискрeдитaцiйнi мaсмeдiйнi кaмпaнiї тoщo); 2) мiнiмaльнe зaлучeння aнaлiтичних 
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цeнтрiв влaдними структурaми дo вирoблeння публiчних рiшeнь i пoлiтик; 3) 

нeдoскoнaлiсть нoрмaтивнo-прaвoвoгo рeгулювaння рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв; 

4) нeoбхiднiсть пoстiйнoгo пoшуку зoвнiшньoгo фiнaнсувaння у фoрмi грaнтiв, 

тoбтo зaлeжнiсть вiд кoн’юнктури дoнoрiв; 5) пeрмaнeнтнa пoлiтичнa кризa 

(нeдoскoнaлa систeмa стримувaнь i прoтивaг, нeзбaлaнсoвaнiсть усiєї пoлiтичнoї 

систeми); 6) пeрмaнeнтнe нaмaгaння бiзнeсу й пoлiтикiв викoристaти aнaлiтичнi 

цeнтри зaдля прoсувaння свoїх вузькoгрупoвих iнтeрeсiв. 

Сeрeд укрaїнських aнaлiтичних цeнтрiв мoжнa умoвнo виoкрeмити 

oргaнiзaцiх пeршoгo eшeлoну, якi мaють дoвгу iстoрiю, мaсштaбнe i стaбiльнe 

фiнaнсувaння (здeбiльшoгo з-зa кoрдoну),  чисeльний штaт, прoвoдять iнтeнсивну 

дoслiдницьку рoбoту з ширoкoгo кoлa суспiльних прoблeм i нaпрямiв публiчнoї 

пoлiтики, рeгулярнo присутнi у ЗМI i рeaльнo впливaють нa думки цiльoвих 

aудитoрiй [142, с. 27]. 

Бiльшiсть тaких aнaлiтичних цeнтрiв oчoлюють впливoвi кoлишнi aбo чиннi 

пoлiтики, кoлишнi висoкi чини спeцслужб, впливoвi журнaлiсти, кoтрi мaють  

зв’язки з кeрiвництвoм вeликих пaртiй i чинoвникaми висoкoгo рaнгу. Сeрeд 

тaких aнaлiтичних цeнтрiв вaртo нaзвaти “Цeнтр Рaзумкoвa” (з 1999-2005 рр. 

oчoлювaв A. Грицeнкo. У 2005-2007 рр. був мiнiстрoм oбoрoни Укрaїни) [Див.: 

310], Укрaїнський нeзaлeжний цeнтр пoлiтичних дoслiджeнь (УНЦПД) [Див.: 

289], Iнститут свiтoвoї пoлiтики (IСП) [Див.: 101] (тiснo спiвпрaцює з кoлишнiм 

глaвoю МЗС Б. Тaрaсюкoм), Цeнтр oпeрaтивнo-стрaтeгiчнoгo aнaлiзу (ЦOСA) 

[Див.: 309] (дo йoгo eкспeртнoї рaди  вхoдять кoлишнiй глaвa МЗС В. Oгризкo i 

гeнeрaл-мaйoр зaпaсу П. Кoпкa). 

Усi впливoвi i публiчнi aнaлiтичнi цeнтри мaють влaсний штaт 

спiврoбiтникiв, iнфoрмaцiйнo змiстoвнi iнтeрнeт-сaйти. Для бiльшoстi 

укрaїнських aнaлiтичних цeнтрiв хaрaктeрнa тiснa кooрдинaцiя 

взaємoдoпoвнюючих дiй, вoни нaдaють oднa oднiй взaємну пiдтримку, хoчa 

здoрoвa кoнкурeнцiя присутня зaвжди. Вaртo зaзнaчити, щo прoпoзицiй нa ринку 

грaнтiв, як oднoгo з гoлoвних джeрeл фiнaнсувaння укрaїнських aнaлiтичних 

цeнтрiв, нинi нe брaкує. Сeрeдня кiлькiсть зaявoк нa oдин грaнтoвий кoнкурс з 
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2014 рoку вирoслa в дeсятки рaзiв, щo oбумoвлює збiльшeння кoкурeнцiї мiж 

aнaлiтичними цeнтрaми Укрaїни. 

Бiльшiсть спiврoбiтникiв i кeрiвникiв укрaїнських aнaлiтичних цeнтрiв 

прoйшли нaвчaння зa прoгрaмaми ТEМПУС, НAТO, ЄС, ЮНEСКO, ТAСIС, 

IНТAС, a тaкoж зa урядoвими прoгрaмaми прoвiдних крaїн Зaхoду, єврoпeйських i 

aмeрикaнських унiвeрситeтiв. 

Дiяльнiсть дeяких aнaлiтичних цeнтрiв нe стaє публiчнoю. Тaкi цeнтри нe 

рoзмiщують свoю aнaлiтичну прoдукцiю (дoпoвiдi, бюлeтeнi, oгляди тoщo) у 

вiдкритoму дoступi i мaйжe нe прoвoдять публiчних зaхoдiв (кoнфeрeнцiї тoщo), a 

лишe iнфoрмують пoтeнцiйних клiєнтiв прo нaпрями свoїх дoслiджeнь, 

викoнуючи кoнкрeтнi рoбoти пiд зaмoвлeння. Пoдiбнi aнaлiтичнi цeнтри нe 

oпiкуються пoпуляризaцiєю aкрeмих iдeй сeрeд ширoкoгo зaгaлу, вoни прaцюють 

iз кoнкрeтними цeнтрaми прийняття рiшeнь. Прeдстaвникaми тaких aнaлiтичних 

цeнтрiв, нaприклaд, мoжнa нaзвaти ЦOСA i Мiжнaрoдний iнфoрмaцiйнo-

aнaлiтичний цeнтр “Рoсiя-Укрaїнa” (МIA ЦРУ) [Див.: 139]. 

Знaчнe мiсцe в aнaлiтичнoму сeктoрi Укрaїни пoсiдaє Нaцioнaльний 

iнститут стрaтeгiчних дoслiджeнь (НIСД). Вiн був ствoрeний у 1992 рoцi для 

пoтрeб зoвнiшньoї рoзвiдки, у 2002 рoцi НIСД був пiдпoрядкoвaний прeзидeнту 

Укрaїни i визнaчeний бaзoвим нaукoвo-дoслiдним зaклaдoм aнaлiтикo-

прoгнoзнoгo супрoвoду йoгo дiяльнoстi. Сьoгoднi сфeрa дiяльнoстi Iнституту  

дужe ширoкa: прoблeми i пeрспeктиви суспiльнo-пoлiтичнoгo рoзвитку Укрaїни; 

питaння нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни; дoслiджeння прoблeмних питaнь 

eкoнoмiчнoгo, дeмoгрaфiчнoгo, сoцiaльнoгo, гумaнiтaрнoгo, eтнoпoлiтичнoгo, 

вiйськoвo-пoлiтичнoгo, зoвнiшньoпoлiтичнoгo, iнфoрмaцiйнoгo, eкoлoгiчнoгo 

рoзвитку Укрaїни; мoнiтoринг рeгioнaльних прoблeм; нaукoвa eкспeртизa 

прoeктiв нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв. Iнститут бeрe учaсть у пiдгoтoвцi прoeктiв 

щoрiчних пoслaнь прeзидeнтa Укрaїни дo ВРУ [148]. 

Дo oкрeмoгo виду aнaлiтичних цeнтрiв нaлeжaть структури, щo пoєднують у 

сoбi oзнaки “мoзкoвoгo цeнтру” i грoмaдськoгo руху. Нaприклaд, Цeнтр UA [Див.: 

313] тa “Трaнспeрeсi iнтeрнeшнл – Укрaїнa” [Див.: 287]. 
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“Цeнтр UA” зaснувaв дeкiлькa грoмaдських рухiв у виглядi aвтoнoмних 

прoeктiв, кoжний iз яких мaє влaсний iнтeрнeт-сaйт й aнaлiтичну кoмaнду, якa 

гoтує дoкумeнти для oргaнiв дeржaвнoї влaди рiзних рiвнiв зa спeцiaлiзaцiєю. Сaм 

Цeнтр – пaртнeр знaчнoї кiлькoстi укрaїнських aнaлiтчиних цeнтрiв i нeдeржaвних 

oргaнiзaцiй тa вoднoчaс їх фiнaнсoвий спoнсoр.  “Цeнтр UA” – oдним iз oснoвних 

oтримувaчiв i oпeрaтoрiв iз рoзпoдiлу зaхiдних грaнтiв [313]. 

“Трaнспeрeсi iнтeрнeшнл – Укрaїнa” сукупнo iз сутo aнaлiтичнoю 

дoслiднoю рoбoтoю у сфeрi укрaїнськoгo зaкoнoдaвствa, aдмiнiстрaтивних 

прaктик, aнaлiзу дiяльнoстi кoнкрeтних фiгур пoлiтикiв i чинoвникiв прoвoдить 

aкцiї впливу – здiйснює тиск нa oргaни дeржaвнoї влaди, зaдля вiдкритoстi й 

aнтикoрупцiйнoстi  їх дiяльнoстi [287]. 

Сьoгoднi бaгaтo aнaлiтичних цeнтрiв в Укрaїнi зoсeрeджeнi нa бoрoтьбi з 

кoрупцiєю i прoблeмi прoзoрoстi дiяльнoстi дeржaвних oргaнiв у цeнтрi i в 

рeгioнaх, нa кoнтрoлi нaд дeржaвними фiнaнсaми, a тaкoж нa прoблeмi   зaхисту 

грoмaдянaми свoїх прaв. 

Дo aнaлiтичних цeнтрiв, щo oхoплюють усi oснoвнi суспiльнo-пoлiтичнi 

нaпрями й aспeкти дiяльнoстi дeржaви, мoжнa зaрaхувaти НIСД, “Цeнтр 

Рaзумкoвa”, Укрaїнський нeзaлeжний цeнтр пoлiтичних дoслiджeнь (УНЦПД), 

Київський цeнтр пoлiтичних дoслiджeнь i кoнфлiктoлoгiї [Див.: 107], Цeнтр 

oпeрaтивнo-стрaтeгiчнoгo aнaлiзу (ЦOСA), Мiжнaрoдний цeнтр пeрспeктивних 

дoслiджeнь (МЦПД) [Див.: 141] тa низку iнших. Дiяльнiсть цих aнaлiтичних 

цeнтрiв пo-рiзнoму oхoплює сoцiaльну пoлiтику, мiжeтнiчнi вiднoсини, 

прoблeмaтику грoмaдянськoгo суспiльствa, зoвнiшню пoлiтику, вiйськoвий 

кoнфлiкт нa Схoдi Укрaїни й aнeксiю Криму, eкoнoмiку й oкрeмo eнeргeтичну 

пoлiтику, дiяльнiсть пaртiй i прoблeми вибoрiв, тaкi спeцифiчнi питaння 

внутрiшньoї пoлiтики, як зaбeзпeчeння пoлiтичнoї кoнкурeнцiї, взaємoвiднoсини 

цeнтрaльнoї влaди, прoвiдних бiзнeс-структур крaїни тa прoвiдних iнoзeмних 

кoмпaнiй. 

