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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що державна 

політика відіграє надзвичайно важливу роль у суспільному житті. Саме вона 

має на меті своєчасно виявляти назрілі проблеми розвитку суспільства, 

встановлювати причини їх виникнення і знаходити шляхи розв’язання. У сфері 

державної політики приймаються державно-політичні рішення, розробляються 

відповідні програми та інструменти їх реалізації. Тому вирішальну роль у 

формуванні ефективної державної політики відіграє всебічний аналіз 

політичної ситуації та  прогнозування можливих варіантів її розвитку. Тільки 

так сучасна держава може швидко реагувати на виклики, що спричинені 

загостренням внутрішніх і зовнішніх проблем. На сьогоднішній день науковий 

супровід державної політики є вкрай необхідним, а вчасне, адекватне 

передбачення політичних змін стає однією з умов забезпечення ефективної 

стратегії і тактики державного управління. 

Недостатній рівень науково-аналітичного забезпечення державної 

політики України обумовлює повільні темпи й труднощі реформування 

українського суспільства. Наслідком цього, зокрема, є те, що проблеми 

суспільства визнаються і стають предметом теоретичного дослідження й 

практичного розв’язання вже після того як вони загострилися. Науковий аналіз 

політичних подій покликаний внести елемент визначеності щодо майбутнього 

як внутрішньодержавних, так і світових політичних процесів. Саме тому 

використання політичного прогнозування у процесі формування державної 

політики може стати основою для прийняття обґрунтованих політичних рішень 

та дозволить значно підвищити результативність державного управління в 

Україні. 

Таким чином, зазначена нами проблематика, представляє теоретичний і 

практичний рівні осмислення ролі політичного прогнозування у формуванні 

державної політики, що і зумовило вибір теми дисертаційного дослідження. 

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

Дисертаційне дослідження є складовою частиною наукової програми Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка “Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації” та науково-дослідної 

теми філософського факультету 11 БФ 041-01 “Філософсько-світоглядні та 

політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства”. 

Метою дисертаційного дослідження є визначення ролі політичного 

прогнозування у формуванні державної політики.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення поставлених задач:  

- визначити теоретико-методологічні засади дослідження політичного 

прогнозування; 

- виокремити критерії систематизації методів політичного прогнозування 

та здійснити їх класифікацію; 

- дослідити взаємозв’язок політичного прогнозування та державної 

політики;  

- встановити алгоритм вироблення альтернативних варіантів державної 

політики; 

- з’ясувати специфіку використання політичного прогнозування у 

формуванні державної політики України та дослідити перспективи 

оптимізації цього процесу. 

Об’єктом дослідження є політичне прогнозування. 

Предметом дослідження є політичне прогнозування та його роль у 

формуванні державної політики. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження 

політичного прогнозування є низка як загальнонаукових, так і спеціальних 

методів пізнання. Системний метод дав можливість з’ясувати сутність 

політичного прогнозування, описати його як комплексний поетапний процес, 

проаналізувати його основні функції у виробленні державної політики. 

Структурно-функціональний метод дав змогу розкрити складові предмету 

дослідження , визначити суб’єктів та інструментарій політичного 

прогнозування. Порівняльний метод дозволив визначити специфіку діяльності 

державних аналітичних інституцій, які займаються прогнозуванням. Метод 

контент аналізу дозволив виокремити та класифікувати різноманітні методи 
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політичного прогнозування, з’ясувати доцільність їхнього використання за тих 

чи інших умов. Прогностичний метод дав змогу виявити перспективи 

оптимізації процесу прийняття державно-політичних та управлінських рішень 

за допомогою використання технологій політичного прогнозування. Аналіз 

нормативно-правових актів та документальної інформації дозволив дослідити 

діяльність структурних підрозділів органів влади, що визначально впливають на 

формування державної політики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є цілісною 

науковою роботою, у якій систематизовано теоретико-прикладний матеріал, 

уперше у вітчизняній політичній науці здійснено комплексний аналіз ролі 

політичного прогнозування у формуванні державної політики. Це дало змогу 

обґрунтувати наступні теоретичні положення, що містять новизну й виносяться 

на захист: 

- систематизовано існуючі точки зору щодо розуміння сутності поняття 

“політичне прогнозування” та розкрито його зміст як складової формування 

державної політики. На цій основі запропоновано авторське визначення 

досліджуваного поняття, як процесу вироблення науково-обґрунтованих 

суджень про альтернативні варіанти державної політики на основі поєднання 

соціально-економічних, політичних та соціокультурних чинників з метою 

забезпечення стратегії розвитку держави, мінімізації політичних та економічних 

ризиків, підвищення ефективності державно-політичних рішень; 

- вперше у вітчизняній політичній науці узагальнено та уточнено 

критерії класифікації методів політичного прогнозування: 1) за ступенем 

формалізації, 2) за суб’єктним складом, 3) за кількістю змінних, 4) за цільовою 

ознакою, 5) за характером розвитку подій, 6) за кількістю учасників, 7) за 

способом отримання прогнозної інформації. Обґрунтовано, що такий спосіб 

систематизації методів політичного прогнозування покликаний забезпечити 

процес вивчення методів та полегшити вибір того чи іншого методу при 

здійсненні прогнозування державної політики; 

- уточнено, що використання процедури політичного прогнозування у 

формуванні державної політики є доцільним для вироблення стратегії розвитку 
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держави. Доведено, що використання політичного прогнозування у формуванні 

державної політики створює наукове підгрунття для прийняття політичних 

рішень органами влади, що передбачає: 1) науковий аналіз тенденцій зміни 

політичних та соціально-економічних процесів; 2) передбачення розвитку 

політичних та соціально-економічних процесів з огляду на наявні тенденції й 

окреслену мету; 3) оцінку ймовірних наслідків ухвалених рішень;                       

4) обґрунтування основних напрямів політичного, соціально-економічного 

розвитку; 

- на новому науковому рівні досліджено процес формування державної 

політики . Обґрунтовано , що політичне прогнозування доцільно 

використовувати у процесі вироблення альтернативних варіантів політики та 

формування переконливих, вичерпних аргументів на користь кожного з них 

шляхом наукової оцінки їхніх передбачуваних наслідків. Наголошено, що 

процес вироблення альтернативних варіантів політики носить комплексний 

характер, що зумовлює складність процесу виокремлення суб’єктів політичного 

прогнозування державної політики. Доведено, що до процесу вироблення 

альтернативних сценаріїв політики доцільно залучати не лише представників 

виконавчих органів державної влади, а й інших суб’єктів, які беруть участь у 

формуванні політики. Зокрема, володіти методологією прогнозування та 

використовувати її на всіх етапах вироблення державної політики мають всі, хто 

займається формуванням державної стратегії; 

- доведено, що на сьогоднішній день у формуванні стратегічної державної 

політики в Україні спостерігається цілий ряд проблем: 1) загальна 

розпорошеність державних аналітичних інституцій, недостатність в більшості 

міністерств, відділів та фахівців з політичного прогнозування; 2) відсутність 

конкретних цілей і пріоритетів розвитку країни на середньострокову та 

довгострокову перспективу; 3) відсутність постійної практики залучення 

громадян, недержавних аналітичних центрів, бізнес-середовища до процесу 

формування державної політики. Запропоновано авторське бачення 

вдосконалення процесу формування державної політики в Україні щодо 

оптимізації процесу прийняття політичних рішень за допомогою використання 
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політичного прогнозування, що передбачає розроблення нормативної та 

методологічної основи здійснення політичного прогнозування; створення у 

державних установах підрозділів, відповідальних за аналіз і прогнозування 

окремих сфер; залучення до процесу вироблення державної політики вчених, 

незалежних експертів аналітичних вітчизняних та зарубіжних центрів, фахівців 

міжнародних організацій; створення умов для широкого публічного 

обговорення прогнозно-програмних документів; розроблення навчального 

модуля із політичного прогнозування в організації професійного навчання 

державних службовців та посадових осіб. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Результати дослідження можуть бути використані в діяльності органів 

державної влади, місцевого самоврядування та неурядових організацій, 

спрямованій на підвищення ефективності прийняття політичних рішень.  

Зміст дисертаційного дослідження, методологічні пропозиції, а також 

аналітичний матеріал про основні механізми та інструменти вироблення 

альтернатив політики можуть знайти застосування при підготовці лекцій до 

навчального курсу “Політичний аналіз і прогнозування” та розробки 

спеціальних курсів, навчально-методичних посібників і рекомендацій на 

допомогу викладачам і студентам при вивченні відповідних проблем 

теоретичної та практичної політології. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертаційного дослідження було оприлюднено та обговорено на Міжнародній 

науковій конференції “Дні науки філософського факультету – 2011”           (Київ, 

20-21 квітня 2011), ІІ Національному політологічному конвенті МАСПН (Київ, 

15-16 березня 2012), Міжнародній науковій конференції “Дні науки 

філософського факультету – 2012” (Київ, 18-19 квітня 2012), Науковій 

ко н ф е р е н ц і ї “Су ч а с н і с о ц і а л ь н о - г у м а н і т а р н і д и с к у р с и – 

2012” (Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012), Міжнародній науковій конференції 

“Дні науки філософського факультету – 2013” (Київ, 16-17 квітня 2013). 
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Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано п’ять 

статей (з яких чотири – у фахових виданнях України й одна – у міжнародному 

виданні) та четверо тез доповідей за матеріалами наукових конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 182 сторінки . Список використаних джерел включає                           

210 найменувань. 
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РОЗДІЛ I 

Теоретичні засади дослідження політичного прогнозування  

1.1. Зміст та основні характеристики політичного прогнозування 

Необхідність наукового передбачення політичних подій обумовлене 

прискоренням соціально-політичних процесів та ускладненням прийняття 

державно-політичних рішень. Сьогодні процес ефективного управління 

залежить від багатьох чинників. Перш за все, це зростання потреб суспільства, 

наявність великої кількості суб’єктів, що беруть участь у прийнятті державно-

політичних рішень та необхідності ефективного вирішення соціально-

політичних проблем. Успішне державне управління має на меті попередити 

появу тих чи інших конфліктів та забезпечити стабільний економічний розвиток 

усього суспільства. Це можливо реалізувати лише шляхом вироблення 

виваженої послідовної політики.  

