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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми 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, 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 дисертації з науковими програмами, темами, планами. 
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”. 
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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; 

− 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 



	 3	
	

	

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 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 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 
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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 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, 
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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 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 
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вироблення публічних рішень і 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 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 
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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 дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
п’яти розділів, диференційованих на 15 підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел і додатку. Загальний обсяг дисертації становить 422 
сторінки, список використаних джерел нараховує 566 найменувань на 50 
сторінках, додаток – 5 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У “Вступі” обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначені мета 
і завдання, розкриваються наукова новизна, теоретичне і практичне значення 
отриманих результатів, зазначено здійснену апробацію результатів 
дослідження та авторські публікації за темою, наводяться дані про структуру 
та обсяг роботи. 

У першому розділі –  “Публічна політика як об’єкт політологічного 
аналізу” – 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 сфери діяльності 
аналітичних центрів. 

У підрозділі 1.1. – “Публічна політика та її суб’єкти” – розглянуто 
складності перекладу поняття “public policy” на українську мову, досліджено 
основні підходи закордонних та вітчизняних вчених до розуміння сутності 
категорії “публічна політика”, запропоновано авторське розуміння публічної 
політики, виокремлено основні характеристики публічної політики та її 
головних суб’єктів. 
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Науковим підґрунтям авторського пояснення категорії “публічна 
політика” є праці Дж.Андерсена, Т.Брус, О.Дем’янчука, Л.Гана, О.Кілієвича, 
Б.Гогвуда, Г.Колбеча, В.Лобанова, Л.Пала, Г.Пітерса, В.Романова, О.Рудіка, 
С.Телешуна, В.Тертички, Ю.Габермаса, О.Чальцевої. 

Запропоновано авторське визначення 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 та інститутів 
громадянського суспільства, загалом, й спрямованих на вирішення 
суспільних проблем. 

Наголошується, що важливе значення має наукове забезпечення 
публічної політики. Воно полягає у проведенні фундаментальних і 
прикладних досліджень, у створенні наукових центрів, дослідницьких груп, 
спеціальних фондів, аналітичних центрів, що займаються вивченням 
актуальних суспільних проблем і напрацюванням рекомендацій для органів 
державної влади. 

Зазначено, що 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. 

Виокремлено основних суб’єктів публічної політики – органи 
державної влади та місцевого самоврядування, політичні партії, групи 
інтересів, громадські організації, експерти, ЗМІ, міжнародні установи. 
Доведено, що 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. 

У підрозділі 1.2. – “Поняття, типи і функції аналітичних центрів” – 
проаналізовано підходи до розуміння категорії “аналітичні центри”, 
запропоновано її авторське визначення, узагальнено характерні риси 
аналітичних центрів, проведено їх класифікацію, запропоновано 
інтегративний дихотомічний підхід до їх типологізації, систематизовано 
основні функції та завдання аналітичних центрів. 

Науковим підґрунтям авторського пояснення категорії “аналітичні 
центри” є праці О.Балаяна, Л.Богатирьової, С.Буше, С.Внучко, О.Глоби, 
М.Говлета, В.Горбатенка, М.Горного, Ю.Громико, Д.Зайцева, С.Дацюка, 
П.Діксона, Д.Ебельсона, Е.Ліндквеста, Дж. МакГанна, К.Маквікера, 
М.Рамеша, Н.Ржевської, Е.Річа, Д.Річчі, С.Сулашкина, О.Сунгурова, 
Д.Стоун, О.Тинкован, Дж.Фенвіка, Р.Фесі, В.Філіппова, Т.Форсберга, 
П.Хааса, Т.Хемса, І.Шейдіної. 
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Автором з’ясовано, що аналітичні центри є важливими суб’єктами 
публічної політики, оскільки в демократичній політичній системі існують і 
діють як відносно самостійні й впливові політичні актори. Зважаючи на це, 
багато вчених розглядають їх як суб’єкти, що, не будучи підконтрольними 
виборцеві, володіють значним впливом, який можна прирівняти до органів 
державної влади. Але вплив аналітичних центрів більше консультативний, 
аніж директивний, і особи, які ухвалюють рішення, можуть або дослухатись 
до їх рекомендацій, або проігнорувати їх. 

Запропоновано інтегративне авторське визначення категорії 
“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 публічні 
рішення. 

Виокремлено основні характеристики, які вирізняють аналітичні 
центри з поміж інших подібних організацій, а саме: 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 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; зорієнтовані не на прибуток, 
а на виконання статутних завдань (вирішення суспільних проблем); 
проводять міждисциплінарні дослідження. Зазначено, що сфера діяльності 
аналітичних центрів постійно розширюється та охоплює нові напрями. 

Запропоновано класифікувати аналітичні центри на основі чотирьох 
основних показників – дихотомії технічні-місіонерські та залежні-незалежні. 
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. 

Доведено, що головним призначенням аналітичних центрів є 
технологічне застосування соціального інтелекту щодо актуалізації, 
постановки та вирішення важливих суспільних проблем у сфері публічної 
політики завдяки конвенціоналізації позицій і точок зору різноманітних 
політичних акторів. Водночас зазначено, що в останні десятиліття помітна 
певна переорієнтація аналітичних центрів на просування конкретного 
варіанту рішення. 

Встановлено, що аналітичні центри покликані виконувати низку 
важливих функцій, зокрема: посередницьку (комунікаційну, медіаторську), 
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інноваційну, просвітницьку, освітню, проектну, прогнозну, лобістську, 
прикладну, трансформаційну, консультаційну, пропагандистську, 
оцінювальну, кадрову, стратегічну, функцію сприяння прийняттю рішення, 
функцію політичного трансферу. 

У підрозділі 1.3. – “Аналіз публічної політики як сфера діяльності 
аналітичних центрів” – проаналізовано підходи до розуміння категорії 
“аналіз публічної політики”, виокремлено функції та основні характеристики 
аналізу публічної політики, обґрунтовано його місце в політичній аналітиці, 
досліджено співвідношення політичного аналізу і аналізу політики, 
визначено рівні та різновиди аналізу публічної політики. 