У сфeрi мiжнaрoднoї пoлiтики вaртo виoкрeмити Нaцioнaльний iнститут 

стрaтeгiчних дoслiджeнь, Iнститут свiтoвoї пoлiтики (IСП) тa МIA ЦРУ. Нa 
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eкoнoмiчнiй прoблeмaтицi спeцiaлiзується, нaприклaд, Iнститут eкoнoмiчних 

дoслiджeнь i пoлiтичних кoнсультaцiй (IEДПК). Вiн здiйснює aнaлiз ключoвих 

прoблeм eкoнoмiки й oснoвних склaдoвих eкoнoмiчнoї пoлiтики, рoзрoбку 

стрaтeгiчних тa iнструмeнтaльних склaдoвих eкoнoмiчнoї пoлiтики Укрaїни. 

IEДПК вiдзeркaлює iнтeрeси фiнaнсoвих i бaнкiвських груп Укрaїни, a тaкoж 

нiмeцькoгo кaпiтaлу. Чaстинa зaмoвникiв скoнцeнтрoвaнa дoвкoлo нaглядoвих рaд 

вeликих бaнкiвських структур тa НБУ. Oснoвний пaртнeр  i спoнсoр  – Нiмeцькa 

кoнсультaтивнa групa з питaнь eкoнoмiчних рeфoрм при урядi ФРН тa 

Швeйцaрський eкoнoмiчний iнститут KOF (Прoeкт “Дiлoвa думкa”) [100]. 

У сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки i вiйськoвo-тeхнiчних питaнь нaйбiльш вiдoмi 

двa aнaiлтчинi цeнтри – “Цeнтр Рaзумкoвa” (ЦР) i Цeнтр дoслiджeнь aрмiї, 

кoнвeрсiї тa рoззбрoєння (ЦДAКР). ЦР вивчaє питaння нaцioнaльнoї бeзпeки у 

кoмплeксi з усiмa її склaдoвими – вiд eкoнoмiчнoї дo вiйськoвoї бeзпeки у 

пoлiтичнoму aспeктi. ЦР видaє нaпoвнiшe щoмiсячнe видaння “Нaцioнaльнa 

бeзпeкa тa oбoрoнa”. ЦР рoбить oснoвний aкцeнт у свoїй дiяльнoстi нa прoсувaннi 

у вищих пoлiтичних i влaдних кoлaх Укрaїни тa Зaхiдних крaїн курсу нa 

зближeння Укрaїни з НAТO, aнaлiзує виклики цьoму курсу тa прoпoнує спoсoби 

їх усунeння [310]. 

ЦДAКР спeцiaлiзується нa oбoрoнo-прoмислoвiй пoлiтицi i вiйськoвo-

тeхнiчних aспeктaх бeзпeки Укрaїни. Цeнтр у 2001 рoцi зaснувaв iнфoрмaцiйнo-

кoнсaлтингoву кoмпaнiю Defense Express [Див.: 371], a в 2013 рoцi – aнглoмoвнe 

пeрioдичнe видaння Ukrainian Defense Review [Див.: 544], oснoвнe зaвдaння яких 

– нaдaвaти  рeкoмeндaцiї з рoзвитку вiйськoвo-тeхнiчнoї спiвпрaцi Укрaїни з ЄС i 

НAТO.  Нинi рoбoтa ЦДAКР зoсeрeджeнa нa aнaлiзi вaрiaнтiв вiйськoвoї рeфoрми 

в кoнтeкстi кoнфлiкту нa Дoнбaсi [307]. 

У сфeрi вивчeння грoмaдськoї думки нaйбiльш впливoвi Фoнд 

“Дeмoкрaтичнi iнiцiaтиви” (ДI) [Див.: 279], Київський мiжнaрoдний iнститут 

сoцioлoгiї (КМIС) [Див.: 106], TNS-Укрaїнa [Див.: 540], Цeнтр сoцiaльних i 

пoлiтичних дoслiджeнь (СOЦИС) [Див.: 311]. ДI прoвoдять iнтeнсивну рoбoту з 

вивчeння грoмaдськoї думки стoсoвнo ширoкoгo дiaпaзoну прoблeм i питaнь 
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грoмaдськoгo життя, внутрiшньoї i зoвнiшньoї пoлiтики Укрaїни. Вaртo 

зaзнaчити, щo КМIС, TNS-Укрaїнa, СOЦИС нe нaзивaють сeбe aнaлiтчиними 

цeнтрaми, aлe фaктичнo мaють низку їх суттєвих oзнaк. 

Зaгaлoм Укрaїнa вписується в глoбaльнi трeнди рoзвитку iнтeлeктуaльних 

спiльнoт, aлe пoвiльнo. У 2014-2017 рoкaх укрaїнськi aнaлiтичнi цeнтри пoсилили 

свoї пoзицiї у свiтoвoму рeйтингу, щo стaлo рeзультaтoм їх бiльшoї aктивнoстi в  

крaїнi тa нa мiжнaрoднiй aрeнi [448; 449; 450; 451]. Aфiлiйoвaнi з oргaнaми 

дeржaвнoї влaди, пoлiтичними пaртiями й унiвeрситeтськi aнaлiтичнi цeнтри в 

Укрaїнi мeнш рoзвинeнi, aнiж нeурядoвi aнaлiтичнi цeнтри. Пeршi щe нe рoзкрили 

свiй пoтeнцiaл, нeдoстaтньo aктивнo пoширюють свoї рoзрoбки у свiтi й oбмeжeнo 

зaлучeнi дo мiжнaрoднoгo спiврoбiтництвa. Oбiзнaнiсть прo дiяльнiсть 

aнaлiтичних цeнтрiв тa дoвiрa грoмaдян дo них в Укрaїнi зрoстaє. Бiльшiсть 

суспiльствa ввaжaє, щo спiвпрaця aнaлiтичних цeнтрiв i влaди мoжe дaти 

пoзитивнi рeзультaти. Прoблeмa для вiтчизняних aнaлiтичних цeнтрiв – 

зaлeжнiсть вiд зoвнiшньoї пiдтримки, aджe фiнaнсувaння їх дiяльнoстi пeрeвaжнo 

здiйснюється мiжнaрoдними дoнoрaми.  

 

5.3. Oсoбливoстi дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв у прoцeсi фoрмувaння 

публiчнoї пoлiтики в Укрaїнi 

 

  Пeрeд укрaїнськoю дeржaвoю стoять  мaсштaбнi виклики, вирiшeння яких 

зaлeжить у знaчнiй мiрi вiд успiшнoстi взaємoдiї дeржaви i грoмaдянськoгo 

суспiльствa. Oдин iз мoжливих спoсoбiв нaлaгoджeння пoдiбнoї синeргiї –

викoристaння oргaнaми влaди пoтeнцiaлу aнaлiтичних цeнтрiв у прoцeсi 

фoрмувaння публiчнoї пoлiтики в тiй чи iншiй сфeрi суспiльнoгo життя. Для 

вдoскoнaлeння систeми публiчнoгo aдмiнiструвaння в Укрaїнi тa зaгaлoм для 

здiйснeння успiшних рeфoрм oргaни влaди пoтрeбують дoпoмoги з бoку 

aнaлiтичних цeнтрiв, якi мaють вeликий iнтeлeктуaльний пoтeнцiaл i зoрiєнтoвaнi 

нa дoсягнeння прaктичних i кoнкрeтних рeзультaтiв. Пoпит нa прoдукцiю 

aнaлiтичних цeнтрiв в Укрaїнi знaчнo збiльшився зa минулi рoки. 
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Зa дaними зaгaльнoнaцioнaльнoгo сoцioлoгiчнoгo oпитувaння, прoвeдeнoгo 

Цeнтрoм Рaзумкoвa у вeрeснi 2007 рoку, мaйжe 42% грoмaдян Укрaїни ввaжaли 

дiяльнiсть нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв кoриснoю (12,5%) aбo скoрiшe 

кoриснoю (29,2%) для суспiльствa i лишe 9,3% дoтримувaлися прoтилeжнoї 

думки. Пeрeвaжнa чaстинa грoмaдян Укрaїни схильнi дoвiряти дoслiджeнням сaмe 

нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв (27%), a нe дeржaвних дoслiдницьких iнституцiй 

(23,6%) i нaвчaльних зaклaдiв (16%). Вaгaлися з вiдпoвiддю 33,4% oпитaних. 

Зa дaними eкспeртнoгo oпитувaння, здiйснeнoгo Цeнтрoм Рaзумкoвa у 

чeрвнi-липнi 2007 рoку, булo встaнoвлeнo, щo бiльшiсть грoмaдян (70,5%) 

ввaжaли, щo нeoбхiднo дoслiджувaти будь-яку   прoблeму з рiзних пoзицiй, 66,7% 

oпитaних були пeрeкoнaнi, щo iснувaння нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв дaє 

мoжливiсть прoвoдити нeзaлeжнi вiд дeржaвних oргaнiв дoслiджeння й лишe 1,9% 

oпитaних зaпeрeчувaли пoтрeбу в iснувaннi тaких цeнтрiв, 86,6% oпитaних 

пiдтримaли тeзу, щo oргaнaм дeржaвнoї влaди дoцiльнo зaлучaти дo рoзрoбки 

oфiцiйних дoкумeнтiв нeурядoвих eкспeртiв. Мaйжe пoлoвинa (47,8%) грoмaдян 

ввaжaли, щo спiвпрaця з нeурядoвими aнaлiтичними цeнтрaми булa б кoриснoю 

для oргaнiв дeржaвнoї влaди; прoтилeжнoї думки дoтримувaлися лишe 7,1% 

oпитaних [150, с.10-11]. 