В основі формування ефективної стратегії розвитку держави має лежати 

всебічний глибокий аналіз політичної ситуації та прогнозування можливих 

варіантів її розвитку. Тільки так, сучасна держава може швидко реагувати на 

виклики, що спричинені загостренням внутрішніх та зовнішніх проблем. На 

сьогоднішній день, науковий супровід державної політики є вкрай необхідним. 

Отже, політична система будь-якої держави не може розвиватися без 

політичного прогнозування майбутнього. Чим вищий рівень розробки 

прогнозів, тим більш високу результативність має політичне управління 

суспільством. Без уміння передбачати хід та розвиток політичних процесів не 

можна забезпечити стабільність розвитку та функціонування політичної 

системи в цілому, сприяти її адаптації до внутрішніх та зовнішніх змін.  

Політичне прогнозування є різновидом соціального прогнозування. 

Соціальне прогнозування, в свою чергу, охоплює всі аспекти людської 

діяльності: науку й техніку, народну освіту, продуктивні сили, охорону здоров’я, 

виробничі відносини, демографічні процеси, житлове будівництво, літературу й 

мистецтво, міжнародні відносини, політику, освоєння земних надр, океану й 

космічного простору тощо. Прогнозування в політиці – це відносно самостійна 
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сфера соціального прогнозування, наукове дослідження перспектив розвитку 

політичного життя, його процесів, подій і явищ. 

Особливість політичного прогнозування полягає не лише в тому, що від 

нього залежить ефективність та успішність політичної діяльності, прийнятих 

рішень, а й у тому, що за своїм змістом воно є певною політичною оцінкою, яка 

ґрунтується на усвідомленні політичних інтересів окремих соціальних груп    

[159, с.12]. 

Передбачуваність розвитку політичних систем і процесів визначається 

тим, що майбутня політична дійсність закономірно випливає з минулого і 

сучасного спрямування розвитку політичних подій. Політичний прогноз 

здійснюється на основі економічного прогнозу і водночас на основі врахування 

дії специфічних законів функціонування й розвитку політичної надбудови, яка є 

відносно самостійною і здійснює зворотній вплив на економічні процеси, що 

відбуваються у суспільстві [159, с. 16]. 

Політичне прогнозування також є важливим інструментом управління 

політичними процесами, масовою свідомістю та поведінкою. Воно дозволяє 

внести елемент визначеності щодо майбутнього як внутрішньодержавних, так і 

світових політичних процесів, надаючи достатній обсяг знань та альтернатив 

для того, щоб здійснювати керований вплив на політичні процеси, події та 

явища, важливий і для окремих політичних підсистем, інститутів, суб’єктів, і 

для суспільства в цілому. Вчасне, адекватне передбачення політичних змін стає 

однією з умов побудови ефективної стратегії і тактики державного управління. 

Політичне прогнозування є предметом дослідження в працях В.Амеліна, 

А.Афанасьева, А.Ахременка, Г.Брувера, О.Валевського, С.Вишньова, А.Гендіна, 

В.Горбатенка, А.Дегтярьова, А.Коваленка, А.Кокошина, В.Косолапова, 

В.Лісічкіна, В.Лукова, В.Матвієнка, О.Панаріна, І.Рейтеровича, В.Рубанова, 

Б.Краснова, К.Симонова, В.Тихомирова, М.Хрустальова, І.Яковлєва та інших. 

Питанням політичної аналітики та прогнозування у виробленні 

державної політики присвятили свої праці такі вчені як А.Баронін, К.Ващенко, 

Ю.Кальниш, В.Ребкало, С.Телешун, В.Тертичка, О.Кілієвич. 
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Над удосконаленням методологічної бази політичного прогнозування 

працювали такі західні вчені як Е.Янч, М.Сертон, К.Ральф, Дж.Армстронг, 

Р.Ленц, У.Гордон, Т.Проктор, Дж.Мангейм, Р.Річ, Ч.Лейв, Дж.Марч, Р.Гаррет, 

Б.Мартін, П.Бекер, а також російські та українські вчені І.Бестужев-Лада, 

С.Торунок, М.Кондаков, Е.Каракозова, А.Єріна, О.Попова та ін. 

Суб’єктам політичної аналітики присвячені праці С.Внучко, Д.Зайцева, 

Ю.Кальниша, О.Клименка, Л.Пала, Д.Веймара, А.Вайнінга, А.Соловйова. 

Серед вітчизняних науковців, які в контексті розгляду неурядових 

організацій, дослідили становлення та розвиток неурядових аналітичних 

центрів, можна виділити: С.Костюка, А.Матвійчука, О.Тинкован. 

У сфері аналізу державної політики та політичної аналітики проводили 

дослідження такі фахівці, як Т.Брус, О.Валевський, Ю.Кальниш, О.Ребкало, 

В.Романов, Ю.Сурмін, О.Сушинський, С.Телешун, В.Тертичка, Н.Туленков. 

Значну увагу приділено аналізу нормативно-правової бази, яка закріплює 

стратегію розвитку державної політики України та регламентує діяльність 

органів державної влади, які займаються її аналізом та прогнозуванням. 

Передбачуваність розвитку політичних систем і процесів зумовлена тим, 

що майбутня політична діяльність закономірно пов’язана та випливає з 

минулого і теперішнього розвитку політичних подій. Перед аналітиком стоїть 

завдання, пізнавши минуле і теперішнє, знайти в ньому зародки та елементи 

майбутніх політичних процесів, передбачити їх розвиток. Під час здійснення 

політичного аналізу відкривається величезна різноманітність явищ політичного 

життя, надзвичайно складне переплетіння різних суспільних процесів, 

одночасна взаємодія множини різних сил і факторів. Чим більша кількість цих 

факторів у їх взаємодії буде врахована, тим більш точним буде прогноз розвитку 

подій. У той же час він завжди матиме імовірнісний характер, оскільки 

неможливо вичерпно відобразити і врахувати усі фактори й зв’язки політичної 

дійсності. 

Наукове передбачення є імовірнісним знанням. Ступінь його 

достовірності залежить від ряду факторів: 
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- від того, яке майбутнє піддається передбаченню – безпосереднє, недалеке, 

віддалене. У міру віддаленості прогнозу ступінь його достовірності 

знижуватиметься; 

- від того , наскільки воно обґрунтоване знанням відповідних 

закономірностей; 

- від того, наскільки воно системне і враховує всю складність 

прогнозованого об’єкта або явища [79, с. 74]. 

Сам термін “прогнозˮ походить від грецького слова «prognosis», що 

означає передбачення, отримання інформації про майбутній стан будь-якого 

об’єкта. В практиці західних науковців з прогнозування категорії передбачення і 

прогнозування виступають синонімічними конструкціями. Для вітчизняної 

школи характерним є їх розмежування: якщо передбачення включає в себе будь-

які способи отримання інформації про майбутнє, то прогнозування є суто 

науковим дослідженням. 

Прогнозування як категорія підходу до проблем майбутнього є формою 

конкретизації наукового передбачення, така ж як інші форми конкретизації: 

планування, програмування, проектування але відрізняється значною 

специфікою. Прогнозування не передбачає активного впливу на майбутнє, 

якогось певного рішення проблем майбутнього. Проте, воно дозволяє виявити 

весь спектр можливих варіантів розвитку або вирішення проблем майбутнього, 

враховуючи взаємовиключні варіанти, що завідомо не під силу жодній з інших 

форм конкретизації наукового передбачення [11, с. 6].  

Прогнози можуть і повинні безперервно і паралельно супроводжувати 

розробку планів, програм, проектів, рішень, пояснюючи вихідну ситуацію та 

перспективи, а головне наслідки їх виконання. Під політичним прогнозуванням 

часто розуміють складення політичного прогнозу, певну систему поетапних дій, 

серед яких виокремлюють: структурний аналіз відповідної політичної системи, 

виділення її компонентів, визначення характеру зв’язків та залежностей між 

ними; вибір основних фактів, кількісний вираз, зіставлення їх значущості; 

виявлення основних тенденцій, напрямів розвитку діючих у системі процесів; 
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екстраполяцію цих процесів та розробку комплексного прогнозу розвитку 

політичної системи [111, с. 516]. 