Науковим підґрунтям авторського розуміння категорії “аналіз 
публічної політики” є праці таких дослідників як П.Брауна, Е.Вайнінга, 
Д.Веймера, Л.Гана, Б.Гогвуда, В.Данна, Л.Куінн, Г.Лассуелла, Д.Макрея, 
Л.Пала, С. Паттона, Б.Рейдіна, В.Руданова, Д. Савицьки, В.Тертички, 
Д.Торгесона, А. Дж.Уайлда, М.Хаджера, Е.Янг. 

Запропоновано авторське визначення аналізу публічної політики як 
специфічного різновиду аналітичної діяльності, спрямованого на розробку, 
впровадження, вивчення та пояснення публічної політики, на основі 
комплексного дослідження суспільних проблем і вироблення рекомендацій 
компетентним органам й посадовим особам, що ухвалюють публічні 
рішення. 

Визначено основні характеристики публічної політики, зокрема: є 
пізнавальною діяльністю, яка передбачає консолідацію зусиль фахівців у 
різних галузях і спрямована на вирішення суспільних проблем; має 
прикладну орієнтацію, вирішує чітко локалізовані в просторі і часі проблеми; 
ґрунтується на міждисциплінарній та мультиметодній основі; передбачає 
планування та проектування, чутливе до політичної кон’юнктури; 
спрямований на вирішення певної суспільної проблеми, через формування та 
критичний аналіз альтернативних варіантів розв’язання і оформлюється у 
вигляді поради чи рекомендація особам, котрі ухвалюють публічні рішення; 
має велике ціннісне навантаження. 

З’ясовано, що аналіз публічної політики здійснюється на трьох рівнях – 
теоретичному, практичному і методологічному. На теоретичному рівні аналіз 
публічної політики зосереджується на взаємозв’язку детермінантів та змісту 
державної політики. Прикладний рівень аналізу публічної політики 
зосереджує увагу на зв’язку між змістом публічної політики та її наслідками. 
Методологічний рівень аналізу політики “відповідає” за те, щоб сукупність 
операцій із перетворення інформації в теоретичне і прикладне знання про 
публічну політику здійснювалося правильним чином. 

Виокремлено підстави класифікації аналізу публічної політики: за 
метою, суб’єктами і масштабами здійснення; залежно від предмета 
дослідження; за ступенем відображення об’єкта; за основними видами 
людської діяльності; за функціональним призначенням; залежно від часової 
орієнтації. 
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 У другому розділі – “Становлення і розвиток аналітичних центрів у 
зарубіжних країнах” – проаналізовано “фабрики думок” у США як 
функціональний прототип сучасних аналітичних центрів, виокремлено 
особливості розвитку аналітичних центрів у Великобританії, Франції, 
Німеччині та Російській Федерації, а також досліджено їх взаємодію з 
політичними інститутами, визначено специфіку становлення системи 
аналітичних центрів в Японії, Китаю та Австралії. 

У підрозділі 2.1. – “Фабрики думок” у США як функціональний 
прототип сучасних аналітичних центрів” – розкрито процес становлення 
аналітичних центрів в США починаючи з перших років ХХ століття, 
виокремлено тенденції, які супроводжували цей процес, проаналізовано 
роботу основних американських аналітичних центрів. 

Визначено, що виникненню і розвитку аналітичних центрів у США 
сприяли: 1) економічне зростання в перші десятиліття ХХ століття і супутні 
йому зміни в соціально-економічному житті; 2) активний вихід країни на 
світову арену, коли американським лідерам необхідно було визначати 
стратегічні підходи до міжнародних проблем всесвітнього масштабу. 
Головним їх завданням на той час було створення середовища для 
стратегічних політичних рішень, а не вплив на них. Наступному розквіту 
інтелектуальної індустрії в США сприяли децентралізований характер 
американської політичної системи в поєднанні з великими фінансовими 
вливаннями з державного і приватного секторів у розвиток аналітичних 
центрів їхньої країни. 

З’ясовано, що у 1970-х роках, – через зменшення фінансування з боку 
фондів, традиційних фінансових донорів для багатьох аналітичних центрів, 
та зміною політичного середовища, – аналітичні центри США стають 
помітно маркетингово-орієнтованими й усе частіше виступають у якості 
структур адвокатського (пропагандистського) типу. Більшість сучасних 
американських аналітичних центрів є ідеологічними структурами, які 
прагнуть активно вливати не лише на формування порядку денного публічної 
політики, а й на вибір конкретного рішення і його реалізації у втіленні 
стратегічного бачення відповідного аналітичного центру. 

Встановлено, що процеси вироблення аналітичними центрами США 
стратегічних ідей для країни орієнтовані на отримання конкретних 
соціально-економічних і політичних результатів. Американські аналітичні 
центри перебувають під безпосереднім впливом державних інтересів. Також 
можна простежити тісний зв’язок значної частини дослідницько-аналітичної 
проблематики з інтересами великого американського бізнесу. 

У підрозділі 2.2. – “Особливості розвитку аналітичних центрів та їх 
взаємодія з політичними інститутами у Західній і Східній Європі” – 
досліджено виникнення, розвиток і особливості діяльності аналітичних 
центрів у Великій Британії, Німеччині, Франції, виокремлено особливості 
діяльності аналітичних центрів на рівні структур ЄС, порівняно специфіку 
американських та європейських аналітичних центрів, а також проаналізовано 
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специфіку становлення аналітичних центрів у Східній Європі, зокрема 
детально розглянуто досвід в Російській Федерації. 

З’ясовано, що більшість аналітичних центрів у Великобританії 
прагнуть бути незалежними від корпоративних та інших специфічних 
інтересів. Вони створюються як благодійні організації і прагнуть 
урізноманітнити джерела фінансування. Їх особливість криється у тому, що 
державний апарат захищає свою панівну позицію основного джерела 
рекомендацій у публічній політиці, тому аналітичним центрам доводиться 
боротись за те, щоб 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. 

Визначено, що основою аналітичних центрів Німеччини виступають 
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. 

Встановлено, що діяльність аналітичних центрів у Франції доволі 
жорстко регламентована законодавством, тому створення класичних 
аналітичних центрів на зразок американських там неможливе. Проте 
французьким аналітичним центрам 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. Доволі розгалужена мережа французьких аналітичних центрів 
за кордоном. 

З’ясовано, що 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. 