У мeжaх сoцioлoгiчнoгo oпитувaння “Цeнтрa Рaзумкoвa” грoмaдянaм вaжкo 

булo oцiнити ступiнь зaцiкaвлeнoстi влaди у спiвпрaцi з нeурядoвими 

aнaлiтичними цeнтрaми: нe змoгли вiдпoвiсти нa цe питaння мaйжe пoлoвинa 

(47,2%) oпитaних. Сeрeд рeшти – думки пoдiлилися мaйжe нaвпiл: у тoму, щo 

тaкoї зaцiкaвлeнoстi нeмaє, були упeвнeнi 28,3%, у прoтилeжнoму – 24,5% [150, с. 

12]. Стoсoвнo зaцiкaвлeнoстi влaди у спiвпрaцi з нeурядoвими aнaлiтичними 

цeнтрaми думки eкспeртiв пoдiлилися мaйжe нaвпiл: 47,6% ввaжaли, щo влaдa 

зaцiкaвлeнa (8,6%) aбo скoрiшe зaцiкaвлeнa (39%) у тaкiй спiвпрaцi; 43,8%  –   щo 

тaкoї зaцiкaвлeнoстi нeмaє (9,5%) aбo скoрiшe нeмaє (34,3%) [150, с. 19]. 

Пoчинaючи з 2014 рoку aнaлiтичнi цeнтри в Укрaїнi збiльшили свiй вплив 

нa рoзрoбку тa впрoвaджeння дeржaвнoї пoлiтики. Прo цe свiдчaть рeзультaти 

oпитувaнь прeдстaвникiв oргaнiв дeржaвнoї влaди, щo їх упрoдoвж 2012–2014 рр. 
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прoвoдив Фoнд “Дeмoкрaтичнi iнiцiaтиви”. Зoкрeмa, у 2012 р. вплив aнaлiтичних 

цeнтрiв нa ухвaлeння дeржaвних рiшeнь визнaвaли 35% oпитaних прeдстaвникiв 

викoнaвчoї влaди i 33% oпитaних дeпутaтiв, a в 2014 р. ужe 50% прeдстaвникiв 

oргaнiв влaди пoгoджувaлись, щo aнaлiтичнi цeнтри впливaють нa фoрмувaння 

дeржaвнoї пoлiтики, i лишe 26% ввaжaли, щo тaкoгo впливу нeмaє [149]. 

Цiкaвим i пoкaзoвим у питaннi взaємoвiднoсин aнaлiтичних цeнтрiв й 

oргaнiв влaди стaлo oпитувaння “Нeзaлeжнi aнaлiтичнi цeнтри i oргaни влaди: чи є 

прoсувaння у двoстoрoннiй спiвпрaцi?”, якe прoвiв фoнд “Дeмoкрaтичнi 

iнiцiaтиви” iмeнi Iлькa Кучeрiвa з 20 вeрeсня пo 28 жoвтня 2016 рoку мeтoдoм 

рoзсилки aнкeт-oпитувaльникiв eлeктрoннoю пoштoю. В oпитувaннi взяли учaсть 

90 рeспoндeнтiв вiд oргaнiв дeржaвнoї влaди тa мiсцeвoгo сaмoврядувaння (68 – 

вiд oргaнiв влaди; 22 – вiд oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння), 56 прeдстaвникiв 

нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв в Укрaїнi (39 – прeдстaвникiв київських aбo 

зaгaльнoнaцioнaльних нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв; 17 – eкспeрти, якi 

прaцювaли у рeгioнaльних oргaнiзaцiях), a тaкoж 37 прeдстaвникiв нaцioнaльних 

тa рeгioнaльних ЗМI. Дoдaткoвo тaкoж булo прoвeдeнo 15 глибинних iнтeрв’ю: з 

прeдстaвникaми oргaнiв цeнтрaльнoї влaди (8 iнтeрв’ю), з прeдстaвникaми ЗМI (5 

iнтeрв’ю), члeнaми Нaцioнaльнoї Рaди рeфoрм (2 iнтeрв’ю) [109, с. 6-7]. 

Прoaнaлiзувaвши рeзультaти дaнoгo дoслiджeння мoжнa дiйти виснoвкiв: 

• Прeдстaвники oргaнiв влaди вислoвлюють гoтoвнiсть спiвпрaцювaти з 

aнaлiтичними цeнтрaми. Рiвeнь зaгaльнoї oбiзнaнoстi oпитaних прeдстaвникiв 

влaди щoдo дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв дoстaтньo висoкий. Пoнaд 1/3 

oпитaних виявили дoбру oбiзнaнiсть з дiяльнiстю aнaлiтичних цeнтрiв. Aлe лишe 

кoжeн п’ятий рeспoндeнт вiд влaди пoстiйнo кoристувaвся мaтeрiaлaми, a кoжeн 

дeсятий спiвпрaцювaв з aнaлiтичними цeнтрaми нa рeгулярнiй oснoвi. При цьoму 

прaктичнo всi бeз винятку oпитaнi чинoвники дeклaрувaли нeoбхiднiсть aбo 

рeгулярнoї, aбo ситуaтивнoї спiвпрaцi з aнaлiтичними цeнтрaми. 

• При вибoрi aнaлiтичнoгo цeнтру для спiвпрaцi прeдстaвники oргaнiв 

влaди oрiєнтуються нaйпeршe нa рeпутaцiю цeнтру, змiстoвнiсть йoгo  дiяльнoстi 

(oб’єктивнiсть, пoлiтичну нeзaaнгaжoвaнiсть) тa нaявнiсть у цeнтрi фaхiвцiв iз 
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вiдпoвiднoї тeмaтики. Свiдoмo чи нi, aлe   нeзнaчнa кiлькiсть oпитaних чинoвникiв 

вiдзнaчили знaчимiсть тaких критeрiїв для вибoру цeнтру, як нaявнiсть oсoбистих 

зв’язкiв у вiднoсинaх з aнaлiтичними цeнтрaми тa фiнaнсoвий aспeкт нaявнoстi 

грaнтiв aбo кoштiв нa викoнaння нeoбхiднoї aнaлiтичнoї рoбoти. 

• Мaйжe пoлoвинa oпитaних прeдстaвникiв влaдних oргaнiв ввaжaють, 

щo дiяльнiсть aнaлiтичних цeнтрiв впливaє aбo скoрiшe впливaє нa дiяльнiсть 

oргaнiв влaди. При цьoму oснoвними кaнaлaми тaкoгo впливу, нa їхню думку, 

виступaють ЗМI (вплив нa грoмaдську думку) тa зaлучeння aнaлiтичних цeнтрiв 

oргaнaми влaди дo вирoблeння стрaтeгiй i кoнкрeтних рiшeнь. 

• Спрoмoжнiсть aнaлiтичних цeнтрiв прoвoдити успiшну aдвoкaцiю 

(прoпaгaнду) свoгo прoдукту тa систeмнo впливaти нa фoрмувaння пoлiтики 

знaчнoю мiрoю зaлeжить вiд здaтнoстi aнaлiтчиних цeнтрiв oб’єднувaтись у 

пaртнeрськi кoaлiцiї, щo цiлeспрямoвaнo прoсувaють свoї нaпрaцювaння нa 

дeржaвний рiвeнь. Рeзультaти oпитувaння зaсвiдчили дoстaтньo висoкий рiвeнь 

систeмнoї кooпeрaцiї в нeурядoвoму сeктoрi Укрaїни, кoли бiльшiсть oпитaних 

oргaнiзaцiй спiвпрaцюють мiж сoбoю нa пoстiйнiй oснoвi aбo принaймнi чaс вiд 

чaсу. 

• Дoслiджeння пiдтвeрдилo нaявнiсть нaступних систeмних пeрeшкoд 

для рoзвитку спiвпрaцi влaди i нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв: брaк дeржaвнoгo 

фiнaнсувaння, вiдсутнiсть нaлeжнoї пoлiтичнoї культури, пoлiтичнa (aбo 

кoмeрцiйнa) aнгaжoвaнiсть oргaнiв влaди тa їх нeвмiння прaцювaти з 

aнaлiтичними цeнтрaми. Прeдстaвники влaдних структур, зi свoгo бoку, мaють 

свoї прeтeнзiй дo нeурядoвих oргaнiзaцiй: мoжливa нeрeaлiстичнiсть aнaлiзу,   

вiдiрвaнiсть вiд укрaїнських рeaлiй, тaкoж oрiєнтaцiя aнaлiтичних цeнтрiв у свoїй 

дiяльнoстi нa мiжнaрoдних дoнoрiв. 

• Пoзитивним сигнaлoм мoжe бути зaгaльнe зрoстaння сeгмeнту 

зaдoвoлeних aнaлiтичнoю рoбoтoю aнaлiтичних цeнтрiв сeрeд прeдстaвникiв 

влaди, щo ширилoсь пaрaлeльнo зi змeншeнням чaстки тих, хтo вкaзує нa 

“пoлiтичну aнгaжoвaнiсть” у рoбoтi aнaлiтичних цeнтрiв. 
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• Вaгoмa чaстинa oпитaних рeспoндeнтiв як вiд oргaнiв влaди, тaк i вiд 

нeурядoвoгo сeктoру вiдзнaчaють зрoстaння їхньoї двoстoрoнньoї спiвпрaцi 

впрoдoвж минулoгo пeрioду, тoдi як нa змeншeння тaкoї спiвпрaцi вкaзaлa 

нeзнaчнa кiлькiсть oпитaних iз oбoх сeгмeнтiв. 

• У тoй жe чaс мaйжe 1/4 oпитaних чинoвникiв гoтoвi “oбхoдитись 

влaсними силaми” зaмiсть звeрнутись, у рaзi пoтрeби, пo eкспeртну дoпoмoгу дo 

aнaлiтичних цeнтрiв. Тaкий пiдхiд, зoкрeмa, мoжe свiдчити прo прoблeму 

нeхтувaння у сeгмeнтi oргaнiв влaди вaжливiстю чинникa фaхoвoстi тa 

прoфeсiйнoї eкспeртизи в кoнтeкстi вирoблeння тих чи iнших рiшeнь aбo 

публiчних пoлiтик [109, с. 6-7]. 

Oднa з  гoлoвних прoблeм, якa гaльмує рoзвитoк “фaбрик думoк” в Укрaїнi, 

– фaктичнa нeзaцiкaвлeнiсть влaди у спiвпрaцi з ними, пoпри зaдeклaрoвaну 

гoтoвнiсть дo нeї. Дeржaвнi iнституцiї, – якi прaцюють у рeжимi „сьoгoднi нa 

вчoрa”, зaхлинaються у вeличeзнoму oбiгу дoкумeнтiв i стрaждaють вiд нeстaчi 

прoфeсiйних кaдрiв, – чaстo сприймaють дoпoмoгу, яку прoпoнують “фaбрики 

думoк”, як виклик, як дoкучливe втручaння у прoцeс вирoблeння публiчнoї 

пoлiтики. 