Вітчизняний науковець І.Бестужев-Лада у своїх дослідженнях, 

присвячених прогнозуванню, здійснює глибокий категоріальний аналіз, а саме, 

звертає увагу на різницю між поняттями прогнозування та планування, що 

безперечно є цікавим для нашого дослідження. Отже, на думку автора, прогноз 

не є альтернативою плану, а є одним із інструментів його розробки. Він має 

свою наукову цінність. На практиці прогноз може передувати плану у складі 

перед планових розробок, може супроводжувати його в процесі необхідної 

корекції прийнятих рішень, може наслідувати його [15, с. 6].  

Цікавим для нашого дослідження є категоріальний аналіз поняття 

“прогноз” українського вченого В.Матвієнка. Автор у своєму дослідженні 

вивчає зв’язки цього поняття з філософськими категоріями. На його думку, 

такий аналіз дає змогу встановити, чи маємо ми справу із одним поняттям, чи із 

різними, позначеними одним словом. Отже, за допомогою семантичного 

аналізу, науковець обґрунтовує два основні значення слова “прогноз”. Зокрема, 

перша семантема відповідає парі діалектично протилежних понять – “діагноз” і 

“прогноз”. Діагноз – це встановлення закономірності, яка дозволяє розпізнавати 

певне явище. Прогноз (с1) – це інформація, одержана шляхом продовження 

(екстраполяції) закономірності на майбутній період часу. Для того, щоб 

відрізнити одну семантему від інших, В.Матвієнко пропонує користуватися 

терміном “екстраполяційний прогноз” [96, с. 47]. 

Друга семантема відповідає парі діалектично протилежних понять – 

“прогноз” (с2) і “план”. Прогноз (с2) автор визначає як інформацію про цілі, 

яких можна досягти за допомогою заданих засобів, або про засоби, які 

необхідні і достатні для досягнення заданих цілей, причому цій інформації 

властива невизначеність, зумовлена альтернативним характером людської 

діяльності. План – як інформацію про цілі і засоби, необхідні і достатні для їх 

досягнення, причому невизначеність цієї інформації усунена шляхом прийняття 

рішень, які забезпечують вибір однієї практичної альтернативи. На думку 

дослідника прогноз (с2) можна назвати цільовим прогнозом. Таким чином, 
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екстраполяційний прогноз відповідає на питання – коли можна очікувати дану 

подію? Цільовий прогноз відповідає на серію запитань – чи відповідає 

здійснення певної події цілям? Якщо відповідає, то що треба зробити для її 

здійснення? Якщо не відповідає, то що треба зробити, щоб ця подія не 

здійснювалась? На думку В.Матвієнка, цільовий прогноз, який відповідає на 

запитання про цілі, яких можна досягти за допомогою заданих засобів, 

називається пошуковим прогнозом. А цільовий прогноз, який відповідає на 

запитання про засоби, які необхідні і достатні для досягнення заданої цілі, 

називається нормативним прогнозом [96, с. 48]. 

Також автор зауважує, що між екстраполяційним та цільовим прогнозом 

є і подібність, і принципова відмінність. Зокрема, подібність полягає в тому, що 

і перший і другий види прогнозу відносяться до майбутнього моменту часу. Їх 

відмінність полягає в тому, що екстраполяційний прогноз є однозначним, бо 

продовження закономірності дає лише один варіант. А цільовий прогноз 

переважно містить набір альтернатив, бо цілі людини різноманітні, і за 

допомогою одних і тих самих засобів можна досягти найрізноманітніших цілей 

[96, с. 48]. 

Таким чином, В.Матвієнко робить висновок, що слову “прогноз” 

відповідають два різні поняття – екстраполяційний прогноз і цільовий прогноз. 

І відповідно до цього, автор виокремлює два види прогнозування – 

екстраполяційне та цільове. Основною метою для цих двох видів прогнозування 

є передбачення майбутнього, але розв’язують цю проблему вони з протилежних 

позицій. Перше передбачає майбутнє, що самоорганізується, друге – свідомо 

організоване майбутнє, яке реалізується через виконання накреслених планів. 

На думку автора цільове прогнозування здатне у тій чи іншій мірі витіснити 

екстраполяційне прогнозування [96, с. 49]. 

Прогнозування розвивається сьогодні як в межах окремих сфер, так і в 

міждисциплінарному напряму. Другий вектор розвитку пов’язаний зі значною 

методологічною та методичною спільністю підходів до розробки прогнозів у 

різних галузях наукового знання. У той же час прогнозування в кожній окремій 

області має свою специфіку, обумовлену об’єктом прогнозування. У політичній 
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науці основними об’єктами прогнозування є політична система і політичний 

процес, а також їх окремі компоненти і суб’єкти. Відповідно, А.Ахременко 

визначає політичний прогноз як імовірнісне, науково обґрунтоване судження 

про можливі стани політичних систем, процесів і суб’єктів у майбутньому, про 

тенденції їх розвитку [5, с. 23]. Звідси можна зробити висновок, що політичне 

прогнозування – це процес науково обґрунтованого припущення про можливі 

шляхи розвитку політичних подій у майбутньому, вироблення рекомендацій для 

практичної діяльності в певних умовах. 

Цікавими є судження К.Сімонова стосовно понятійного апарату науки 

прогностики. Так, він вважає за необхідне розмежувати політичний прогноз в 

теоретичній та прикладній політології. На його думку теоретична політологія 

розглядає прогнози перш за все як прогнозування політичної макрокартини 

однієї держави або навіть усього світу, тобто як можливі шляхи розвитку однієї 

чи декількох політичних систем на достатньо довгий період. Така традиція 

політичного прогнозування має давню історію – майже всі мислителі минулого 

намагались створити картину ідеального суспільства, що теж можна назвати 

прогнозом. Але дослідник наголошує на тому, що подібні політичні прогнози 

доцільніше називати політичними проектами майбутнього, оскільки вони 

носять достатньо глобальний характер, мають значний часовий період 

попередження і намагаються показати можливості виключно базових, 

принципових для тих чи інших політичних систем якісних змін, які призведуть 

до суттєвих трансформацій в них.  

Саме тому, автор вважає за потрібне винести політичне проектування, як 

продукт теоретичної політології за межі політичного прогнозування, що є 

результатом прикладних політологічних досліджень. Політичний прогноз для 

К.Сімонова є науково обґрунтованим судженням про можливі стани політичної 

системи або її окремих суб’єктів в майбутньому, і головне, що відрізняє його від 

проекту, це те, що він містить судження про можливі шляхи і строки досягнення 

цих станів і тісно пов’язаний з оперативною реакцією на них у вигляді 

політичних рішень [161, c. 35]. 
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А.Сергієв визначає політичний прогноз як таке, що формується у 

свідомості людей та описується або відтворюється засобами імітації уявлення, 

як певний ідеальний образ: 1) передбачуваного ймовірного стану системи 

політичних відносин того чи іншого масштабу у певний період у майбутньому; 

2) передбачуваної, ймовірної спрямованості та інтенсивності дій або комплексу 

дій національної спільноти людей, класів, політичних партій, а також держави, 

уряду та закладів, спрямованих на зміну об’єктивної системи соціально-

економічних, політичних і правових відносин у відповідності із своїми 

інтересами. Тобто, політичне прогнозування, на думку вченого, – це розробка 

уявлення про стан, функціонування та напрями змін політичних систем у різні 

періоди в майбутньому. Об’єктом такого роду прогнозів можуть бути 

функціонування та розвиток різних політичних систем, починаючи від 

всесвітньої макросистеми політичних відносин і до політичних систем різних 

країн та їх політичних закладів, партій, конкретних ситуацій [159, с. 37]. 

В свою чергу С.Телешун та А.Баронін під політичним прогнозом 

розуміють висновок про майбутній розвиток явища, який ґрунтується на знанні 

про закономірності суспільного розвитку і врахуванні інформації про минуле та 

нинішній стан конкретного політичного явища [166, с. 85]. 

На думку українського дослідника К.Ващенка політичне прогнозування 

передбачає: 1) проектування в політичній сфері, вироблення політичних 

сценаріїв проектів майбутнього політичного буття, за якими передбачається або 

планується розвиток подій у певному суспільстві; 2) здатність до політичного 

передбачення окремо взятої особи або групи індивідів за допомогою інтуїції, 

знання, інтелектуального чи соціального проектування на основі спільного 

досвіду [28]. 

Також, автор зауважує, що важливу роль у розробці політичних 

прогнозів відіграють дослідження громадської думки, соціологічні опитування, 

оскільки їх дані є досить важливими в процесі політичних виборів. На думку 

дослідника, громадська думка є різновидом колективного судження. І 

враховуючи її здатність впливати на свідомість і практичну діяльність людей, 
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регулювати їх соціальну поведінку, в контексті політичного прогнозування 

велике значення має опанування мистецтвом її формування [28]. 

К.Ващенко вважає, що будь-який політичний прогноз містить як 

науково-пізнавальний зміст, так і має певне ідеологічне призначення. Проте, в 

будь-якому випадку, прагнення зазирнути у завтрашній день означає намагання 

подолати невизначеність майбутнього. І це спонукає вчених, політиків до 

створення різних програм розвитку суспільства, його модернізації. А це 

свідчить, що політичне прогнозування має дві основні функції – ідеологічну і 

пізнавальну. При цьому кожен прогноз розробляється з метою запобігання 

небажаним наслідкам вірогідного розвитку подій [28]. 