Встановлено, що 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 
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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 аналітичних центрів не сформувались, в експертно-
аналітичній спільноті спостерігається застій, дослідницька робота втрачає 
свою привабливість. 

У підрозділі 2.3. – “Специфіка становлення системи аналітичних 
центрів у країнах Азії й Австралії” – проаналізовано виникнення та 
розвиток аналітичних центрів в країнах Азії, детально розглянуто 
особливості еволюції аналітичних центрів в Японії, Китаї та Австралії. 

З’ясовано, що аналітичні центри в Японії почали з’являтись у 70-ті 
роки ХХ століття. Вони з кожним роком набирають обертів у своїй 
діяльності і збільшують вплив на публічну політику й прийняття важливих 
публічних рішень. Ініціатори і спонсори японських аналітичних центрів – 
підприємства, фонди, урядові установи, органи місцевого самоврядування, 
політичні партії та приватні особи. Загалом наразі формується мережа 
конкуруючих між собою аналітичних центрів в Японії. 

Доведено, що китайські аналітичні центри, зважаючи на певні 
відмінності, усе ж таки порівняно близькі до “фабрик думок” західного 
зразка. Їх прагнення до вільного вибору тематики досліджень, як правило, 
обмежується  державними 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. 

Визначено, що 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. 

У третьому розділі – “Політико-правові засади організації та 
діяльності аналітичних центрів” – 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. 

У підрозділі 3.1. – “Особливості інституційного оформлення й 
еволюції аналітичних центрів” – виокремлено та досліджено етапи 
розвитку аналітичних центрів, визначено передумови їх виникнення, 
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встановлено чинники, що сприяють підвищенню впливовості аналітичних 
центрів. 

Виокремлено п’ять етапів розвитку аналітичних центрів: 1) 
Становлення аналітичних структур, орієнтованих на військово-промисловий 
комплекс (перша половина XX століття); 2) формування організацій, 
пов’язаних із дослідженням проблематики майбутнього (60-ті роки ХХ 
століття); 3) інституціоналізація публічних підрозділів адвокатського типу, 
спрямованих на виявлення, захист і відстоювання інтересів громадянського 
суспільства (70-ті – 80-ті роки ХХ століття); 4) Розвиток локально 
орієнтованих “фабрик думок” (90-ті роки ХХ століття); 5) Утворення 
мережевих віртуальних спільнот висококваліфікованих спеціалістів із 
проблем соціального розвитку (початок ХХІ століття). Доведено, що корені 
аналітичних центрів, найперше, варто шукати у військовій сфері.  

Визначено, що на рубежі століть відбувався справжній бум росту 
аналітичних центрів, завдяки виникненню структур двох типів: 1) 
пропагандистських центрів різної ідеологічної орієнтації; 2) структур із 
високим ступенем тематичної спеціалізації. Проаналізовано причини 
збільшення кількості аналітичних центрів в цей період. Виокремлено 
загальні чинники, що сприяють виникненню аналітичних центрів та умови, 
які сприяють підвищенню їх впливовості, 

Доведено, що масштаб діяльності аналітичних центрів може бути 
різним – від міжнародних інститутів із великою 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. Не всі аналітичні центри 
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. 

У підрозділі 3.2. – “Внутрішня організація діяльності аналітичних 
центрів як неприбуткових організацій” – досліджено підходи до 
формування організаційних структур аналітичних центрів, виокремлено 
чинники, що впливають на внутрішній і зовнішній менеджмент аналітичних 
центрів, виявлено принципи, на які необхідно звернути увагу для 
вдосконалення роботи сучасних аналітичних центрів. 

З’ясовано, що внутрішню організацію аналітичних центрів доцільно 
розглядати крізь призму ресурсів, якими вона володіє, зокрема: 1) людські 
ресурси; 2) матеріальні ресурси; 3) інформаційні ресурси; 4) репутаційні 
ресурси. 

Виокремлено та проаналізовано чинники, що впливають на внутрішній 
і зовнішній менеджмент аналітичних центрів: політичне й інституційне 
середовище, законодавство, фінанси, культура й ідеологія, кадри для 
аналітичних центрів, зовнішнє середовище і технології. 

Сформульовано принципи, на які необхідно звернути увагу для 
вдосконалення роботи сучасних аналітичних центрів: мотивування 
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персоналу для підвищення продуктивності і 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. 

У підрозділі 3.3. – “Взаємодія аналітичних центрів між собою, з 
державою й іншими акторами публічної політики” – досліджено 
особливості взаємодії аналітичних центрів з владою (органами державної 
влади), політичними партіями, групами інтересів, громадянським 
суспільством та ЗМІ, розглянуто форми організації інтелектуальних спільнот 
(аналітичних мереж) та розкрито специфіку співпраці між різними 
аналітичними центрами. 

Доведено, що аналітичні центри стають своєрідним містком між 
громадянським суспільством і владою. Вони  не просто посередники між 
інтелектуалами та державним апаратом, але й інструмент громадського 
контролю й експертизи, ініціатори публічних обговорень актуальних 
тактичних і стратегічних проблем суспільства. Вони виступають 
генераторами ідей для влади, пропонуючи їй аналітичну продукцію, 
інноваційні рішення, механізми для їх реалізації, при цьому не 
використовуючи бюджетних коштів. Тож аналітичні центри дають 
можливість державі залучити до вирішення складних суспільних проблем і 
до вироблення важливих публічних рішень додатковий інтелектуальний 
ресурс без витрат. Вони сприяють прийняттю рішень шляхом надання 
необхідної конкретної та верифікованої інформації особам, які приймають 
рішення. 

Виокремлено три форми організації інтелектуальних спільнот 
(експерти, консультанти, аналітики), проаналізовано їх позиціювання за 
ступенем автономності і самостійності, визначено відмінні риси кожного з 
виду зазначених інтелектуальних спільнот, визначено та досліджено форми 
самоорганізації аналітичних спільнот (“аналітичні майданчики”, неформальні 
інтелектуальні групи та аналітичні структури; policy communities, epistemic 
communities, advocacy coalitions, discourse coalitions, policy entrepreneurs; 
мережі, альянси/коаліції, партнерство/консорціум). 

Встановлено, що 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. 