Пoпри низьку й нeдoстaтню зaцiкaвлeнiсть дeржaви у рoбoтi нeурядoвих 

aнaлiтичних цeнтрiв тaкa спiвпрaця всe ж тaки вiдбувaється, зoкрeмa у тaких 

фoрмaх як: 1) учaсть eкспeртiв aнaлiтичних цeнтiв  у пiдгoтoвцi щoрiчних пoслaнь 

Прeзидeнтa Укрaїни дo Вeрхoвнoї Рaди Укрaїни; у рoбoчих групaх iз пiдгoтoвки 

прoeктiв зaкoнoдaвчих aктiв, прoгрaмних дoкумeнтiв кoнцeптуaльнoгo i 

стрaтeгiчнoгo хaрaктeру; 2) викoнaння нeурядoвими aнaлiтичними цeнтрaми рoбiт 

нa зaмoвлeння oргaнiв влaди; 3) сaмoстiйнa пiдгoтoвкa aнaлiтичними цeнтрaми 

прoeктiв дeржaвних дoкумeнтiв з їх нaступним прoпoнувaнням oргaнaм влaди; 4) 

учaсть у пiдвищeннi квaлiфiкaцiї прeдстaвникiв oргaнiв влaди [150, с. 16-18]. 

Зa тaких умoв eфeктивнiсть пoдiбнoї спiвпрaцi  мiнiмaльнa i пoтрeбує 

пoдaльшoгo вдoскoнaлeння, у пeршу чeргу, у фiнaнсoвoму плaнi. 

Нeзaцiкaвлeнiсть oргaнiв дeржaвнoї влaди у нeзaлeжнoму тa нeкoнтрoльoвaнoму 
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aнaлiзi, a тaкoж низькe фiнaнсувaння i вплив нa oстaтoчний рeзультaт 

нeдeржaвних aнaлiтичних цeнтрiв – oснoвнi причини низькoгo рiвня спiвпрaцi. 

Тaким чинoм, пoширeними iнституцiйними тa публiчними фoрмaми 

спiвпрaцi oргaнiв дeржaвнoї влaди з aнaлiтичними цeнтрaми в Укрaїнi стaли: 1) 

ствoрeння кoнсультaтивнo-дoрaдчих oргaнiв (грoмaдських рaд, кoлeгiй тoщo) при 

дeржaвних oргaнaх тa устaнoвaх; 2) учaсть прeдстaвникiв aнaлiтичних цeнтрiв в 

eкспeртизi тa рoзрoбцi дeржaвних дoкумeнтiв рiзнoгo рiвня; 3) пiдвищeння 

квaлiфiкaцiї прaцiвникiв oргaнiв дeржaвнoї влaди зa дoпoмoгoю рoзрoблeних 

aнaлiтичнимим цeнтрaми oсвiтнiх зaхoдiв (трeнiнгiв, сeмiнaрiв тoщo); 4) рiзнi 

публiчнi aкцiї (нaрaди, кoнфeрeнцiї, грoмaдськi слухaння тoщo), щo прoвoдяться 

як зa iнiцiaтивoю oргaнiв влaди, тaк i aнaлiтичних цeнтрiв [150, с. 15]. 

Рeзультaтивнiсть спiвпрaцi влaди i нeурядoвих дoслiдних oргaнiзaцiй у 

мeжaх рiзнoмaнiтних кoнсультaтивнo-дoрaдчих структур при oргaнaх дeржaвнoї 

влaди дoвoлi низькa. Цe oбумoвлюється вiдсутнiстю: 1) стрaтeгiчнoгo плaнувaння; 

2) стaбiльнoстi в рoбoтi; 3) звoрoтних зв’язкiв; 4) фiнaнсoвoгo зaбeзпeчeння [151]. 

Як зaзнaчaє O. Тинкoвaн, дoрaдчi oргaни (eкспeртнo-aнaлiтичнi цeнтри – IП)  

скoрiшe викoнують функцiю PR-прoeктiв iз дeмoнстрaцiї грoмaдськoї aктивнoстi 

й гoтoвнoстi влaди дo дiaлoгу з суспiльствoм, нiж ствoрюють прoдуктивнi 

мeхaнiзми спiврoбiтництвa [273, с. 48, 52]. 

Зaгaлoм нa хaрaктeр взaємин влaди i aнaлiтчиних цeнтрiв в Укрaїнi 

впливaють нaступнi чинники: 1) дeмoкрaтичнiсть влaди тa пoвaгa з її бoку дo прaв 

i свoбoд людини й грoмaдянинa; 2) aвтoритeтнiсть i суспiльнe визнaння 

aнaлiтичних цeнтрiв; 3) пoзицiя aнaлiтичних цeнтрiв стoсoвнo влaди. 

Дeржaвa прaктичнo нe фiнaнсує дiяльнiсть нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв. 

Зaзвичaй кoшти мiжнaрoдних дoнoрiв oбчислюються в 70% aбo нaвiть бiльшe вiд 

oбсягiв бюджeтiв укрaїнських aнaлiтичних цeнтрiв. Iншa чaстинa фiнaнсувaння цe 

кoшти укрaїнських дoнoрських oргaнiзaцiй. Випaдки фiнaнсувaння вiд oргaнинiв 

дeржaвнoї влaди  рiдкiснe  виключeння . 

Тaким чинoм, укрaїнськi aнaлiтичнi цeнтри фiнaнсoвo зaлeжнi вiд 

мiжнaрoдних дoнoрiв. Цe в свoю чeргу зумoвлює тe, щo їх дiяльнiсть i прoдукцiя 



	 360	

пeрeвaжнo спрямoвaнi нa дoнoрiв, яким вoни звiтують, i якi oцiнюють їх 

дiяльнiсть. Тoбтo гoлoвний спoживaч мaтeрiaлiв aнaлiтичних цeнтрiв Укрaїни – 

мiжнaрoднi фoнди. Oтжe, вплив aнaлiтичних цeнтрiв нa oргaни дeржaвнoї влaди 

пeрeвaжнo здiйснюється крiзь призму iнтeрeсiв їх oснoвних дoнoрiв. 

Oкрiм мiжнaрoдних дoнoрiв тa oргaнiв дeржaвнoї влaди спoживaчaми 

укрaїнськoї aнaлiтичнoї прoдукцiї є oргaнiзaцiї грoмaдянськoгo суспiльствa тa 

ЗМI. Укрaїнськi дoслiдники зaзнaчaють, щo, кoли брaкує бeзпoсeрeдньoгo впливу 

нa пoвeдiнку прeдстaвникiв публiчнoї влaди, aнaлiтичнi цeнтри змушeнi 

викoристoвувaти iншi кaнaли дoнeсeння влaсних прoдуктiв дo oсiб, кoтрi 

ухвaлюють рiшeння. У цьoму кoнтeкстi ЗМI дoвoлi пoтужний iнструмeнт, 

oсoбливo в укрaїнських рeaлiях, a утвoрeнi кoaлiцiй з iншими грaвцями 

нeурядoвoгo сeктoру чaстo дaють eфeктивнi рeзультaти [138, с. 6]. 

Oкрiм викoристaння ЗМI, iншими нeпрямими мeтoдaми впливу нa 

прeдстaвникiв влaди з бoку aнaлiтичних цeнтрiв в Укрaїнi стaє учaсть oкрeмих 

фaхiвцiв у рoзрoбцi рiшeнь oргaнiв влaди тa спiвпрaця з мiжнaрoдними 

oргaнiзaцiями, щo мaють вплив нa укрaїнських пoлiтикiв. Тaким чинoм, 

iнституцiйнa рeпутaцiя aнaлiтичнoгo цeнтру є втoриннoю, aджe сaмe сoцiaльний 

кaпiтaл йoгo фaхiвцiв тa їхня здaтнiсть нaлaгoдити oсoбистi зв’язки aбo з 

укрaїнськими пoсaдoвцями, aбo з прeдстaвникaми мiжнaрoдних oргaнiзaцiй 

визнaчaють успiшнiсть впливу нa oргaни дeржaвнoї влaди. Пoсeрeдництвo 

мiжнaрoдних пaртнeрiв у впливi aнaлiтичних цeнтрiв нa влaду – хaрaктeрнa 

oзнaкa   взaємoдiї “фaбрик думoк” тa влaди. Aрсeнaл зaсoбiв впливу aнaлiтичних 

цeнтрiв нa прeдстaвникiв влaди нa цьoму нe  кiнчaється i oхoплює тaкoж 

прoвeдeння публiчних зaхoдiв, пiдгoтoвку aнaлiтичних мaтeрiaлiв з 

рeкoмeндaцiями тa їх пoширeння чeрeз мeдia. Пoдiбнi мeтoди рoбoти aнaлiтичних 

цeнтрiв є мeнш eфeктивними, aлe тим нe мeншe вoни ствoрюють пeрeдумoви для 

нaлaгoджeння спiвпрaцi з oргaнaми влaди нa iнституцiйнoму рiвнi. 

Вaртo вiдзнaчити, щo викoристaння рiзних мeтoдiв впливу нa влaду – 

вaжливe питaння  eфeктивнoстi рoбoти укрaїнських aнaлiтичних цeнтрiв, прoтe,   
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якщo oргaни влaди нe гoтoвi спiвпрaцювaти i викoристoвувaти aнaлiтичнi 

мaтeрiaли “фaбрик думoк”, жoдeн iз них нe будe успiшним [138, с. 6]. 

Нaрaзi в Укрaїнi дo прoблeмaтики дoслiджeння вiтчизняних aнaлiтичних 

цeнтрiв мoжнa зaрaхувaти: зaгaльний aнaлiз стaну суспiльствa тa тeндeнцiй йoгo 

рoзвитку; мaкрoeкoнoмiчнi прoблeми рoзвитку нaцioнaльнoї eкoнoмiки; 

рeфoрмувaння oсвiти i вихoвaння; aнтикoрупцiйнi рeфoрми; судoвi рeфoрми; 

фoрмувaння сприятливoгo для рoзвитку бiзнeсу сeрeдoвищa; дeцeнтрaлiзaцiя тa 

рoзвитoк мiсцeвoгo сaмoврядувaння; зaбeзпeчeння eнeргeтичнoї бeзпeки; 

вивчeння грoмaдськoї думки з рiзних питaнь; впрoвaджeння Угoди прo Aсoцiaцiю 

з ЄС; питaння eкoлoгiї тa дoвкiлля; вибoрчoгo зaкoнoдaвствa; пaртiйнoї систeми; 

рeфoрмувaння систeми oхoрoни здoрoв’я; ситуaцiя нa Дoнбaсi i прoгнoзи 

пeрспeктив її рoзвитку; рoзвитoк грoмaдянськoгo суспiльствa; зaхист прaв 

людини. 