Прогнозування не можна розглядати як безумовну констатацію, що 

характеризується словами „буде”, „станеться”. Воно має розглядатися як 

умовна, інструментальна діяльність, що вкладається у формулу: „Може бути 

або станеться за певних умов”. Такий підхід відображено у працях Д.Белла, 

І.Бестужева-Лади, А.Уткіна та інших вчених. 

Для кращого розуміння поняття прогнозування та його ролі у 

функціонуванні політичної системи, слід зосередити увагу на принципах 

політичного прогнозування. До основних принципів відносять:  

- принцип альтернативності, який пов’язаний із можливістю розвитку 

політичного життя по різним траєкторіям, за умови різних взаємозв’язків і 

структурних відносин; 

- принцип системності, який передбачає, що політика розглядається як 

певна система, яка водночас є сукупністю відносно самостійних напрямів 

прогнозування;  

- принцип безперервності прогнозування передбачає коригування 

прогнозних розробок у міру надходження нової інформації, а також контроль 

за дотриманням певних тенденцій у розвитку політичних подій;  

- принцип верифікації (перевірки), який спрямований на визначення 

достовірності виробленого прогнозу [45, c. 45]. 

Український науковець В.Горбатенко виокремлює основні способи 

верифікації політичних прогнозів, а саме: 
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- перевірка отриманих результатів повторними або паралельними 

дослідженнями; 

- опитування експертів-фахівців у певній специфічній галузі, якої 

найбільше стосується здійснюваний аналіз і прогноз; 

- зіставлення вихідних положень з реальною політичною ситуацією; 

- паралельне розроблення прогнозу методом, відмінним від первісного; 

- виявлення та врахування джерел можливих помилок; 

- опосередкована верифікация прогнозу шляхом його зіставлення з 

прогнозами, отриманими з інших джерел інформації [44]. 

На переконання українського науковця В.Матвієнка, верифікація має 

базуватись на методологічних і методичних прогностичних принципах, що 

дозволяють відрізнити прогнози від псевдопрогнозів. А саме: 1) принцип 

оптимізму, 2) принцип майбутнього, 3) принцип актуалізму. Принцип оптимізму 

випливає із принципу історичного оптимізму, який лежить в основі 

гуманістичного сприйняття світу. Прогностичний оптимізм автор визначає як 

впевненість в тому, що прогностика здатна допомогти людям зробити своє 

життя кращим, а принцип майбутнього – як підхід, згідно з яким кожне явище 

слід розглядати з точки зору його майбутнього [96, с. 52]. 

Вітчизняні дослідники С.Кримський, В.Пилипенко, Ю.Салюк у своїх 

дослідженнях приділяють особливу увагу принципу верифікації та зазначають, 

що він ґрунтується на трьох методологічних засадах прогнозування – 

достовірності, точності та обґрунтованості. Зробити надійні висновки про 

майбутній стан досліджуваного процесу чи явища можна лише тоді, коли 

досліднику вдасться верифікувати якомога більше окремих аспектів прогнозу  

[85, c. 32]. 

Заслуговують на увагу принципи політичного прогнозування, які 

виокремлює А.Сергієв, а саме: 1) ставлення до соціально-політичної дійсності 

як до об’єктивної реальності; 2) цілісний, системний підхід; 3) визнання 

історичного детермінізму, тобто об’єктивних закономірностей функціонування і 

розвитку соціально-політичних систем; 4) комплексний характер 
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прогнозування; 5) класовий підхід, що конкретизується у принципі партійності 

[159, c.47]. 

Перший принцип полягає в тому, що прогноз розвитку суб’єктивних 

факторів має базуватись на прогнозі змін об’єктивних фаторів, які відносно 

легко визначити, оцінити і врахувати. 

Другий принцип означає те, що незважаючи на складність та 

багатоманітність політичних відносин між людьми, вони виступають як єдиний 

організм, різні частини якого у своїй взаємодії є цілісною системою із власною 

структурою. 

Третій принцип пояснює розвиток суспільства як такий, що відбувається 

за об’єктивними законами, які не залежать від волі і бажання людей. Цим 

законам властиві загальність, повторюваність і необхідність. В той же час 

закони суспільного розвитку проявляються через свідому та цілеспрямовану 

діяльність людей, тому можна стверджувати, що закономірний характер 

розвитку політичних систем не заперечує ролі свідомої діяльності людей.  

Четвертий принцип розкриває сутність політичної системи, що являє 

собою рух динамічно пов’язаних між собою підсистем: політичної, 

економічної, ідеологічної, культурної, технічної, та інших. 

Тому, на думку А.Сергієва, для прогнозу необхідно вивчити в комплексі 

основні сторони та елементи цих підсистем у взаємодії. Також автор звертає 

увагу на той факт, що найбільш достовірним може бути такий комплексний 

політичний прогноз, який враховує об’єктинві закони, що діють на всіх рівнях 

підсистем, та фактори й закономірності інших суспільних відносин і на виході 

складає сумарний результат їх дії на політичну систему або процес. 

П’ятий принцип означає, що важливе значення для політичного 

прогнозування має прогнозування змін соціальної структури суспільства, тобто 

змін у співвідношеннях між класами та соціальними верствами. Автор 

стверджує, що тільки на основі вивчення класової струкутри, взаємовідносин 

між класами, аналізу їх реальних інтересів і цілей можна зрозуміти і 

передбачити тенденції і напрями соціально-політичного розвитку країни         

[159, с. 47]. 
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Також в рамках нашого дослідження слід звернути увагу на методичні 

принципи, яких слід дотримуватися при аналізі об’єкта прогнозування. 

І.Бестужев-Лада виокремлює такі: 

- принцип системності – вимагає розглядати об’єкт прогнозування як 

систему взаємопов’язаних характеристик об’єкта прогнозного фону у 

відповідності до цілей і завдань аналізу; 

- принцип природної специфічності – передбачає обов’язкове врахування 

специфіки природи об’єкта прогнозування, закономірностей його розвитку; 

- принцип оптимізації опису об’єкта прогнозування – допомагає розробити 

такий опис об’єкта в результаті аналізу, який забезпечував би задану 

достовірність і точність прогнозу при мінімальних затратах на його розробку; 

- принцип аналогічності – передбачає при аналізі об’єкта постійне 

зіставлення його властивостей з відомими в даній області схожими об’єктами 

аналога і використання при аналізі та прогнозуванні його моделі або окремих 

її елементів [13, с. 83]. 

Сутність політичного прогнозування, як важливого елементу управління 

суспільством розкриває синтетично-плюралістичний підхід. Він полягає в тому, 

що розглядає можливість прогнозування розвитку певного суспільства як таке, 

що передбачає вихід за межі політичної сфери. Тобто підкріплення 

політологічного підходу даними з інших наук – історії, правознавства, 

економічної теорії, філософії, соціології. Плюралізм у даному випадку 

передбачає намагання охопити якомога ширше наукові здобутки [44].  

Цей підхід відображає четвертий принцип, який виокремлює А.Сергієв, 

щодо необхідності комплексного розгляду того чи іншого прогнозованого 

об’єкта. Такий підхід до вироблення стартегії розвитку держави та суспільства 

в цілому є предметом дослідження багатьох науковців. Зокрема, І.Салтовський 

вважає, що вирішення складного комплексу завдань економічного, соціального, 

державотворчого характеру стане можливим лише за умови здійснення 

грамотної, виваженої, прогнозованої політики, що спирається на досягнення 

політичних наук та здобутки в галузі всієї системи гуманітарних наук, зокрема 

юриспруденції. Також, дослідник зауважує, що провідною ідєю правознавчої 
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компоненти політологічної освіти має стати усвідомлення комплексу 

соціальних загроз існуванню держави і суспільства внаслідок порушення 

нормативної бази політичної діяльності [44]. 

Поряд із цим, на нашу думку, слід звернути увагу на синергетичний 

підхід розуміння політичного прогнозування. Синергетика зорієнтована на 

глибинному розумінні складних соціально-політичних явищ, як таких, що 

мають певну самоорганізацію. Вона дає змогу розглядати переходи від хаосу до 

порядку із виникненням нових форм, так і переходи від порядку до хаосу, що 

супроводжуються процесами розпаду систем, зокрема політичних і правових 

[74, c. 23]. 

Синергетичне бачення світу передбачає розуміння суспільства як 

системи, для якої характерним є взаємопрониклість, відкритість, змінюваність, 

самоорганізація та нестабільність. На нашу думку, врахування синергетичних 

ідей у виробленні політичного прогнозу може збільшити рівень його 

достовірності та ефективності, оскільки передбачає поєднання лінійного та 

нелінійного способу мислення в дослідженні об’єкта прогнозування. Адже, як 

вже було зазначено, політичне прогнозування передбачає врахування великої 

кількості факторів, як об’єктивних так і суб’єктивних. Синергетика в данному 

випадку допомагає виявляти закономірності розвитку об’єкта дослідження, і в 

той же час враховує локально-специфічні особливості його функціонування. 

Тим самим стає можливим забезпечення певної стабільності політичної 

системи через балансування розвитку її елементів. Політичний прогноз дає 

розуміння який з цих елементів потрібно інтенсифікувати, а який послабити на 

тому чи іншому етапі фунціонування держави [74, c. 23]. 