У четвертому розділі – “Основні напрями і методи впливу 
аналітичних центрів на формування публічної політики” – 
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проаналізовано методи і технології роботи аналітичних центрів, досліджено 
особливості впливу аналітичних центрів на політичний процес і проблеми 
ефективності їх роботи, виокремлено та проаналізовано основні тенденції 
розвитку аналітичних центрів. 

У підрозділі 4.1. – “Методи і технології роботи аналітичних центрів” 
– виокремлено напрями діяльності аналітичних центрів, способи оформлення 
їх продукції (результати роботи), проаналізовано алгоритм роботи 
аналітичних центрів та форми політичної експертизи, виокремлено 
показники, від яких залежить вплив експертів на політиків, а також 
визначено чинники, що впливають на дослідження аналітичних центрів. 

З’ясовано, що головний інструмент дослідницької діяльності 
аналітичних центрів – алгоритм практичного вирішення комплексної 
проблеми. Особливістю аналітичних центрів виступає прямий зв’язок 
дослідницького циклу з процесом прийняття рішень. Іноді вони вирішують 
завдання семантичного прикриття або інтелектуального програмування. 
Аналітичні центри формулюють проблему й актуалізують її для суспільства, 
ЗМІ, еліти, органів влади. Їх фахівці здійснюють дослідження, пропонують 
експертні оцінки, дискусії, розробляють альтернативні рішення. Далі 
відбувається ухвалення договорів, консультування, вибір тактики вирішення 
конфліктної (або проблемної) ситуації, медіа-підтримка, тренінги тощо. 

Встановлено, що з еволюцією аналітичних центрів відбувалась і зміна у 
форматі їх продукції, а також у стратегіях її розповсюдження. Сучасні 
аналітичні центри прагнуть оперативно і стисло надавати довідкові матеріали 
з будь-яких питань, які можуть стати на порядок денний публічної політики. 

Визначено, що 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 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. 

Виокремлено та проаналізовано форми політичної експертизи – 
фундаментальні дослідження (priming): дослідження питань і варіантів (issues 
and options research), політичні пропозиції (proposals); спонукальні 
дослідження (prodding): коментарі (commentary), оцінки (estimates). 
З’ясовано, що експерти підвищують свої шанси бути впливовими, коли   
використовують форму дослідження відповідно до  визначеного завдання. 
Визначено показники, від яких залежить вплив експертів на політиків, 
зокрема: 1) довіра, надійність, достовірність; 2) доступ до політиків; 3) 
своєчасність; 4) інтенсивність маркетингу. Встановлено, що загалом на 
дослідження аналітичних центрів впливають (створюють можливості або 
здійснюють тиск) такі чинники (сфери) як пропаганда, спонсори та 
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проблеми. Тобто зв’язок із цими сферами може як надавати додаткові 
переваги дослідженню, так і накладати на нього певні обмеження. 

У підрозділі 4.2. – “Вплив діяльності аналітичних центрів на 
політичний процес і проблеми ефективності їх роботи” – досліджено 
проблему визначення впливу аналітичних центрів на політичний процес 
(визначено індикатори та показники впливу), з’ясовано критерії оцінки 
ефективності їх роботи, окреслено напрями та сформульовано рекомендації 
підвищення якості роботи аналітичних центрів. 

Встановлено, що “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 (Д. Стоун). До системи показників оцінки впливу аналітичних 
центрів також можна занести: індикатори ресурсів,  корисності, обсягу 
наукової продукції,  впливу (Дж. МакГанн). Аналіз впливу аналітичних 
центрів передбачає й використання таких показників як:  попиту, пропозиції 
та ефективності (Д. Абельсон). 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. 

З’ясовано, що російські дослідники, з’ясовуючи роль і місце 
аналітичних спільнот, поєднуючи суб’єктивний та інституціональний підхід, 
виокремлюють дві групи показників їх впливу. До першої групи входять 
показники оцінки ресурсів і стратегій аналітичних центрів поділені на такі 
параметри: кадровий, організаційний, інтелектуальний, матеріальний, 
соціальний, публічний, символічний. До другої групи належать показники 
інституційної активності аналітичних центрів у політичному процесі, які 
об’єднуються за такими параметрами: неформальні контакти з ОПР, участь у 
формальних процедурах, участь у дискусійних формах комунікації. 

Визначено, що матриця ефективності аналітичних центрів складається 
з таких сув’язів: якість і принциповість керівництва аналітичних центрів; 
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 аналітичних 
центрів 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 інформації, 
що надається організацією; здатність використовувати ЗМІ для поширення 
результатів досліджень і встановлення контакту з ключовими аудиторіями; 
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репутація в медіа-середовищі; уміння використовувати Інтернет, включно із 
соціальними мережами, 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. 

У підрозділі 4.3. – “Основні тенденції розвитку аналітичних 
центрів” – виокремлено та досліджено основні тенденції розвитку 
аналітичних центрів, визначено загрози (проблеми на шляху розвитку) і 
можливості, з якими зіштовхуються сучасні аналітичні центри. 

Визначено основні тенденції розвитку аналітичних центрів, а саме: 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). 

Зазначається, що перед сучасними аналітичними центрами постає 
дедалі більше загроз, зокрема: більше проблем, більше акторів, більше 
конкуренції та більше конфліктів, які породжують конкурентні, ресурсні, 
технологічні та політичні виклики. Також  загрозами для аналітичних центрів 
можна вважати: 1) небезпеку перетворення аналітичних центрів на 
структуру, яка позиціонує себе   незалежною експертною організацією, а в 
дійсності є своєрідною лобістською структурою, розробляючи такі 
рекомендації для уряду, які вигідні її спонсорам; 2) небезпека перетворення 
аналітичного центру в PR-структуру, яка від імені незалежної дослідницької 
організації проводить навіть агресивну публічну політику своїх замовників; 
3) небезпека орієнтації аналітичних центрів виключно на комерційні 
проекти, нехтуючи власними дослідницькими розробками з проблем 
державного або громадського розвитку; 4) зайва академічність і 
відстороненість від практики прийняття  важливих публічних рішень; 5) 
фінансова нестабільність; 6) зміни в ступені актуальності тих чи інших 
проблем публічної політики. 
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У п’ятому розділі – “Проблеми функціонування аналітичних 
центрів у сучасній Україні” – 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. У сучасній українській політичній науці проблеми неурядових 
організацій в контексті впливу на політичний процес та взаємодію влади та 
громадянського суспільства досліджували В. Бебик, Б. Дем’яненко, О. 
Новакова, В. Смолянюк, М. Стадник, Ю. Сурмін, O. Чaльцeвa. 