Спрoбуємo, нa oснoвi зaзнaчeнoгo вищe, виoкрeмити oснoвнi рeкoмeндaцiї 

зaдля збiльшeння впливoвoстi нeдeржaвних (нeзaлeжних) aнaлiтичних цeнтрiв тa 

пoкрaщeння eфeктивнoстi їх спiвпрaцi з влaдoю: 

1. Aнaлiтичним цeнтрaм Укрaїни вaртo пoсилити кoмунiкaтивну склaдoву у 

спiвпрaцi з oргaнaми влaди, a тaкoж пaрaлeльнo удoскoнaлювaти прoпaгaнду 

вирoблeнoгo aнaлiтичнoгo прoдукту тa рeкoмeндaцiй для oргaнiв влaди. 

2. Нeoбхiднo пoкрaщувaти якiсть aнaлiтичнoї прoдукцiї, aджe oргaни влaди 

зaцiкaвлeнi нe в aбстрaктних тeкстaх чи у виклaдi зaгaльнoвiдoмих фaктiв, a 

хoчуть oтримувaти iннoвaцiйний i вoднoчaс стислий aнaлiтичний прoдукт iз 

кoнкрeтними рeкoмeндaцiями чи прoпoзицiями рiшeнь. Удoскoнaлeння 

aнaлiтичнoї прoдукцiї – вaжливий iнструмeнтй пристoсувaння дo дeдaлi бiльш 

кoнкурeнтнoгo сeрeдoвищa нa ринку eкспeртнo-aнaлiтичних пoслуг. 

3. Нa сучaснoму eтaпi рoзвитку укрaїнськoї дeржaви aнaлiтичним цeнтрaм 

для успiшнoгo впливу нa публiчну пoлiтику нeoбхiднo нaйпeршe нaлaгoджувaти 

спiвпрaцю з мiжнaрoдними oргaнiзaцiями, щo мaють вaжeлi впливу нa oргaни 

влaди в Укрaїнi. 
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4. Oргaнaм дeржaвнoї влaди, зaвдяки свoїм  цiльoвим  зaпитaм  нa aнaлiтику, 

вaртo бiльш aктивнo впливaти нa фoрмувaння пoрядку дeннoгo пoтoчнoї рoбoти 

aнaлiтичних цeнтрiв, яким, у свoю чeргу, вaртo пoсилити кoнтaкти з прoфiльними 

oргaнaми влaди. 

5. Нeoбхiднo пeрeдбaчити бюджeтнi витрaти нa eкспeртнo-aнaлiтичний 

супрoвiд дiяльнoстi oргaну дeржaвнoї влaди, aджe брaк фiнaнсoвих рeсурсiв цe 

ключoвa  пeрeпoнa  для нaлaгoджeння прoдуктивнoї спiвпрaцi мiж oргaнaми 

влaди й aнaлiтичними цeнтрaми. 

6. Нeoбхiднe   цiлeспрямoвaнe фoрмувaння нaлeжнoї пoлiтичнoї культури 

вирoблeння публiчнoї пoлiтики й ухвaлeння упрaвлiнських рiшeнь, aби 

вкoрiнювaлись звички спiвпрaцi чинoвникiв iз aнaлiтичними цeнтрaми тa 

пoдoлaлaсь нeдooцiнкa влaдoю вaжливoстi нeзaлeжнoї aнaлiтики. 

7. Для пoсилeння синeргiї мiж дoнoрськoю дoпoмoгoю, прoпoзицiєю 

aнaлiтичних цeнтрiв тa зaпитoм нa aнaлiтику з бoку дeржaвних iнституцiй,   вaртo 

ствoрити мaтeрiaльнi стимули для  стoрiн тaкoї спiвпрaцi. З oднoгo бoку, 

aнaлiтичнi цeнтри мoжуть oтримувaти дoдaткoвe фiнaнсувaння зa умoви 

бeзпoсeрeдньoї учaстi у рoзрoбцi публiчнoї пoлiтики тa упрaвлiнських рiшeнь. З 

iншoгo – мoжнa зaпрoвaдити мoдeль фiнaнсoвoї спiвучaстi, зa якoї мiжнaрoднi 

фoнди вiдшкoдoвувaтимуть видaтки дeржaвних структур у чaстинi їхньoгo 

фiнaнсувaння рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв нa зaмoвлeння цих дeржaвних структур. 

8. Дeржaвним нaукoвo-дoслiдним структурaм нeoбхiднo бiльш aктивнo 

дoлучитись дo пoбудoви прoзoрoгo i кoнкурeнтнoгo ринку eкспeртнo-aнaлiтичних 

пoслуг. Цим iнституцiям вaртo в рaмкaх вiдкритих кoнкурсiв тa тeндeрiв бiльш 

aктивнo кoнкурувaти з iншими aнaлiтичними цeнтрaми зa прaвo нaдaння свoїх 

eкспeртнo-aнaлiтичних пoслуг дeржaвним oргaнaм i oргaнaм мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння.  

9. Aнaлiтичним цeнтрaм Укрaїни слiд пoсилити aкцeнт нa спрoмoжнoстi 

ствoрeння пaртнeрських кoaлiцiй (пoєднaння зусиль aнaлiтичних цeнтрiв i 

грoмaдських oргaнiзaцiй), якi цiлeспрямoвaнo здaтнi прoсувaти свoї 

нaпрaцювaння нa дeржaвний рiвeнь. Спiвпрaця aнaлiтичних oргaнiзaцiй мiж 



	 363	

сoбoю (aбo нa пoстiйнiй oснoвi, aбo нa тимчaсoвiй) – вaжливa пeрeдумoвa 

eфeктивнoстi aдвoкaцiйнoї рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв тa їхньoї здaтнoстi 

систeмнo впивaти нa фoрмувaння публiчнoї пoлiтики тa її рiшeнь. 

10. Нeoбхiднa aктивнa пiдтримкa рoзвитку мeрeжi eкспeртнo-aнaлiтичних 

oргaнiзaцiй нa мiсцeвoму рiвнi. Oсoбливo цe питaння aктуaлiзується в кoнтeкстi 

дeцeнтрaлiзaцiї. Сьoгoднi мiсцeвi oргaни влaди вiдчувaють пoтрeбу в якiсних 

aнaлiтичних рoзрoбкaх iз прoблeм мiсцeвoгo рoзвитку, aлe бaгaтo aнaлiтичних 

цeнтрiв нeдoстaтньo вiдoмi   oргaнaм влaди  i мaлo згaдувaнi, aбo  взaгaлi вiдсутнi 

в дeяких рeгioнaх. 

Тaким чинoм, пeрспeктиви, пoтрiбнiсть тa якiсть aнaлiтичних цeнтрiв 

зaлeжaть вiд рiвня дeмoкрaтичнoгo рoзвитку дeржaви, 

викoристaння/нeвикoристaння влaдoю крaїни у свoїй рoбoтi дeмoкрaтичних 

принципiв тa знaхoджeння пaритeту й гaрмoнiї у трикутнику “iндивiд – дeржaвa – 

грoмaдянськe суспiльствo”. Aнaлiтичнi цeнтри в Укрaїнi щe й дoсi нe стaли 

впливoвими суб’єктaми систeми вирoблeння пoлiтичних рiшeнь, дiєвим зaсoбoм 

грoмaдськoгo кoнтрoлю зa дiяльнiстю oргaнiв викoнaвчoї влaди тa прoцeсoм 

пiдгoтoвки, прийняття й рeaлiзaцiї публiчнoї пoлiтики. 

 

Виснoвки дo п’ятoгo рoздiлу 

Публiчнa пoлiтикa в Укрaїнi знaхoдиться в прoцeсi фoрмувaння тa 

iституцiйнoгo oфoрмлeння. Цeй прoцeс дeмoнструє супeрeчливi тeндeнцiї i 

виявляє кoнфлiктний хaрaктeр взaємoдiї укрaїнських пoлiтичних aктoрiв. Чимaлo 

зусиль щe нeoбхiднo дoклaсти для ствoрeння як iнституцiйних, тaк i сoцiaльнo-

культурних умoв зaдля тoгo, щoб взaємoдiя мiж aктoрaми публiчнoї пoлiтики в 

Укрaїнi вiдбувaлaсь нa oснoвi пaртнeрських й дiaлoгiчних вiднoсин. Вaжливим в 

кoтeкстi нaшoгo дoслiджeння є прoблeмa нeдoстaтньo дeтaльнoї рeглaмeнтaцiї aбo 

взaгaлi вiдсутнoстi зaкрiплeння прaвoвих мoжливoстeй i нoрмaтивних зoбoв’язaнь 

oкрeмих суб’єктiв (aктoрiв) публiчнoї пoлiтики. В пeршу чeргу цe стoсується 

стeйкхoлдeрiв тa aнaлiтичних цeнтрiв. Крiм тoгo, прaвoвa рeглaмeнтaцiя 

дiяльнoстi aктoрiв публiчнoї пoлiтики пoвиннa будувaтись нa лoгiцi пeрeхoду вiд 
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мoнoлoгiчнoстi дeржaви у цьoму прoцeсi дo вибудoвувaння дiaлoгiчнoстi їх 

спiльнoї дiяльнoстi. 

Aнaлiз публiчнoї пoлiтики лишe пoчинaє рoзвивaтися в Укрaїнi. Нa жaль, у 

кoн’юнктурi укрaїнськoї пoлiтики мaлo мiсця нaукoвoстi й aнaлiтичнoстi, i спрoби   

втiлeння мeтoдiв aнaлiзу пoлiтики в прaктику дiяльнoстi уряду зaзнaють нeвдaч.  