Отже, аналіз основних принципів та підходів до розуміння сутності 

політичного прогнозування дозволяє зробити висновок, що основною 

особливістю прогнозування є вміння виявляти повторюваність явищ у зміні та 

розвитку суспільних та природних процесів. Тому ймовірнісний та 

детерміністський підходи у цьому випадку не повинні протиставлятися, а й 

навпаки, у міру необхідності мають поєднуватись та доповнювати один одного. 

Для прогнозування на відносно невеликі терміни ймовірнісні методи можуть 
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забезпечити певний ефект, в той час як для прогнозування на більш менш 

значний період, точніші результати може дати використання детермінованих 

моделей. 

На основі пізнання законів функціонування соціальної системи, а також 

законів  і правил правопорядку у державі можна розробляти поточні та 

короткострокові прогнози, для яких ефективним може бути перенесення на 

майбутнє тенденцій минулих періодів. Що ж до розробки довгострокових 

прогнозів, то для них недостатньо пізнання одних тільки законів 

функціонування певної політичної системи. В цьому випадку необхідно 

вивчити закони розвитку політичних систем, дія яких виражається у виникненні 

нових явищ, подій, процесів, що приводять до зміни всієї структури та 

характеру політичної системи [79, с. 81]. Більш довгий заданий період для 

прогнозу дозволяє чіткіше виявити основну лінію розвитку подій. Однак 

прогтягом довшого періоду можуть з’явитися непередбачувані фактори, а це 

збільшує елемент невизначенності та роль випадкових змін із подовженням 

тривалості прогнозного періоду. 

Одними із ключових категорій для аналізу та прогнозування для 

вітчизняного науковця Л.Коваленка є випадковість та необхідність. На думку 

дослідника, вони взаємодіють та виявляються одна через одну. Так, 

випадковість у політичній системі одного рівня в той же час може бути проявом 

необхідності і закономірності розвитку системи іншого рівня [79, с. 81]. 

В цьому контексті слід відзначити велику роль інтуїції в політичному 

аналізі та прогнозуванні. Інтуїція є наслідком досвіду, накопиченого в 

результаті багатократного повторення схожих ситуацій [7, c. 129]. Основу 

інтуїтивного передбачення складає повсякденний досвід, вся попередня 

теоретико-пізнавальна і практична діяльність людини, екстраполяція її досвіду і 

знань у майбутнє та повторюваність подій [159, c. 73]. 

Завданням наукового політичного прогнозу не є і не може бути 

передбачення майбутнього в усіх деталях. Прогноз має відтворювати лише 

загальні приблизні її контури, найсуттєвіші, найважливіші риси. Використання 
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наукових методів покликане підвищити достовірність, надійність і чіткість 

політичного прогнозу, знизити елементи випадковості [78, с. 81].  

Так, дослідник А.Сергієв під надійністю політичного прогнозу розуміє 

необхідний або достатній ступінь ймовірності, виправданості розроблюваного 

прогнозу [159, c. 100]. 

Надійність прогнозів залежить від таких факторів як:  

1) глибина і чіткість знання аналітиком законів і закономірностей 

розвитку політичних систем або процесів; вміння правильно їх 

відобразити, змоделювати;  

2) ступінь вивченості систем або процесів; повнота інформації про 

умови та причинно-наслідкові зв’язки, які визначають їхній розвиток;  

3) своєчасність обробки даних про політичні процеси та події, 

наявність кваліфікованого апарату і матеріально-технічної бази для такої 

обробки [78, с. 81]. 

Політичне прогнозування також може дати можливість знайти шляхи 

досягнення визначенго стану речей, бажаного для заданого політичного 

суб’єкта. Такий вид прогнозування називається нормативним, оскільки 

передбачає постановку певної мети, що зорієнтованна на досягнення 

конкретного кінцевого результату. У розумінні українського дослідника 

В.Матвієнка це є цільовий прогноз, сутніть якого ми розглядали раніше. Однак, 

можливий шлях “від протележного”, коли формується образ небажаної ситуації, 

з метою забезпечення готовності суб’єкта до дії в ситуації максимальних 

ризиків [5, с. 24]. 

Так чи інакше, нормативний прогноз буде визначатися як ймовірнісне, 

науково обґрунтоване судження про можливі шляхи і терміни досягнення 

заданого стану політичних систем, процесів, суб’єктів. На нашу думку, такий 

вид прогнозу є близьким до проектування, оскільки передбачає активне 

втручання у майбутнє. Проектування як спосіб конструювання бажаних станів 

об’єктів у майбутньому є предметом дослідження багатьох науковців, зокрема 

В.Луков визначає проектування як конструювання індивідом, групою або 
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організацією дії, що направлена на досягнення соціально значущої цілі та є 

локалізованою щодо місця, часу та ресурсів [92, с. 7]. 

Власне саме поняття “соціальне конструювання реальності”, розроблене 

відомими соціологами П.Бергером та Т.Лукманом, означає зміну оточуючого 

нас світу, що існує об’єктивно. Механізми соціального конструювання 

реальності лежать в основі соціального проектування, метою якого є створення 

соціального проекту як інструменту соціальних змін. Як зазначає В.Луков, таке 

конструювання здійснюється в рамках певної культури, системи конкретних 

суспільних відносин, цінностей та норм данного суспільства [92, с. 8]. 

На думку К.Симонова, нормативний прогноз дуже близький до 

процедури прийняття рішення. Більш того, принцип його дії багато в чому 

дублює цей механізм, адже при прийнятті політичного рішення також спочатку 

ставиться мета, яку необхідно досягти, а потім вже ведеться пошук 

оптимальних шляхів реалізації такого завдання [161, с. 33]. 

Якщо дослідник не визначає якесь бажане майбутнє, а розглядає 

альтернативи розвитку об’єкта прогнозування, виходячи з діючих факторів і 

тенденцій, то мова йде про пошукове прогнозування. Результати, які досягненні 

за допомогою пошукового прогнозу можуть стати основою для прийняття 

політичного рішення. Пошуковий прогноз виконує функцію пошуку 

проблемних вузлів та вироблення альтернатив їх вирішення. Він виявляє 

основні тенденції в сучасному політичному процесі і продовжує їх в майбутнє, 

конструюючи тим самим нові стани політичної системи [161, с. 33]. 

Можна стверджувати, що пошуковий прогноз цілком може бути 

вбудований в процедуру прийняття політичного рішення. Адже якщо 

пошуковий прогноз виявить, що без зміни існуючих тенденцій ситуація буде 

розвиватися у вкрай несприятливому для політичного суб’єкта напрямку, то тоді 

виникне необхідність в її виправленні та прийнятті відповідних рішень. Таким 

чином, пошуковий прогноз покликаний виконувати діагностичну функцію, 

виявляючи наявність або відсутність проблемних ситуацій. При фіксації 

проблеми пошуковий прогноз може стати основою політичного рішення. На 

нашу думку, в прогнозуванні державної політики можна використовувати і 
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нормативне і пошукове прогнозування. Однак слід зауважити, що доцільно 

робити акцент саме на пошуковому прогнозуванні, оскільки воно покликане не 

просто передбачити альтернативи розвитку ситуації, а перш за все визначити 

проблеми, які слід вирішити та головне попередити їх настання. Що безперечно 

має бути одним із головних завдань державної політики [161, с. 33]. 

У цьому зв’язку, К.Симонов звертає увагу на зв’язок політичного 

прогнозу і ситуаційного аналізу. Останній є відправною точкою для будь-якого 

політичного прогнозу, як пошуквого, так і нормативного, оскільки саме 

ситуаційний аналіз дає можливість визначити вже існуючі напрямки розвитку 

політичного процесу, а також виявити своєрідні потенційні тенденції в 

політичній сфері [161, с. 34]. 

Цікавим для нашого дослідження є запропонований С.Вишньовим поділ 

прогнозів на активні та пасивні. Перші покликані чинити суттєвий вплив на 

об’єкт прогнозування, в той час як другі на нього не впливають [35, c. 144]. 

Очевидно, що будь-який прогноз, який отримує розвиток у політичному 

рішенні, є активним. Таким чином, активними можна назвати всі нормативні 

прогнози, а також пошукові прогнози у тому випадку, якщо вони стали 

підставою для початку розробки рішення з метою зміни ситуації. 

У контексті проблеми впливу прогнозів на об’єкт прогнозування 

А .Симонов виокремлює такі види прогнозів : самоздійснені та 

самоспростовуючі. У першому випадку прогноз має настільки сильний вплив, 

що збувається навіть незважаючи на відсутність реальних передумов для цього. 

Так, на думку автора, якщо впливові експерти, виконуючи замовлення глави 

держави, що знаходиться в конфліктних відносинах з вищим органом 

законодавчої влади, спрогнозували неминучість дострокового розпуску 

парламенту, то це могло спонукати замовника саме до такого розвитку подій, 

хоча реально залишалася можливість для реалізації іншого сценарію та пошуку 

компромісу [161, с. 35]. Подібний прогноз можна вважати помилковим, 

оскільки в ньому невірно була витлумачена ситуація, розвиток якої 

передбачався. Але фактор великого впливу прогнозистів на особу, яка приймала 

рішення, дозволив йому здійснитися. На цьому прикладі можна побачити, що 
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здійсненність прогнозу – це не завжди ознака його успішності. Якість прогнозу 

швидше визначається здатністю вірно вирішити поставлені завдання. В цьому 

випадку таким завданням було прогнозування можливих варіантів розвитку 

ситуації виходячи із існуючих тенденцій. Але данне питання, щодо розробки 

альтернатив політики та механізму вибору кращої з них буде предметом нашого 

дослідження в наступному розділі. 