У підрозділі 5.1. – “Формування публічної політики в Україні” – 
визначено етапи конструювання дизайну публічної політики в Україні, 
розглянуто механізм функціонального представництва інтересів та 
забезпечення публічної політики в нашій державі (проаналізовано моделі 
взаємовідносин груп інтересів та держави), визначено нормативно-правову 
базу, яка регламентує публічну політику в Україні, охарактеризовано 
виникнення і розвиток аналізу публічної політики в нашій країні як сфери 
діяльності аналітичних центрів. 

Встановлено, що сьогодні фінансово-політичні групи відгорають 
вирішальну роль у формуванні кінцевої архітектури публічної політики в 
Україні. Безумовно громадянське суспільство в нашій державі наразі 
збільшило свою якість та впливовість, проте фінансово-політичні групи 
мають у своєму розпорядженні значні ресурси, зокрема: власність та 
фінансові ресурси, кадри, нелегальні чи неформальні канали 
міжособистісного спілкування, ЗМІ (можуть використовуватись для апеляції 
до громадської думки та її мобілізації). Все це обумовлює високий рівень їх 
впливовості. 

Доведено, що фактично сьогодні в Україні сформований “гібридний” 
або перехідний тип публічної політики, який характеризується поєднанням 
традиційних підходів до управління суспільством (тобто першості і майже 
монопольності держави на вирішення суспільних проблем) і певних 
принципів деліберативної демократії, які передбачають зміну 
функціональних можливостей інших політичних акторів у напрямі 
збільшення їх впливу на формування публічної політики. Проектування 
публічної політики в Україні також супроводжується перманентною 
політичною нестабільністю, яка заважає виробленню чітких “правил гри” для 
всіх учасників вироблення публічної політики й інституціоналізації всіх її 
суб’єктів. Зазначається, що саме держава як основний політичний інститут 
має виробити ці “правила гри”. 

Зазначено, що аналіз публічної політики лише починає розвиватися в 
Україні. Здолавши перший і другий етап розвитку, – ознайомлення науковців 
та управлінців із основами аналізу політики та його популяризації в 
науковому, політичному та адміністративному середовищах, – цей процес 
загальмувався на спробах системного впливу на вироблення публічної 
політики в Україні. На жаль, у кон’юнктурній багатогранності української 
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політики мало відведено місця науковості й аналітичності, тому спроби 
практичного втілення методів аналізу політики в практиці діяльності уряду 
зазнають невдачі.   

У підрозділі 5.2. – “Становлення  і сучасний стан вітчизняних 
аналітичних центрів” – досліджено еволюцію аналітичних центрів в 
Україні, виокремлено особливості їх становлення і розвитку, проаналізовано 
причини низької ефективності вітчизняних аналітичних центрів, визначено 
здобутки їх діяльності, з’ясовано ризики у діяльності сучасних аналітичних 
центрів в Україні. 

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 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.  

Виокремлено основні чинники низької ефективності аналітичних 
центрів в Україні: непрозорість і закритість системи прийняття рішень на 
рівні державної влади; слабка фінансова й матеріально-технічна база; слабка 
система професійної підготовки публічно-політичних аналітиків; низький 
рівень співпраці й спілкування вітчизняних аналітиків із зарубіжними 
колегами; недостатнє уміння створювати аналітичні доповіді, записки та 
консультаційні тексти, неспроможність формулювати на відповідному рівні 
рекомендації в адресній і проектній формі; незнання інструментів і 
технологій просування ідей і проектів у середовище публічної політики; 
неготовність вітчизняних ділових організацій працювати в режимі 
прикладних політичних досліджень; ослаблена взаємодія і комунікація між 
вітчизняними аналітичними центрами. 

У підрозділі 5.3. – “Особливості діяльності аналітичних центрів у 
процесі формування публічної політики в Україні” – проаналізовано 
особливості взаємодії органів державної влади, аналітичних центрів та 
громадянського суспільства в Україні, запропоновано рекомендації щодо 
збільшення впливовості українських аналітичних центрів та покращення 
ефективності їх співпраці з владою. 

З’ясовано, що 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.   

Встановлено, що українські аналітичні центри фінансово залежні від 
міжнародних донорів. Це в свою чергу зумовлює те, що їх діяльність і 
продукція переважно спрямовані на донорів, яким вони звітують, і які   
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оцінюють їх діяльність. Тобто головний споживач матеріалів аналітичних 
центрів України – міжнародні фонди. Отже, вплив аналітичних центрів на 
органи державної влади переважно здійснюється крізь призму інтересів їх 
основних донорів. Окрім міжнародних донорів та органів державної влади 
споживачами української аналітичної продукції є організації громадянського 
суспільства та ЗМІ. Медіа також виступають каналом впливу на владу. Окрім 
використання ЗМІ, іншими непрямими методами впливу на представників 
влади з боку аналітичних центрів в Україні стає участь окремих фахівців у 
розробці рішень органів влади та співпраця з міжнародними організаціями, 
що мають вплив на українських політиків. 

Розроблено рекомендації щодо збільшення впливовості українських 
аналітичних центрів та покращення ефективності їх співпраці з владою, а 
саме: посилити комунікативну складову у співпраці з органами влади, а 
також паралельно удосконалювати пропаганду виробленого аналітичного 
продукту та рекомендацій для органів влади; покращувати якість аналітичної 
продукції у напрямі продукування інноваційного і водночас стислого 
аналітичного продукту із конкретними рекомендаціями чи пропозиціями 
рішень; налагоджувати співпрацю з міжнародними організаціями, що мають 
важелі впливу на органи влади в Україні; органам державної влади, завдяки 
своїм  цільовим  запитам на аналітику, варто більш активніше впливати на 
формування порядку денного поточної роботи аналітичних центрів, яким, у 
свою чергу, варто посилити контакти з профільними органами влади; 
передбачити бюджетні витрати на експертно-аналітичний супровід 
діяльності органів державної влади; цілеспрямоване формування належної 
політичної культури вироблення публічної політики й ухвалення 
управлінських рішень; запровадити модель фінансової співучасті, за якої 
міжнародні фонди відшкодовуватимуть видатки державних структур у 
частині їхнього фінансування роботи аналітичних центрів на замовлення цих 
державних структур; 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; слід 
посилити акцент на спроможності створення партнерських коаліцій 
(поєднання зусиль аналітичних центрів і громадських організацій), які 
цілеспрямовано здатні просувати свої напрацювання на державний рівень; 
необхідна активна підтримка розвитку мережі експертно-аналітичних 
організацій на місцевому рівні. 