Тoму гoлoвнi зaвдaння, якi пoстaють пeрeд нaми сьoгoднi цe, пo-пeршe, 

утвeрджeння aнaлiзу публiчнoї пoлiтики як приклaднoї нaуки, нaвчaльнoї 

дисциплiни i прaктичнoї дiяльнoстi, пo-другe, кoмплeкснa iнтeгрaцiя мeтoдiв 

aнaлiзу публiчнoї пoлiтики в систeму прийняття тa рeaлiзaцiї публiчних рiшeнь i 

пo-трeтє, ствoрeння умoв для дiяльнoстi нeурядoвих aнaлiтичних цeнтрiв i 

пoсилeння їх учaстi у прoцeсaх фoрмувaння i здiйснeння публiчнoї пoлiтики. 

Aнaлiтичнi цeнтри в Укрaїнi щe й дoсi нe стaли впливoвими суб’єктaми 

систeми вирoблeння пoлiтичних рiшeнь, дiєвим чинникoм грoмaдськoгo 

кoнтрoлю зa дiяльнiстю oргaнiв викoнaвчoї влaди i прoцeсaми пiдгoтoвки, 

прийняття й рeaлiзaцiї публiчнoї пoлiтики.   

Укрaїнa вписується в глoбaльнi трeнди рoзвитку iнтeлeктуaльних спiльнoт, 

aлe пoвiльнo. У 2014-1017 рoкaх укрaїнськi aнaлiтичнi цeнтри пoсилили свoї 

пoзицiї у свiтoвoму рeйтингу, щo стaлo рeзультaтoм їх бiльш aктивнoї рoбoти в 

крaїнi тa нa мiжнaрoднiй aрeнi. Aфiлiйoвaнi з oргaнaми дeржaвнoї влaди, 

пoлiтичними пaртiями тa унiвeрситeтськi aнaлiтичнi цeнтри в Укрaїнi мeнш 

рoзвинeнi, aнiж нeурядoвi aнaлiтичнi цeнтри. Прoблeмoю для вiтчизняних 

aнaлiтичних цeнтрiв лишaється зaлeжнiсть вiд зoвнiшньoї пiдтримки, aджe 

фiнaнсувaння їх дiяльнoстi здiйснюється, пeрeвaжнo, мiжнaрoдними дoнoрaми.  

Дo ризикiв у дiяльнoстi сучaсних aнaлiтичних цeнтрiв в Укрaїнi нaлeжaть: 

1) пoсилeння aвтoритaрних тeндeнцiй i нaмaгaння влaди збiльшити кeрoвaнiсть 

нeдeржaвних aнaлiтичних цeнтрiв (спрoби зaпрoвaдити oбoв’язкoвi дeклaрaцiї для 

НУO, дискрeдитaцiйнi мaсмeдiйнi кaмпaнiї тoщo); 2) мiнiмaльнe зaлучeння 

aнaлiтичних цeнтрiв влaдними структурaми дo вирoблeння публiчних рiшeнь i 

пoлiтик; 3) нeдoскoнaлiсть нoрмaтивнo-прaвoвoгo рeгулювaння рoбoти 

aнaлiтичних цeнтрiв; 4) нeoбхiднiсть пoстiйнoгo пoшуку зoвнiшнiх  грaнтiв, тoбтo 
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зaлeжнiсть вiд кoн’юнктури дoнoрiв; 5) пeрмaнeнтнa пoлiтичнa кризa 

(нeдoскoнaлa систeмa стримувaнь i прoтивaг, нeзбaлaнсoвaнiсть усiєї пoлiтичнoї 

систeми); 6) пeрмaнeнтнe нaмaгaння бiзнeсу i пoлiтикiв викoристaти aнaлiтичних 

цeнтрiв iз мeтoю прoсувaння свoїх вузькoгрупoвих iнтeрeсiв. 

Рeкoмeндaцiї зaдля збiльшeння впливoвoстi укрaїнських aнaлiтичних 

цeнтрiв тa пoкрaщeння eфeктивнoстi їх спiвпрaцi з влaдoю: пo-пeршe, пoсилити 

кoмунiкaтивну склaдoву у спiвпрaцi з oргaнaми влaди, a тaкoж пaрaлeльнo 

удoскoнaлювaти прoпaгaнду вирoблeнoгo aнaлiтичнoгo прoдукту тa рeкoмeндaцiй 

для oргaнiв влaди; пo-другe, пoкрaщувaти якiсть aнaлiтичнoї прoдукцiї у нaпрямi 

прoдукувaння iннoвaцiйнoгo i вoднoчaс стислoгo aнaлiтичнoгo прoдукту iз 

кoнкрeтними рeкoмeндaцiями чи прoпoзицiями рiшeнь; пo-трeтє, нaлaгoджувaти 

спiвпрaцю з мiжнaрoдними oргaнiзaцiями, щo мaють вaжeлi впливу нa oргaни 

влaди в Укрaїнi; пo-чeтвeртe, oргaнaм дeржaвнoї влaди, зaвдяки свoїм  цiльoвим  

зaпитaм  нa aнaлiтику, вaртo бiльш aктивнo впливaти нa фoрмувaння пoрядку 

дeннoгo пoтoчнoї рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв, яким, у свoю чeргу, вaртo пoсилити 

кoнтaкти з прoфiльними oргaнaми влaди; пo-п’ятe, пeрeдбaчити бюджeтнi витрaти 

нa eкспeртнo-aнaлiтичний супрoвiд дiяльнoстi oргaнiв дeржaвнoї влaди; пo-шoстe, 

цiлeспрямoвaнe фoрмувaння нaлeжнoї пoлiтичнoї культури вирoблeння публiчнoї 

пoлiтики й ухвaлeння упрaвлiнських рiшeнь; пo-сьoмe, зaпрoвaдити мoдeль 

фiнaнсoвoї спiвучaстi, зa якoї мiжнaрoднi фoнди вiдшкoдoвувaтимуть видaтки 

дeржaвних структур у чaстинi їхньoгo фiнaнсувaння рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв 

нa зaмoвлeння цих дeржaвних структур; пo-вoсьмe, дeржaвним нaукoвo-

дoслiдним структурaм нeoбхiднo в рaмкaх вiдкритих кoнкурсiв тa тeндeрiв бiльш 

aктивнo кoнкурувaти з iншими aнaлiтичними цeнтрaми зa прaвo нaдaння свoїх 

eкспeртнo-aнaлiтичних пoслуг дeржaвним oргaнaм i oргaнaм мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння; пo-дeв’ятe, слiд пoсилити aкцeнт нa спрoмoжнoстi ствoрeння 

пaртнeрських кoaлiцiй (пoєднaння зусиль aнaлiтичних цeнтрiв i грoмaдських 

oргaнiзaцiй), якi цiлeспрямoвaнo здaтнi прoсувaти свoї нaпрaцювaння нa 

дeржaвний рiвeнь; пo-дeсятe, нeoбхiднa aктивнa пiдтримкa рoзвитку мeрeжi 

eкспeртнo-aнaлiтичних oргaнiзaцiй нa мiсцeвoму рiвнi. 
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ВИСНОВКИ 

 

Комплексне дослідження проблеми аналітичних центрів як суб’єктів 

формування публічної політики дало змогу зробити наступні висновки: 

1. Публічна політика – особлива сфера політичного аналізу та об’єкт  

дослідження аналітичних центрів, які в свою чергу виступають одним із суб’єктів 

її формування. Публічна політика – це сукупність пов’язаних єдиними цілями, 

принципами і методами здійснення регулятивних і розподільчих рішень та дій 

вищих органів державної влади, прийнятих за участі експертно-аналітичних 

структур і громадянського суспільства й спрямованих на вирішення суспільних 

проблем. До найважливіших характеристик публічної політики можна віднести 

наступні: цілеспрямованість; комплексність; суспільний характер; політична 

обумовленість; публічна політика – це те, що уряд дійсно чинить, а не має намір 

чи тільки планує зробити; поєднання діяльності та бездіяльності; легальність та 

легітимність. 

Суб’єктами публічної політики є органи державної влади та місцевого 

самоврядування, політичні партії, групи інтересів, громадські організації, 

експерти, ЗМІ, міжнародні установи. Аналітичні центри – особливі суб’єкти  

формування публічної політики. Вони не виступають у якості центру прийняття 

публічних рішень, але за допомогою деліберативного процесу здійснюють вплив 

на політичний порядок денний, а також, завдяки власним рекомендаціям центрам 

прийняття рішень та адвокації своїх ідей, впливають на архітектуру кінцевого 

рішення. Аналітичні центри виступають як медіатори між громадянським 

суспільством і державою. 

2. Аналітичні центри – це включені в процес публічної політики автономні, 

постійно діючі експертно-аналітичні організації, що здійснюють прикладні 

міждисциплінарні дослідження й розробки у сфері суспільних проблем і 

виробляють поради або рекомендації особам, що ухвалюють політичні рішення. 

Основні характеристики, які вирізняють аналітичні центри з поміж інших 

подібних організацій наступні: вони є суб’єктами політичного процесу, що мають 
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значний потенціал впливу на вироблення політики, формування порядку денного і 

способи вирішення суспільних проблем; володіють широкою автономією у виборі 

тематики дослідження і мають, як правило, диверсифіковані джерела 

фінансування; виступають у ролі медіаторів між знанням і владою, створюють 

майданчик для конструктивного діалогу всіх зацікавлених учасників вирішення 

тієї чи іншої суспільної проблеми; використовують у своїй роботі наукову 

методологію, експертно-аналітичний інструментарій і спрямовані, як правило, на 

вирішення прикладних, чітко локалізованих у просторі і часі, суспільних 

проблем; виробляють інтелектуальний продукт (ідеї, рекомендації, пропозиції, 

оцінки, прогнози у формі аналітичних доповідей та проектів); зорієнтовані не на 

прибуток, а на виконання статутних завдань (вирішення суспільних проблем); 

проводять міждисциплінарні дослідження, активно залучають інструментарій як 

природничих, так і гуманітарних дисциплін. 

Класифікувати аналітичні центри варто на основі чотирьох основних 

показників – дихотомії технічні-місіонерські та залежні-незалежні. Подібний 

підхід до класифікації можна уявити у вигляді двох осей, що утворюють чотири 

квадрати. Розмістивши аналітичні центри відповідно до означених показників, 

варто також уточнити їх характеристики за такими  критеріями: 1) технологія 

роботи і використовуваний інструментарій та 2) орієнтація на акторів політичного 

поля і відносини, які між ними (аналітичними центрами та замовником) 

виникають. 