Що ж до самоспростовуючих прогнозів, то на думку автора, вони не 

реалізуються на практиці і саме в цьому полягає їх завдання. Для них важливо 

показати негативні наслідки здійснення одного з можливих варіантів розвитку 

політичної ситуації для запобігання подібного розвитку подій [161, с. 35]. 

В свою чергу американські дослідники Р. Мертон і Т. Гордон 

узагальнили ці явища та назвали їх “самоорганізацією прогнозів”. Зокрема, 

дослідники зосередили свою увагу на аналізі тих прогнозів, які викликають 

реакцію суспільства, спрямовану на зміну перебігу соціальних процесів. В 

цьому сенсі вони говорять про прогностичні ефекти [96, с. 60]. Розглянемо їх 

детальніше.  

На думку авторів, є два можливі шляхи використання прогнозів. Один 

шлях – не публікувати, не розголошувати прогноз і спостерігати за перебігом 

певного процесу. Але науковці зазначають, що навіть опублікований прогноз 

може не здійснювати вплив на соціальну дійсність. Отже, прогноз, який 

залишився поза увагою, не викликав ніякої реакції людей – можна назвати 

нейтральним (прихованим) прогнозом. Другий шлях – розголосити прогноз, 

щоб викликати керовану реакцію. Такий прогноз, що став основою для 

втручання в перебіг соціальних процесів, можна назвати конструктивним 

(відкритим) прогнозом. А от результати реакції суспільства на конструктивні 

прогнози – це прямі прогностичні ефекти. Крім того, на думку В. Матвієнко, 

цей термін можна використовувати тоді, коли аналогічні ефекти виникають як 

підсумок реакції на плани. Також, дослідник зауважує, що є підстави говорити 

про вплив суспільства на самих прогнозистів. Це є зворотні прогностичні 

ефекти [96, с. 60]. 
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Можна виокремити декілька різновидів конструктивних прогнозів в 

залежності від того, які зміни відбулися в ході соціальних прогнозів порівняно з 

тим варіантом, який повинен був би статися, якби даний прогноз був зроблений 

у нейтральній формі. А саме:  

1) Прогноз, який самоорганізовується – ефект самоорганізації прогнозу. 

На думку В.Матвієнко можлива ситуація, коли прихований прогноз застерігає, 

що певна соціальна еволюційна форма не виникне. Відкритий же прогноз 

стверджує протилежне. Якщо люди вживають відповідних заходів, вона справді 

виникне. 

2) Прогноз, який самоліквідується – ефект самоліквідації прогнозу. 

Прихований прогноз може передбачати виникнення тієї чи іншої соціальної 

форми. Якщо прогноз публікується, люди можуть спробувати не допустити його 

реалізації, і тоді очікувана соціальна форма не виникне. 

3) Прогноз, який трансформується – ефект самотрансформації прогнозу. 

Відбувається тоді, коли і прихований і відкритий прогнози вказують на 

можливість виникнння певної соціальної форми і люди намагаються його 

реалізувати, але замість очікуваного виникає зовсім інше. 

4) Прогностичний зсув – ефект прискорення або уповільнення прогнозу. 

Мова йде про те, коли неможливо домогтися повної адекватності прогнозованих 

явищ і процесів їх дійсному стану в майбутньому: прогнозуючи ці явища і 

процеси, ми одразу чинимо на них вплив і змінюємо їх стан і таким чином 

нібито зміщуємо їх у прогностичному просторі.  

5) Ефект посилення або послаблення. Цей процес аналогічний до 

прогностичного зсуву, тільки в цьому випадку йдеться не про моменти часу, а 

про кількісні характеристики прогнозованої форми. 

6) Ефекти випередження або наслідку. На думку В. Матвієнко, вони 

наявні там, де відповідно до прихованого і відкритого прогнозів про 

винекнення певної соціальної форми вона справді виникає, та водночас 

публікація прогнозу викликала такі дії, внаслідок яких з’являється інша форма, 

причому або до появи очікуваного ефекту (ефект випредження) або після (ефект 
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наслідку). На думку дослідника, ефекти випередження часто спостерігаються в 

обстановці неспокою і очікування якихось соціальних пострясінь [96, с. 61]. 

Також В. Матвієнко виокремлює у своєму дослідженні зворотні 

прогностичні ефекти. А саме: 1) “ефект бумеранга”, виникає в тому разі, якщо 

прогнозист за допомогою прогнозу намагається завдати шкоди якійсь 

соціальній групі, класові чи окремим особам, а ті у відповідь намагатимуться 

завдати шкоди прогнозистові; 2) ефект активізації прогнозів, виникає в тому 

разі, якщо прогнозист успішно робить прогнози і їх використання приносить 

людям користь. На його думку на прогнози починають звертати більше уваги і 

спиратись на них у практиці.Таким чином, багато прогнозів стають такими, що 

самоорганізовуються; 3) ефект нейтралізації прогнозів, має місце тоді, коли 

прогнозист робить не правильні прогнози і його прогнозам перестають вірити; 

4) ефект “прогностичної моди”: прогнозист робить успішні прогнози в якійсь 

галузі, і туди кидаються інші прогнозисти. Та часто, через недостатніть 

зібраного матеріалу з історії розвитку данного явища, і ефективність 

прогнозування знижується; 5) “прогностична паніка”, виникає під час моди на 

прогнози негативних явищ. Тоді у псевдопрогнозистів може виникнути 

впевненість у наближенні “краху”; 6) “прогностична сліпота”, виникає тоді, 

коли прогнозист орієнтований лише на позитивні прогнози. Він може 

пропустит “несприятливий” прогноз, без знання якого спрятливі тенденції 

можуть і не запанувати [96, с. 62-63]. 

Для кращого розуміння можливостей політичних прогнозів слід 

розглянути можливі періоди їх попередження. Очевидно, що в кожній науковій 

дисципліні прогнозування здійснюється на різні періоди часу і тому для кожної 

з них, градація по періоду попередження повинна бути різною. Так, дослідники 

Б. Хогвуд і Л. Ганн вважають, що найбільш близьким до політичних прогнозів є 

класифікація прогнозів, яка прийнята в економіці. Відповідно до цього, 

прогнози поділяють на: 1) короткострокові (до 1 року); 2) середньострокові (до 

5 років); 3) довгострокові (понад 5 років). При цьому слід зауважити, що в 

політичному прогнозуванні ці терміни є приблизними [176]. 
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Саме тому дослідники пропонують встановити не суворі часові рамки, а 

задати якісні характеристики прогнозів, які тісно пов’язані з періодом їх 

попередження. Б. Хогвуд і Л. Ганн пропонують три види строків політичних 

прогнозів: 1) коли прогнозується ефект від рішення, яке вже прийнято і 

основний вплив якого вже відомо; 2) коли прогнозується ефект від рішення, в 

якого майже всі головні складові очевидні; 3) коли автори прогнозів слабо 

контролюють розвиток подій або якщо вихідних даних недостатньо [176]. 

Слід зауважити, що в данній класифікації скоріше мова йде про поділ 

прогнозів на підставі достатності інформації, на якій вони базуються. 

Виконання прогнозів в умовах недостатніх даних або при слабкому контролі з 

боку прогнозистів за розвитком ситуації можливо і за умови вкрай 

оперативного прогнозування, і при складанні прогнозів на більш тривалий 

період. 

Цікаву класифікацію прогнозів по періоду попередження з точки зору 

якісних характеристик пропонує І.Бестужев-Лада. Науковець виокремлює такі 

види прогнозів: 

1) оперативні – розраховані на перспективу, протягом якої не очікується 

істотних змін об’єкта досліджень;  

2) короткострокові – розраховані на перспективу тільки кількісних змін; 

3) середньострокові – розраховані на перспективу, коли кількісні зміни 

будуть перевищувати якісні;  

4) далекострокові – коли будуть досягнуті серйозні якісні зміни [11]. 

Як ми вже зазначали, важливим у процесі вироблення політичного 

прогнозу є його верифікація. Це визначення ступеня відповідності прогнозу 

вимогам сучасної науки, тенденціям розвитку суспільної практики; ступеня 

достовірності прогнозу (тобто ймовірності здійснення передбаченого у заданий 

часовий інтервал); обґрунтованості (тобто відповідності теорії практиці). 

Верифікація прогнозів виконує роль певного індикатора його здійснення в 

майбутньому. Як показує практика – верифіковані таким чином прогнози 

справджуються з високим ступенем ймовірності і, крім того, вони слугують 

надійною інформацією для управління. 
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Досить часто роль верифікації відіграють експертні опитування (оцінки). 

У складніших випадках потрібні спеціальні процедури, наприклад: 

- розроблення прогнозу іншим методом (відмінним від уже застосованих); 

- зіставлення прогнозу з іншим, одержаним з інших джерел інформації; 

- перевірка адекватного прогнозу в ретроспективі; 

- аналітичне або логічне дослідження прогнозів; 

- додаткове опитування експертів; 

- спростування критичних зауважень опонентів; 

- виявлення й урахування джерел можливих помилок; 

- порівняння з думкою найкомпетентнішого експерта [202]. 