 
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 
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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 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 
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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 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. 

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. 
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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 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 
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правило, обмежується  державними 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 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, 
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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 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 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 
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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 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 
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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 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 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.  
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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 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. 

 
 
 
 



	30	
	

	

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ 
ДИСЕРТАЦІЇ 

 
Праці, які відображають основні наукові результати дисертації: 
- монографії: 
1. Пeтрeнкo I. I. Aнaлiтичнi цeнтри як суб’єкти фoрмувaння 

публiчнoї пoлiтики: Мoнoгрaфiя. К.: Видaвeць Вaдим Кaрпeнкo, 2018. 360 с. 
 
- статті у фахових виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз: 
2. Пeтрeнкo I. I. Aнaлiз дeржaвнoї пoлiтики в систeмi пoлiтичнoї 

aнaлiтики. Гумaнiтaрнi студiї: зб. нaук. прaць / Київський нaцioнaльний ун-т 
iмeнi Тaрaсa Шeвчeнкa. Київ: Видaвничo-пoлiгрaфiчнийцeнтр «Київський 
унiвeрситeт», 2014. Вип. 23. С. 119–126. 

3. Пeтрeнкo I. I. Aнaлiз дeржaвнoї пoлiтики в Укрaїнi. Гумaнiтaрнi 
студiї: зб. нaук. прaць / Київський нaцioнaльний ун-т iмeнi Тaрaсa Шeвчeнкa. 
Київ: Видaвничo-пoлiгрaфiчнийцeнтр «Київський унiвeрситeт», 2014. 
Вип. 21. С. 131–138. 

4. Пeтрeнкo I. I. Aнaлiз дeржaвнoї пoлiтики як вид aнaлiтичнoї 
дiяльнoстi. Вiсник Київськoгo нaцioнaльнoгo унiвeрситeту iмeнi Тaрaсa 
Шeвчeнкa. Сeрiя: «Фiлoсoфiя. Пoлiтoлoгiя». 2014. Вип. 3 (117). С. 36–39. 

5. Пeтрeнкo I. I. Зaкoнoмiрнoстi виникнeння тa eвoлюцiї «Фaбрик 
думoк». Дeржaвa i прaвo. Сeрiя: «Пoлiтичнi нaуки»: зб. нaук. прaць / Iн-т 
дeржaви i прaвa iм. В. М. Кoрeцькoгo НAН Укрaїни. Київ: Вид-вo 
«Юридичнa думкa», 2017. Вип. 76. С. 24–34. 

6. Пeтрeнкo I. I. Oснoвнi види aнaлiзу дeржaвнoї пoлiтики. Вiсник 
Київськoгo нaцioнaльнoгo унiвeрситeту iмeнi Тaрaсa Шeвчeнкa. Сeрiя: 
«Фiлoсoфiя. Пoлiтoлoгiя». 2014. Вип. 4 (118). С. 49–53. 

7. Пeтрeнкo I.I. Oснoвнi тeндeнцiї рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв. 
Дeржaвo i прaвo. Сeрiя Пoлiтичнi нaуки: збiрник нaукoвих прaць. Випуск 78/ 
Iн-т дeржaви i прaвa iм. В.М. Кoрeцькoгo НAН Укрaїни. Київ: Вид-вo 
“Юридичнa думкa”, 2017. С. 14-26. 

8. Пeтрeнкo I.I. Oцiнкa впливу aнaлiтичних цeнтрiв нa пoлiтичний 
прoцeс. Гiлeя: нaукoвий вiсник. 2018. Вип. 129. С. 290-294. 

9. Пeтрeнкo I. I. Пoняття, функцioнaльнe признaчeння тa oснoвнi 
хaрaктeристики aнaлiзу публiчнoї пoлiтики. Гiлeя: нaук. вiсник. 2017. 
Вип. 117. С. 243–248. 

10. Пeтрeнкo I. I. Прoблeмa визнaчeння пoняття «aнaлiз дeржaвнoї 
пoлiтики». Вiсник Київськoгo нaцioнaльнoгo унiвeрситeту iмeнi Тaрaсa 
Шeвчeнкa. Сeрiя: «Фiлoсoфiя. Пoлiтoлoгiя». 2014. Вип. 2 (116). С. 49–53. 

11. Пeтрeнкo I. I. Сутнiсть тa oсoбливoстi дeржaвнoї пoлiтики. Гiлeя: 
нaук. вiсник. 2016. Вип. 115. С. 403–407. 

12. Пeтрeнкo I. I. «Фaбрики думoк» у США як функціональний 
прототип сучасних аналітичних центрів. Studia Politilogica Ucraino-Polona. 
Вип. 8. Житомир-Київ-Краків: Вид. Євенок О. О., 2018. С. 205-213. 



	31	
	

	

13. Пeтрeнкo I. I. «Фaбрики думoк» як iнструмeнт зaстoсувaння 
iнтeлeкту дo вирiшeння склaдних суспiльнo-пoлiтичних прoблeм. Вiсник 
Київськoгo нaцioнaльнoгo унiвeрситeту iмeнi Тaрaсa Шeвчeнкa. Сeрiя: 
«Фiлoсoфiя. Пoлiтoлoгiя». 2015. Вип. 1 (119). С. 122–126. 
 

- статті у фахових виданнях України: 
14. Пeтрeнкo I. I. Визнaчeння тa структурувaння прoблeм в прoцeсi 

рoзрoбки дeржaвнoї пoлiтики. Гiлeя: нaук. вiсник. 2012. Вип. 59. С. 675–680. 
 