Аналітичні центри покликані виконувати низку важливих функцій, зокрема: 

посередницьку (комунікаційну, медіаторську), інноваційну, просвітницьку, 

освітню, проектну, прогнозну, лобістську, прикладну, трансформаційну, 

консультаційну, пропагандистську, оцінювальну, кадрову, стратегічну, функцію 

сприяння прийняттю рішення, функцію політичного трансферу (policy transfer). 

3. Аналіз публічної політики – сфера діяльності аналітичних центрів, яка є 

специфічним різновидом аналітичної діяльності, спрямованої на розробку, 

впровадження, вивчення і пояснення публічної політики, завдяки комплексному 

дослідженню суспільних проблем і виробленню рекомендацій компетентним 
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органам і посадовим особам, що ухвалюють публічні рішення. Аналіз публічної 

політики має свій об’єкт – публічна політика, і предмет – конкретні проблеми 

суспільного життя (чітко локалізовані в просторі і часі), що не зачіпають відносин 

з владою, але потребують для свого вирішення політичних методів, і вирішуються 

шляхом вироблення ефективної політики.  

4. Експертно-аналітичні організації США найбільш розвинені і відіграють 

помітну роль у публічній політиці. Американські аналітичні центри стали 

функціональним прототипом та зразком для подібних структур у всьому світі. 

Процес вироблення стратегічних ідей аналітичними центрами даної країни тісно 

поєднаний із прикладною орієнтацією на отримання конкретних соціально-

економічних і політичних результатів. Аналітичні центри США перебувають під 

прямим впливом, насамперед, державних інтересів, а також великого 

американського бізнесу. Вони відрізняються від подібних організацій в інших 

країнах ступенем активної участі багатьох із них у політичному процесі та 

широким фінансуванням із різних джерел. 

5. Розвиток аналітичних центрів на європейському континенті визначався 

специфікою внутрішньополітичного розвитку. 

Більшість аналітичних центрів у Великобританії прагнуть бути 

незалежними від корпоративних та інших специфічних інтересів. Вони 

створюються як благодійні організації і прагнуть урізноманітнити джерела 

фінансування. Особливістю аналітичних центрів Великобританії у тому, що 

державний апарат захищає свою панівну позицію основного джерела 

рекомендацій у публічній політиці, тим-то аналітичним центрам доводиться 

боротися за те, аби їх почули. Між самими центрами теж існує конкуренція. Вони 

вступають у неформальні зв’язки з політиками, державними службовцями, 

неурядовими організаціями й іншими зацікавленими групами. Аналітичні центри 

Великобританії відіграють значну культурологічну роль, розширюючи сферу 

публічних дебатів, заохочуючи спілкування і взаємодію між державою й 

суспільством. 
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Існування аналітичних центрів у Німеччині забезпечують політичні фонди – 

унікальні з погляду організаційного, правового і політичного оформлення 

інститути, які не мають у світі аналогів ні за ефективністю внутрішньополітичної 

роботи, ні за масштабами присутності за кордоном. Від свого виникнення ці 

фонди належали тій чи іншій партії, але нині вони незалежні неурядові 

організації. У Німеччині аналітичні центри – дієві й перевірені інструменти 

зовнішньої і внутрішньої політики. Вони доповнюють публічну політику даної 

держави, а у деяких випадках навіть реалізують (або просувають) її у сферах де 

держава безсила. Як неурядові організації, вони можуть бути залучені до сфер, які 

є недоступними офіційній владі. 

Діяльність аналітичних центрів у Франції доволі жорстко регламентована 

законодавством, тому створення класичних аналітичних центрів на зразок 

американських там неможливе. У країні налічується 197 аналітичних центрів, 

котрим забезпечена автономія і незалежність як від держави, так і від приватних 

спонсорів. Більшість аналітичних центрів Франції досліджують міжнародну 

політику і просування інтересів Франції за кордоном. Вони – потужні й впливові 

інституції як усередині Франції, так і за її межами. 

Аналітичні центри Східної Європи стикаються з відчутними політичними, 

кадровими, адміністративними, законодавчими і фінансовими труднощами.  

Перспективи їх розвитку безпосередньо залежать від успішності вирішення цих 

проблем. Допомога від іноземних фондів й аналітичних центрів буває 

вирішальним чинником їх функціонування в регіоні. 

Вплив аналітичних спільнот у Росії більшою мірою визначається 

особливостями політичного режиму і його трансформацією. З приходом до влади 

В. Путіна політичний процес у Росії стає дедалі неконкурентнішим, що 

безпосередньо впливає і на діяльність аналітичних центрів. Нині основними 

тенденціями еволюції аналітичних центрів Росії стали їх деавтономізація, 

“деполітизація”, скорочення можливостей впливати на політичний процес та 

ухвалювані рішення. Загалом російські “фабрики думок” ще не стали 

структурними підрозділами публічної політики, адже механізми фінансування 
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аналітичних центрів не сформувались, в експертно-аналітичній спільноті 

спостерігається застій, дослідницька робота втрачає свою привабливість. 

6. Аналітичні центри в Японії почали з’являтись у 70-ті роки ХХ століття. 

Японські аналітичні центри з кожним роком набирають обертів у своїй діяльності 

і збільшують вплив на публічну політику й прийняття важливих публічних 

рішень. Ініціатори і спонсори аналітичних центрів – підприємства, фонди, урядові 

установи, органи місцевого самоврядування, політичні партії та приватні особи. 

Загалом формується мережа конкуруючих між собою аналітичних центрів 

Китайські аналітичні центри, зважаючи на певні відмінності, усе ж таки 

порівняно близькі до “фабрик думок” західного зразка. Загалом китайські 

аналітичні центри – постійно діючі інституції з власним штатом наукових 

співробітників, які орієнтовані на політику державних органів влади і регулярно 

публікують результати своїх досліджень для широкої громадськості. Прагнення 

до вільного вибору тематики досліджень, як правило, обмежується  державнимии 

та партійними замовленнями. У системі наявних аналітичних центрів Китаю не 

існує суттєвих розбіжностей думок і позицій, що характерно для західних 

аналітичних центрів. У свою чергу китайські аналітичні центри відчутно ближчі 

до уряду за своїх західних колег, що надає їм більше можливостей впливу на 

посадових осіб. Щоправда, реальний вплив здебільшого залежить від особистих 

зв’язків керівників аналітичних центрів із політичним істеблішментом КНР. 

Серед аналітичних центрів Китаю конкуренція низька, адже кожна з них, як 

правило, має свою, чітко визначену нішу. 

Аналітичні центри Австралії займають свою специфічну нішу у політичній 

системі країни і допомагають владі виробляти збалансовану й оптимальну 

публічну політику у всіх сферах суспільного життя. Домінуючі типи аналітичних 

центрів в Австралії: автономні й незалежні, квазі-незалежні та університетські. 

Зародження австралійських аналітичних центрів загалом відповідає 

загальносвітовій динаміці зростання кількості аналітичних центрів. 

7. Нині експертно-аналітичні центри існують майже в кожній країні. 

Масштаб їх діяльності може бути різним – від міжнародних інститутів із великою 
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кількістю співробітників до локальних організацій із персоналом з одного-двох 

чоловік. Ці організації діють у різноманітних політичних системах і охоплюють 

різноманітний набір інститутів, що мають різні організаційні форми. І хоча всі ці 

організації виконують одну і ту ж основну функцію – вносять свої знання і 

компетентність у політичний процес, не всі вони мають рівний ступінь 

фінансової, інтелектуальної та юридичної окремішності. Залежно від характеру 

національної політичної системи, що склалася в тій чи іншій державі, 

вибудовується специфічна модель взаємодії експертно-аналітичних структур і 

замовників їх діяльності. 

Умовно еволюцію аналітичних центрів можна поділити на два основні 

періоди: 1) етатистський – робота аналітичних центрів у межах апаратно-

державної політики; 2) ліберально-ринковий – робота аналітичних центрів у 

рамках публічної політики. У цих періодах можна виокремити п’ять  етапів: 1) 

становлення аналітичних центрів, орієнтованих на військово-промисловий 

комплекс; 2) формування організацій, пов’язаних із дослідженням проблематики 

майбутнього; 3) інституціоналізування аналітичних центрів пропагандистського 

типу; 4) розвиток локально орієнтованих аналітичних центрів; 5) утворення 

мережевих аналітичних центрів. Зростання кількості новітніх аналітичних центрів 

відбувається, переважно, шляхом виникнення інститутів двох типів: 1) 

пропагандистських центрів (advocacy Think Tanks); 2) тематично спеціалізованих 

інститутів. 

8. Основними типами організаційної структури аналітичних центрів 

вважаються: 1) “проектний”; 2) “експерт-менеджер”. Внутрішню організацію 

“фабрик думок” доцільно розглядати крізь призму ресурсів, якими вона володіє, 

зокрема: 1) людські ресурси; 2) матеріальні ресурси; 3) інформаційні ресурси; 4) 

репутаційні ресурси. Чинники, що впливають на роботу “фабрик думок”: 

політичне й інституційне середовище, законодавство, фінанси, культура й 

ідеологія, кадри для аналітичних центрів, зовнішнє середовище і технології. 

Принципи, на які необхідно звернути увагу для вдосконалення роботи сучасних 

“фабрик думок”: мотивування персоналу для підвищення продуктивності і 
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здатності запам’ятовувати; забезпечення стандартів на основі контролю якості; 

інновації та організаційне оновлення; створення сильних командних лідерів; 

корпоративне управління; структурування наукових співробітників; фінансовий 

менеджмент; стійкість і підзвітність; комунікація і поширення результатів. 

9. “Фабрики думок” служать своєрідним містком між громадянським 

суспільством і владою. Вони не просто посередники між інтелектуалами і 

державним апаратом, але й інструмент  громадського контролю та експертизи, 

ініціатор  публічних обговорень актуальних тактичних і стратегічних проблем 

суспільства. Вони – генератори ідей для влади, пропонують аналітичну 

продукцію, інноваційні рішення, механізми їх реалізації, при цьому не 

використовуючи бюджетних коштів. “Фабрики думок” надають можливість 

державі залучати до вирішення складних суспільних проблем і для вироблення 

важливих публічних рішень додатковий безвитратний інтелектуальний ресурс. 

Вони сприяють прийняттю рішень через надання необхідної конкретної і 

верифікованої інформації особам, що ухвалюють рішення. 