Особливу увагу питанню ефективності та надійності політичних 

прогнозів приділяють у своїх роботах такі науковці як С.Телешун, О.Титаренко 

та І.Рейтрович. Під надійністю прогнозу, вони розуміють достатній ступіть його 

ймовірності, який залежить від багатьох умов або факторів. А саме:           

1) глибини комплексного аналізу основних тенденцій, що визначають 

розвиток різних систем;  

2) уміння безпомилково виокремлювати головні з них, здатністю 

правильно побудувати моделі системи;  

3) ступеня вивченості конкретних процесів, повноти інформації про 

умови та причинно-наслідкові зв’язки, що визначають розвиток того чи 

іншого процесу;  

4) швидкості обробки потоку інформаційних данних про конкретні 

процеси і події, наявністю матеріально-технічної бази та кваліфікованого 

апарату, що забезпечують своєчасну обробку інформації [167, с. 8]. 

Із розвитком теорії прогнозування, все більше буде зростати 

ефективність та надійність прогнозів. Власне, данне дисертаційне дослідження 

покликане вирішити цю проблему шляхом вдосконалення методології 

прогнозування. 

Разом із тим, на думку С.Телешуна, О.Титаренко та І.Рейтровича, 

важливою передумовою для розробки ефективного прогнозу є наявність у 

розпорядженні людей, які здійснюють політичне прогнозування, об’єктивної, 
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достовірної і якомога більш повної інформації про данний процес у минулому 

та в сучасний момент. На погляд дослідників, наповнення моделей систем 

конкретним змістом забезпечує їх адекватність, відповідність зображуваному 

об’єктивному процесу або системі [167, с. 9]. 

Підсумовуючи аналіз сутності політичного прогнозування можна 

зазначити основні етапи прогнозування. Український вчений В.Горбатенко 

виокремлює 10 основних етапів здійснення прогнозів.  

Перший етап: передпрогнозна орієнтація з розробленням програми 

дослідження й уточненням завдання на прогноз; аналіз характеру і масштабів 

прогнозу; формулювання мети і завдань, робочих гіпотез; визначення методів і 

процесу організації прогнозування. На цьому етапі здійснюється аналіз об’єкта 

прогнозування на відповідність основним принципам, а також забезпечується 

верифікація прогнозу шляхом зіставлення з прогнозами об’єктів-аналогів. 

Другий етап – побудова вихідної (базової) моделі прогнозованого 

об’єкта методами системного аналізу. У теорії системного аналізу 

використовується два підходи до аналізу і синтезу об’єктів прогнозування:         

1) об’єктний підхід –виділення підсистем шляхом поелементного поділу 

об’єктів на дрібніші. Застосовується переважно до об’єктів, які мають складну 

структуру; 2) функціональний підхід, за якого основою структурного 

розчленування об’єкта є функціональна ознака. Застосовується, якщо кількість 

первинних об’єктів, які становлять об’єкт прогнозування, є незначною, але вони 

мають складні характеристики і взаємозв’язки, що передбачає виділення груп 

схожих функцій. 

Третій етап – збирання даних контексту прогнозування – сукупності 

зовнішніх щодо об’єкта прогнозування умов, значущих для вирішення його 

завдань (наприклад, прогноз стабільності політичної системи передбачає 

врахування прогнозів економічного розвитку на перспективу). 

Четвертий етап – побудова передмодельних сценаріїв, динамічних рядів 

показників. 
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П’ятий етап – створення серії гіпотетичних (попередніх) пошукових 

моделей методами пошукового аналізу з конкретизацією мінімального, 

максимального і найвірогіднішого значення. 

Шостий етап – побудова серії гіпотетичних нормативних моделей згідно 

із заданими реальними нормами, ідеалами, цілями. 

Сьомий етап – оцінка достовірності й точності, а також обґрунтованості 

(верифікації) прогнозу методами опитування експертів. 

Восьмий етап – вироблення рекомендацій для рішень у сфері управління 

на основі зіставлення пошукових і нормативних моделей. 

Дев’ятий етап – експертиза підготовленого прогнозу і рекомендацій та їх 

доробка з урахуванням обговорення; здання їх замовнику. 

Десятий етап – зіставлення матеріалів уже розробленого прогнозу з 

новими даними прогнозного контексту і започаткування нового циклу 

досліджень [44]. 

Отже, на основі вищевикладеного, ми можемо визначити політичний 

прогноз як ймовірнісне, науково обґрунтоване судження: 1) про можливі стани 

політичних систем, процесів і суб’єктів у майбутньому, про тенденції їх 

розвитку (пошуковий прогноз); 2) про можливі шляхи і терміни досягнення 

заданого стану політичних систем, процесів, суб’єктів (нормативний прогноз). 

Для політичного прогнозування найважливішим є те, що жодна майбутня стадія 

політичного процесу не може бути передбачена з повною ймовірністю. Завжди 

є спектр альтернативних майбутніх станів політичного об’єкта, які можуть бути 

актуалізовані і метою прогнозування не може бути точне передбачення 

настання конкретних подій. Саме встановлення ряду основних альтернатив і 

факторів, що впливають на імовірність їх здійснення, складає в самому 

загальному вигляді завдання політичної прогностики.  
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1.2. Науково-методологічний інструментарій здійснення політичного 

прогнозування 

Методологія вироблення знань про майбутнє являє собою сукупність 

різноманітних методів та способів аналізу суспільно-політичних явищ, кожен з 

яких має свої особливості застосування. Політика як суспільне явище являє 

собою єдність раціонального та ірраціонального. Відносність і переплетіння 

раціонального та ірраціонального яскраво проявляють себе у питаннях пізнання 

політичних явищ. Не випадково серед інструментарію політичних аналітиків є 

не тільки загальнонаукові, раціоналістичні методи й методики. Поруч із ними 

широко використовуються й такі специфічні процедури, як інтуітивно-логічні 

методи політичного прогнозування, в яких визначальну роль відіграють уява та 

відчуття політики. 

Політичне прогнозування має свою специфіку щодо методологічного 

інструментарію та потребує детального дослідження та систематизації. 

Методологічна база прогнозування налічує велику кількість методів, і тому 

постає питання, які з них можна використати в дослідженні політичних 

процесів, чи є доцільним виокремлення сфери аналізу кожного з них і як їх 

можна систематизувати. 

Метод – (від грецьк. methodos – шлях дослідження, вчення) спосіб 

досягнення будь-якої цілі, сукупність прийомів або операцій практичного або 

теоретичного пізнання дійсності. Метод існує в науці як результат осмислення 

деяких комплексних сукупностей конкретного досвіду і пов’язаний з 

операціоналізацією теоретичного знання. В широкому смислі під терміном 

“метод” розуміється свідомий спосіб досягнення результату, вирішення 

поставлених завдань. Метод передбачає послідовність дій, що вживаються в 

процесі пізнавальної діяльності на основі свідомого та чітко сформульованого 

плану [9, c. 57].  

Метод політичного прогнозування можна визначити як складний спосіб 

(або сукупність простих прийомів) дослідження перспектив розвитку 
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політичних явищ і процесів, конкретна форма послідовних теоретичних і 

практичних підходів до розробки прогнозів на основі всебічного пізнання 

об’єкта прогнозування. Таким чином, методи прогнозування дозволяють 

представити досліджуваний об’єкт як певну динамічну систему взаємодій 

різних явищ, знайти закономірності їх впливу одне на одного і тим самим дають 

можливість відтворити з певною мірою вірогідності поведінку цієї системи в 

майбутньому. У багатьох випадках жоден з методів сам по собі не може 

забезпечити необхідну міру достовірності й точності прогнозу, але будучи 

використані в певних поєднаннях з іншими, виявляються досить ефективним: 

переваги одного методу компенсують недоліки іншого. Необхідність 

комбінування різних методів часто виникає при прогнозуванні процесів, що 

характеризуються наявністю складних взаємозв’язків. Також використання 

комбінації методів є одним із шляхів верифікації прогнозів. Збіг результатів 

прогнозування отриманих різними методами є одним зі свідчень їх надійності. 

Проблемним питанням постає спроба систематизації методів 

політичного прогнозування. Разом із значним числом методів прогнозування 

відомі численні способи їх класифікації. Проте, вважати це питання задовільно 

вирішеним не можна, оскільки єдину, корисну і повну класифікацію зараз ще не 

створено. Отже, які ж цілі класифікації методів прогностики? Можна вказати 

дві такі основні цілі. Це, по-перше, забезпечення процесу вивчення і аналізу 

методів і, по-друге, обслуговування процесу вибору методу при розробці 

прогнозів об’єкту. Класифікацію методів політичного прогнозування доцільно 

розробляти, виходячи з таких принципів: достатня повнота охоплення методів, 

єдність класифікаційної ознаки на кожному рівні, не перетинання розділів 

класифікації, відкритість класифікаційної схеми. 