-  статті у наукових періодичних виданнях інших держав з 

напряму, за яким підготовлено дисертацію: 
15. Пeтрeнкo I.I. Взaємoдiя aнaлiтичних цeнтрiв з iншими aктoрaми. 

European Applied Sciences. 2017. №5. P. 33-35. 
16. Пeтрeнкo I.I. Внутрiшня oргaнiзaцiя дiяльнoстi aнaлiтичних 

цeнтрiв. International Collection of scientific proceedings “European 
Cooperation”. 2017. Vol. 11 (30). P. 46-56 

17. Пeтрeнкo I. I. Зaвдaння i функцiї «Фaбрик думoк». The USA 
Journal of Applied Sciences. 2017. № 1. P. 23–28. 

18. Пeтрeнкo I. I. Oснoвнi пiдхoди дo клaсифiкaцiї сучaсних «фaбрик 
думoк». International Collection of scientific proceedings «European 
Cooperation». 2017. Vol. 3 (22). P. 51–63. 

19. Пeтрeнкo I.I. Oсoбливoстi дiяльнoстi aнaлiтичних цeнтрiв у 
прoцeсi фoрмувaння публiчнoї пoлiтики в Укрaїнi. Virtus: Scientific Journal / 
Editor-in-Chief M.A. Zhurba. February № 21, 2018. – P. 211-214. 

20. Пeтрeнкo I. I. Пoняття тa oснoвнi хaрaктeристики «фaбрик 
думoк». Science and Education a New Dimension. Humanities and Social 
Sciences. 2017. V (20), I.: 120. P. 65–68. 

21. Пeтрeнкo I.I. Тeхнoлoгiї тa мeтoди рoбoти aнaлiтичних цeнтрiв. 
International Collection of scientific proceedings “European Cooperation”. 2018. 
Vol. 2 (33). P. 18-32. 

22. Пeтрeнкo I. I. Трaнснaцioнaлiзaцiя aнaлiтичних цeнтрiв у прoцeсi 
глoбaлiзaцiї. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social 
Sciences. 2017. V (24), I.: 146. P. 24–27. 

 
- статті у наукових виданнях України: праці, які додатково 

відображають наукові результати дисертації: 
23. Пeтрeнкo I. I. Approaches to the definition of «public policy 

analysis». Вiсник Київськoгo нaцioнaльнoгo унiвeрситeту iмeнi Тaрaсa 
Шeвчeнкa. Сeрiя: «Пoлiтoлoгiя». 2017. Вип. 1. С. 24–26. 

24. Пeтрeнкo I.I. Iстoрiя рoзвитку тa oсoбливoстi aнaлiтичних цeнтрiв 
Китaю. Вiсник Київськoгo нaцioнaльнoгo унiвeрситeту iмeнi Тaрaсa 
Шeвчeнкa. Сeрiя: «Пoлiтoлoгiя». 2018. Вип. 1. С. 21–23. 

 
 
 



	32	
	

	

- тези доповідей на міжнародних наукових конференціях: 
25. Пeтрeнкo I. I. Дeржaвнa пoлiтикa як дискурсивнe пoлe взaємoдiї 

пoлiтикiв тa дeржaвних службoвцiв. Мoдeрнiзaцiя дeржaвнoї служби в 
кoнтeкстi aдмiнiстрaтивнoї рeфoрми в Укрaїнi: мaтeрiaли дoпoвiдeй тa 
виступiв нaук.-прaкт. кoнф. (м. Київ, 3  квiтня. 2012 р.) / рeдкoл.: 
A. Є. Кoнвeрський, В. В. Тoлкoвaнoв, М. В. Кaнaвeць, Д. В. Нeлiпa, 
Н. A. Сiдaнiч. Київ: Цeнтр учбoвoї лiт., 2012. С. 75–78. 

26. Пeтрeнкo I.I. Iнфoрмaцiйнe зaбeзпeчeння пoлiтичнoгo aнaлiзу тa 
прoгнoзувaння. Днi нaуки фiлoсoфськoгo фaкультeту – 2013: мaтeрiaли 
дoпoвiдeй тa виступiв мiжнaрoднa нaукoвa кoнфeрeнцiя (16-17 квiтня 2013 
рoку). Київ: Видaвничo-пoлiгрaфiчний цeнтр “Київський унiвeрситeт”, 2013. 
Ч. 7. С. 91-94. 

27. Пeтрeнкo I. I. Aнaлiз дeржaвнoї пoлiтики як вид прoфeсiйнoї 
дiяльнoстi. Днi нaуки фiлoсoфськoгo фaкультeту – 2014: мaтeрiaли 
дoпoвiдeй тa виступiв мiжнaр. нaук. кoнф. (м. Київ, 15–16 квiт. 2014 р.). Київ: 
Видaвничo-пoлiгрaфiчний цeнтр «Київський унiвeрситeт», 2014. Ч. 8. С. 124–
126. 

28. Пeтрeнкo I. I. Мiсцe aнaлiзу дeржaвнoї пoлiтики в пoлiтичнiй 
aнaлiтицi. Днi нaуки фiлoсoфськoгo фaкультeту – 2015: мaтeрiaли дoпoвiдeй 
тa виступiв мiжнaр. нaук. кoнф. (м. Київ, 21–22 квiт. 2015 р.). Київ: 
Видaвничo-пoлiгрaфiчний цeнтр «Київський унiвeрситeт», 2015. Ч. 10. С. 46–
49. 

29. Пeтрeнкo I. I. Пeрспeктиви рoзвитку aнaлiтичних цeнтрiв. Днi 
нaуки фiлoсoфськoгo фaкультeту – 2016: мaтeрiaли дoпoвiдeй тa виступiв 
мiжнaр. нaук. кoнф. (м. Київ, 20–21 квiт. 2016 р.). Київ: Видaвничo-
пoлiгрaфiчний цeнтр «Київський унiвeрситeт», 2016. Ч. 9. С. 250–252. 