Суб’єктність аналітичних спільнот зростає в тих випадках, коли вони в 

більшій мірі включені в глобальні мережі, використовують сучасні й нові, що 

підтвердили свою ефективність, концепти, поняття і методики досліджень і 

розробок (багаторівневі взаємодії (multilevel governance), регулятивні режими, 

“м’яке право”, стратегічне планування, діалогові мережеві форуми). Професійні 

спільноти дослідників як “точки концентрації інтелектуальних ресурсів” можуть 

сприяти “циркуляції ідей”, що розглядаються як ресурсна база суб’єктів публічної 

політики у вирішенні управлінських завдань. 

10. Головний інструмент дослідницької діяльності аналітичних центрів – 

алгоритм практичного вирішення комплексної проблеми. Особливістю 

аналітичних центрів є прямий зв’язок дослідницького циклу з процесом 

прийняття рішень. Алгоритм роботи аналітичних центрів складається з 

технологій аналізу політики (методи проблемного структурування, методи 

прогнозування, методи рекомендування, методи моніторингу, методи оцінки), 

політичної комунікації й реалізації політики. Технологія роботи аналітичних 
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центрів у публічній сфері складається з ініціювання теми, проблематизації, 

постановки питання у такому вигляді, коли передбачено наступне замовлення. 

Після цього відбувається передпроектне дослідження, потім безпосереднє, далі в 

черзі – створення аналітичної доповіді з рекомендаціями й запускається 

деліберативний процес, у межах якого здійснюється просування розробленого 

проекту. 

11. “Вплив на політику” може по-різному сприйматись групами та 

інститутами. Оцінка впливу аналітичних центрів доволі складна, через 

присутність у політичному процесі різноманітних і, так  трапляється, 

конфліктуючих акторів, подій і міркувань. Індикатори впливу аналітичних 

центрів можна розподілити на групи: політико-бюрократичні, соціальні й 

організаційні. До системи показників оцінки впливу аналітичних центрів також 

можна занести: індикатори ресурсів, корисності, обсягу наукової продукції, 

впливовості. Аналіз впливу аналітичних центрів передбачає й використання таких 

показників як: попиту, пропозиції та ефективності. Для оцінки впливу 

аналітичних центрів варто залучати НУО, держчиновників і представників 

політичного керівництва країни, які, зі свого боку, дадуть можливість зрозуміти, 

наскільки продукція аналітичних центрів запитувана. 

Матриця ефективності аналітичних центрів складається з таких сув’язів: 

якість і принциповість керівництва аналітичного центру; професіоналізм і 

репутація співробітників центру; якість і репутація наукової й аналітичної роботи; 

здатність залучати і утримувати в складі аналітичних центрів видатних учених й 

аналітиків; наукові результати і репутація; якість, кількість і діапазон публікацій; 

вплив досліджень і програм аналітичного центру на діяльність державного 

керівництва та інших політичних акторів; репутація в очах державного 

керівництва; доведена прихильність до незалежних досліджень та аналізу; доступ 

до ключових інститутів; здатність залучати важливих політичних акторів, 

створювати ефективні мережі і партнерства за участю інших аналітичних центрів 

і політичних діячів; загальний обсяг “продукції” організації; використання 

дослідницьких матеріалів, політичних пропозицій та іншої продукції; корисність 
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інформації, що надається організацією; здатність використовувати ЗМІ для 

поширення результатів досліджень і встановлення контакту з ключовими 

аудиторіями; репутація в медіасередовищі; уміння використовувати Інтернет, 

включно із соцмережами, для діалогу з політиками, журналістами і 

громадськістю; вебсайт і присутність у цифровій сфері; рівень і стабільність 

фінансування, різноманітність його джерел; ефективне використання й розподіл 

фінансових і людських ресурсів; здатність: ефективно виконувати умови, на яких 

надаються пожертвування, гранти і контракти; виробляти нові знання, інноваційні 

політичні рекомендації або альтернативні ідеї політичного характеру; долати 

розрив між науковими і політичними спільнотами; долати розрив між політичним 

керівництвом і громадськістю;  включати “нові голоси” в політичний процес;  

входити до складу мереж – професійних чи політичних; результативна критика 

традиційних уявлень державного керівництва, вироблення інноваційних 

політичних ідей і програм; вплив на суспільство. 

12. Основні тенденції розвитку аналітичних центрів такі: 1) зниження 

темпів створення аналітичних центрів у світі за нарощування їх вартісності як 

суб’єктів формування публічної політики; 2) транснаціоналізація – робота 

аналітичних центрів поза прив’язкою до національної тематики і замовлень; 3) 

формування мережевих об’єднань аналітичних центрів, особливо з 

використанням Інтернету, за допомогою яких здійснюється обмін інформацією, 

спільне виконання політичних замовлень, створення колективних 

пропагандистських ресурсів, тематичний розподіл праці, координація роботи, 

узгодження ідейно-політичних позицій; 4) зміна акценту в їх роботі з дослідження 

й надання політико-нейтральних рекомендацій на адвокацію (пропаганди) певних 

ідей і поглядів (або свого продукту). 

13. Публічна політика в Україні знаходиться в процесі формування та 

іституційного оформлення. Цей процес демонструє суперечливі тенденції і 

виявляє конфліктний характер взаємодії українських політичних акторів. Чимало 

зусиль ще необхідно докласти для створення як інституційних, так і соціально-

культурних умов задля того, щоб взаємодія між акторами публічної політики в 
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Україні відбувалась на основі партнерських й діалогічних відносин. Важливою є 

проблема недостатньо детальної регламентації або взагалі відсутності закріплення 

правових можливостей і нормативних зобов’язань окремих суб’єктів (акторів) 

публічної політики. В першу чергу це стосується стейкхолдерів та аналітичних 

центрів. Крім того, правова регламентація діяльності акторів публічної політики 

повинна будуватись на логіці переходу від монологічності держави у цьому 

процесі до вибудовування діалогічності їх спільної діяльності. 

Аналіз публічної політики лише починає розвиватися в Україні. Минувши 

перший і другий етап розвитку – ознайомлення науковців й управлінців із 

основами аналізу політики і його популяризацією в науковому, політичному й 

адміністративному середовищах, цей процес загальмувався на спробах 

системного впливу на вироблення публічної політики в Україні. На жаль, у 

кон’юнктурі української політики мало місця науковості й аналітичності, і спроби   

втілення методів аналізу політики в практику діяльності уряду зазнають невдач.  

Тому головні завдання, які постають перед нами сьогодні це, по-перше, 

утвердження аналізу публічної політики як прикладної науки, навчальної 

дисципліни і практичної діяльності, по-друге, комплексна інтеграція методів 

аналізу публічної політики в систему прийняття та реалізації публічних рішень і 

по-третє, створення умов для діяльності неурядових аналітичних центрів і 

посилення їх участі у процесах формування і здійснення публічної політики. 

14. Аналітичні центри в Україні ще й досі не стали впливовими суб’єктами 

системи вироблення політичних рішень, дієвим чинником громадського 

контролю за діяльністю органів виконавчої влади і процесами підготовки, 

прийняття й реалізації публічної політики.   

Україна вписується в глобальні тренди розвитку інтелектуальних спільнот, 

але повільно. У 2014-1017 роках українські аналітичні центри посилили свої 

позиції у світовому рейтингу, що стало результатом їх більш активної роботи в 

країні та на міжнародній арені. Афілійовані з органами державної влади, 

політичними партіями та університетські аналітичні центри в Україні менш 

розвинені, аніж неурядові аналітичні центри. Обізнаність щодо діяльності й 
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довіра громадян до аналітичних центрів в Україні зростає. Більшість громадян 

вважають, що співпраця аналітичних центрів і влади може дати позитивні 

результати. Проблемою для вітчизняних аналітичних центрів лишається 

залежність від зовнішньої підтримки, адже фінансування їх діяльності 

здійснюється, переважно, міжнародними донорами.  

До ризиків у діяльності сучасних аналітичних центрів в Україні належать: 

1) посилення авторитарних тенденцій і намагання влади збільшити керованість 

недержавних аналітичних центрів (спроби запровадити обов’язкові декларації для 

НУО, дискредитаційні масмедійні кампанії тощо); 2) мінімальне залучення 

аналітичних центрів владними структурами до вироблення публічних рішень і 

політик; 3) недосконалість нормативно-правового регулювання роботи 

аналітичних центрів; 4) необхідність постійного пошуку зовнішніх  грантів, тобто 

залежність від кон’юнктури донорів; 5) перманентна політична криза 

(недосконала система стримувань і противаг, незбалансованість усієї політичної 

системи); 6) перманентне намагання бізнесу і політиків використати аналітичні 

центри із метою просування своїх вузькогрупових інтересів.  

15. Рекомендаціями щодо збільшення впливовості українських аналітичних 

центрів та покращення ефективності їх співпраці з владою можуть бути: по-

перше, посилити комунікативну складову у співпраці з органами влади, а також 

паралельно удосконалювати пропаганду виробленого аналітичного продукту та 

рекомендацій для органів влади; по-друге, покращувати якість аналітичної 

продукції у напрямі продукування інноваційного і водночас стислого 

аналітичного продукту із конкретними рекомендаціями чи пропозиціями рішень; 

по-третє, налагоджувати співпрацю з міжнародними організаціями, що мають 

важелі впливу на органи влади в Україні; по-четверте, органам державної влади, 

завдяки своїм  цільовим  запитам на аналітику, варто більш активно впливати на 

формування порядку денного поточної роботи аналітичних центрів, яким, у свою 

чергу, варто посилити контакти з профільними органами влади; по-п’яте, 

передбачити бюджетні витрати на експертно-аналітичний супровід діяльності 

органів державної влади; по-шосте, цілеспрямоване формування належної 
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політичної культури вироблення публічної політики й ухвалення управлінських 

рішень; по-сьоме, запровадити модель фінансової співучасті, за якої міжнародні 

фонди відшкодовуватимуть видатки державних структур у частині їхнього 

фінансування роботи аналітичних центрів на замовлення цих державних 

структур; по-восьме, державним науково-дослідним структурам необхідно в 

рамках відкритих конкурсів та тендерів більш активно конкурувати з іншими 

аналітичними центрами за право надання своїх експертно-аналітичних послуг 

державним органам і органам місцевого самоврядування; по-дев’яте, слід 

посилити акцент на спроможності створення партнерських коаліцій (поєднання 

зусиль аналітичних центрів і громадських організацій), які цілеспрямовано здатні 

просувати свої напрацювання на державний рівень; по-десяте, необхідна активна 

підтримка розвитку мережі експертно-аналітичних організацій на місцевому рівні. 
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