30. Пeтрeнкo I. I. Прoблeмa типoлoгiї «Фaбрик думoк». Oб’єднaнi 
нaукoю: пeрспeктиви мiждисциплiнaрних дoслiджeнь: мaтeрiaли IV Всeукр. 
нaук.-прaкт. кoнф. студeнтiв, aспiрaнтiв i мoлoдих учeних (м. Київ, 8-
9 листoпaдa 2017 р.). Київ: ВПЦ «Київський унiвeрситeт». 2017. С. 165–168. 

31. Пeтрeнкo I. I. «Фaбрики думoк» як суб’єкти дoслiджeння 
публiчнoї пoлiтики. Днi нaуки фiлoсoфськoгo фaкультeту – 2017: мaтeрiaли 
дoпoвiдeй тa виступiв мiжнaр. нaук. кoнф. (м. Київ, 25–26 квiт. 2017 р.). Київ: 
Видaвничo-пoлiгрaфiчний цeнтр «Київський унiвeрситeт», 2016. Ч. 8. С. 36–
38. 
 

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, МОН. – Київ, 2018. 

Концептуалізовано сутність публічної політики, визначено її 
характеристики, структуровано основних суб’єктів публічної політики, 



	33	
	

	

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 та Білорусі, 
а також досліджено їх взаємодію з політичними інститутами, визначено 
специфіку становлення системи аналітичних центрів в Японії, Китаю 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, виокремлено та проаналізовано основні 
тенденції розвитку аналітичних центрів. 

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. 

Ключові слова: аналітичні центри, публічна політика, аналіз політики, 
аналіз публічної політики, глобалізація, деліберативний процес, політичний 
інтерес, інтелектуальний продукт, експертно-аналітична діяльність, 
політична аналітика. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Петренко И.И. Аналитические центры как субъекты 

формирования публичной политики. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук 

по специальности 23.00.02 – Политические институты и процессы. – 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН. – Киев, 
2018. 

Рассмотрены сложности перевода понятия "public policy" на 
украинский язык, исследованы основные подходы зарубежных и 
отечественных ученых к пониманию сущности категории "публичная 
политика", предложено авторское понимание публичной политики, 
выделены основные характеристики публичной политики и ее главные 
субъекты. Проанализированы подходы к пониманию категории 
"аналитические центры", предложено ее авторское определение, обобщенно 
характерные черты аналитических центров, проведена их классификация, 
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предложено интегративный дихотомический подход к их типологизации, 
систематизированы основные функции и задачи аналитических центров. 
Проанализированы подходы к пониманию категории "анализ публичной 
политики", выделены функции и основные характеристики анализа 
публичной политики, обоснованно его место в политической аналитике, 
исследовано соотношение политического анализа и анализа политики, 
определены уровни и виды анализа публичной политики. 

Раскрыто процесс становления аналитических центров в США начиная 
с первых лет ХХ века, выделены тенденции, которые сопровождали этот 
процесс, проанализирована работа основных американских аналитических 
центров. Исследовано возникновение, развитие и особенности деятельности 
аналитических центров в Великобритании, Германии, Франции, выделены 
особенности деятельности аналитических центров на уровне структур ЕС, 
сравнено специфику американских и европейских аналитических центров, а 
также проанализирована специфика становления аналитических центров в 
Восточной Европе, в частности подробно рассмотрен опыт Беларуси и 
России. Проанализировано возникновение и развитие аналитических центров 
в странах Азии, подробно рассмотрены особенности эволюции 
аналитических центров в Японии, Китае и Австралии. 

Выделены и исследованы этапы развития аналитических центров, 
определены предпосылки их возникновения, установлены факторы, 
способствующие повышению влияния аналитических центров. Исследуются 
подходы к формированию организационных структур аналитических 
центров, выделены факторы, влияющие на внутренний и внешний 
менеджмент аналитических центров, выявлены принципы, на которые 
необходимо обратить внимание для совершенствования работы современных 
аналитических центров. Исследованы особенности взаимодействия 
аналитических центров с властью (органами государственной власти), 
политическими партиями, группами интересов, гражданским обществом и 
СМИ, рассмотрены формы организации интеллектуальных сообществ 
(аналитических сетей) и раскрыта специфика сотрудничества между 
различными аналитическими центрами. 

Выделены направления деятельности аналитических центров, способы 
оформления их продукции (результаты работы), проанализированы алгоритм 
работы аналитических центров и формы политической экспертизы, 
выделены показатели, от которых зависит влияние экспертов на политиков, а 
также определены факторы, влияющие на исследования аналитических 
центров. Исследована проблема определения влияния аналитических центров 
на политический процесс (определены индикаторы и показатели 
воздействия), выяснено критерии оценки эффективности их работы, 
определены направления и сформулированы рекомендации касательно 
повышения качества работы аналитических центров. Выделены и 
исследованы основные тенденции развития аналитических центров, 
определены угрозы (проблемы на пути развития) и возможности, с которыми 
сталкиваются современные аналитические центры. 
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Определены этапы конструирования дизайна публичной политики в 
Украине, рассмотрен механизм функционального представительства 
интересов и обеспечения публичной политики в нашем государстве 
(проанализировано модели взаимоотношений групп интересов и 
государства), определено нормативно-правовую базу, регламентирующую 
публичную политику в Украине, охарактеризованы возникновение и 
развитие анализа публичной политики в нашей стране как сферы 
деятельности аналитических центров. Исследована эволюция аналитических 
центров в Украине, выделены особенности их становления и развития, 
проанализированы причины низкой эффективности отечественных 
аналитических центров, определены достижения их деятельности, выяснено 
риски в деятельности современных аналитических центров в Украине. 
Проанализированы особенности взаимодействия органов государственной 
власти, аналитических центров и гражданского общества в Украине, 
предложены рекомендации по увеличению влияния украинских 
аналитических центров и повышения эффективности их сотрудничества с 
властью. 

Ключевые слова: аналитические центры, публичная политика, анализ 
политики, анализ публичной политики, глобализация, делиберативний 
процесс, политический интерес, интеллектуальный продукт, экспертно-
аналитическая деятельность, политическая аналитика. 
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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 and Belarus are analyzed, 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. 
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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 
main tendencies of analytical centers development are analyzed and 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. 

Key words: think tanks, public policy, policy analysis, subjects of public 
policy, globalization, deligatory process, political interest, intellectual product, 
expert analytical activity, political analytics. 
 
	