Узагальнюючи доробок вітчизняних і зарубіжних вчених, можна 

стверджувати, що вони переважно визначають такі методи, які можуть бути 

використані для прогнозування державної політики: методи індивідуальної 

експертної оцінки (інтерв’ю, анкетування, аналітичні записки); методи 

колективної експертної оцінки ( метод “Делфі”, “мозкова атака”, метод комісій, 
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синектика); метод екстраполяції; моделювання (імітаційне моделювання, 

статистичне моделювання, математичне моделювання); комплексні методики 

(метод сценаріїв, Форсайт, ПАТТЕРН). 

Існує багато варіантів систематизації методів прогнозування. Російський 

вчений І.Бестужев-Лада виокремлює три способи формування інформації про 

майбутнє, як основу прогнозування. Це є думка, оцінка перспектив розвитку 

майбутнього стану прогнозного явища на основі життєвого (професійного, 

службового, наукового) досвіду, частіше за все за допомогою аналогії з 

достатньо добре відомими наслідками схожих явищ та процесів; умовне 

продовження в майбутнє (екстраполяція) тенденцій, закономірності розвитку 

яких в минулому та майбутньому добре відомі; модель майбутнього стану того 

чи іншого явища, процесу, побудована відповідно очікуваним або бажаним 

змінам ряду умов, параметрів і т.д., про перспективи розвитку яких достатньо 

добре відомо. 

У відповідності з цим, науковець формулює три способи розробки 

прогнозів:  

1) Анкетування (інтерв’ювання, опитування, генерація ідей) – 

опитування населення та експертів по певній методиці з метою упорядкувати, 

об’єктивувати суб’єктивні оцінки прогнозного характеру. Особливо велике 

значення мають експертні оцінки. 

2) Экстраполяція (включаючи інтерполювання між двома відомим 

моментами процесу) – побудова динамічних (статистичних або логічних) рядів 

розвитку показників прогнозуючого процесу з можливо більш ранньої дати в 

минулому аж до дати упередження прогнозу. Великий ефект при цьому дає 

використання формул складної екстраполяції, висновків теорії можливостей, 

теорії ігор – усього арсеналу сучасної математики і кібернетики, що дозволяє 

точніше оцінювати масштаби можливих зрушень в екстраполюючих 

тенденціях. 

3) Моделювання – побудова прогностичних пошукових та нормативних 

моделей (враховуючи імітаційні динамічні моделі) з урахуванням можливої або 
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бажаної зміни прогнозуючого явища на дату упередження прогнозу по відомим 

або не відомим даним про масштаби та напрямок змін. Найбільш змістовна та 

ефективна прогностична модель – система рівнянь. Але так як це ще в багатьох 

випадках важко досягти, то мають значення усі можливі види моделей: імітації, 

графи, матриці тощо [11]. 

В класифікаційній моделі австрійського дослідника Е.Янча наявні ще 

два способи, а саме: методи історичної аналогії та сценарії майбутнього. 

Перший полягає в співставленні прогнозованого процесу зі схожим процесом, 

який вже мав місце в минулому, для одержання відповідних висновків про 

можливості протікання прогнозованого процесу, а другий в створенні описової 

картини розвитку подій і їх майбутнього стану шляхом проходження двох 

етапів: 1) підготовка сценарію – виявлення найсуттєвіших рис описуваного 

явища (створення системної моделі описуваного об’єкта); 2) написання 

сценарію – послідовний, поетапний опис того, що може відбутись, з 

максимальним врахуванням всіх чинників [193]. 

Американські дослідники М.Сертон і К.Ральф запропонували свою 

класифікацію методів. Вони поділили прогнозні техніки на п’ять груп:               

1) інтуїтивні методи, які включають індивідуальне прогнозування (експертне), 

опитування, панелі та Дельфійську техніку. Причиною групування цих методів 

в один сектор є те, що всі вони мають в основі суб’єктивну думку;                      

2) екстраполяція тенденцій; 3) аналогія; 4) кореляція тенденцій; 5) динамічні 

прогнозні моделі [173]. Ця система без сумніву має в основі класифікацію 

методів Р.Ленца, одного із засновників технологічного прогнозування, але 

М.Сертон і К.Ральф розширили її новими методами. 

Досить цікавий варіант типології методів прогнозування запропонував 

Дж.Армстронг. Він виокремлює три найбільш загальні лінії розмежування 

методів: 1) Обєктивні – суб’єктивні; 2) Казуальні – наївні; 3) Лінійні – нелінійні. 

Суб’єктивними є методи, які передбачають нечіткі й досить специфічні процеси 

для аналізу вихідних даних. Вони можуть спиратися на прості або складні 

процеси, можуть використовувати об’єктивні або суб’єктивні данні, можуть 

супроводжуватися формальним аналізом, але головною характеристикою 
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суб’єктивних методів є те, що усі прогностичні висновки формулюються в 

голові аналітика [183]. 

Отже, можна зробити висновок, що до таких методів можна віднести 

методи індивідуальних та колективних експертних оцінок, експертного 

опитування, Дельфійський метод, “Мозкова атака”, метод комісій, сценаріїв 

тощо. Об’єктивні методи ж спираються на чітко специфіковані процеси аналізу 

даних. Ці методи можуть бути простими і складними, використовувати 

об’єктивні чи суб’єктивні дані, можуть супроводжуватися формальним аналізом 

або ні. Однак, головною специфікою об’єктивних методів є те, що вихідні данні 

трансформуються в прогностичні висновки за допомогою процесів, які можуть 

незалежно здійснювати й інші дослідники і при цьому отримати аналогічні 

результати. До таких методів можна віднести екстраполяцію, факторний аналіз, 

сітьові графи, математичне моделювання та ін. Найбільш значимим моментом в 

аналітичній практиці є свідомий вибір між суб’єктивними та об’єктивними 

методами прогнозування, що є запорукою ефективного і правдивого прогнозу 

політичних подій [183]. 

Друга група характеризується наступними ознаками: наївні методи не 

претендують на встановлення причинно-наслідкових зв’язків в прогнозованій 

ситуації, вони обмежуються аналізом даних тільки по змінній, що цікавить 

дослідника; казуальні методи встановлюють причинно-наслідкові зв’язки між 

залежною змінною (та, що цікавить дослідника) та незалежними змінними (ті, 

що пояснюють поведінку залежної) [183].  

Третя група представлена лінійними та нелінійними методами 

прогнозування. Перші передбачають звичайну логіку причинно-наслідкових 

взаємозв’язків, яка може бути виражена класичною формулою: Y=a+b1 X1+b2X2, 

де Y – прогнозна змінна, X – казуальні змінні, а – константа, b – взаємозв’язок 

[183]. Лінійні методи досить прості та надійні, а головне характеризуються 

незначними вимогами щодо ресурсів. Нелінійні методи, навпаки, складні для 

розуміння та потребують обробки великого масиву даних. Однак відмінності 

між лінійними та нелінійними методами прогнозування не є досить значимими. 
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Цікавою особливістю запропонованої Дж.Армстронгом схеми є те, що 

типологізація методів відбувається як по горизонталі, так і по вертикалі. Тобто у 

більшості випадків об’єктивні методи є казуальними та лінійними. 

Існує ще багато варіантів систематизації методів прогнозування, але 

варто зауважити, що складно виокремити якусь одну систему методів 

прогнозування, яка б відповідала усім правилам і принципам класифікації. 

Жодна з них не може набувати ролі абсолютного пізнавального інструментарію, 

оскільки, наприклад, при дотриманні принципу єдності класифікаційних ознак 

на кожному рівні, не дотримується принцип повноти охоплення методів тощо. 

Загалом усі класифікаційні схеми не повинні бути орієнтовані на порівняльну 

оцінку методів прогнозування. Їх головна мета – надати інформацію про 

наявність того чи іншого методу та полегшити його вибір при здійсненні 

прогнозування політичних процесів. Тому основною характеристикою 

класифікаційної схеми повинна бути її відкритість, адже нині дедалі частіше 

стає нормою методологічний плюралізм, утверджується методологічний обмін і 

співробітництво як в міждисциплінарному напрямку, так і між вітчизняною і 

західною наукою. Так, американський політолог Дж.Моузес у своїй статті 

“Методологія політичної науки: роздуми про європейську перспективу” 

зазначає, що відмінності між методиками політичного аналізу та прогнозування 

американської та європейської науки дедалі скорочуються [203]. 

Розглянувши деякі способи систематизації методів політичного 

прогнозування можна подати свій варіант вирішення цієї проблеми. Виробити 

одну класифікацію методів політичного прогнозування в якій би чітко були 

розмежовані критерії поділу поняття і в той же час яка б охоплювала усі методи, 

що можуть використовуватися в політичному прогнозуванні державної 

політики вкрай складно, майже не можливо. Але можна класифікувати методи 

політичного прогнозування за певними критеріями, наприклад: 

1) За ступенем формалізації: а) формалізовані, б) не формалізовані 

(інтуїтивні);  

2) За суб’єктним складом: а) експертні, б) не експертні;  

3) За кількістю змінних: а) одномірні, б) багатомірні;  
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4) За цільовою ознакою: а) нормативні, б) пошукові;  

5) За характером розвитку подій: а) статичні, б) динамічні;  

6) За кількістю учасників: а) індивідуальні, б) групові; 

7) За способом отримання прогнозної інформації: а) експертна думка,         

б) екстраполяція, в) моделювання. 

Далі, по кожному з цих критеріїв можна систематизувати конкретні 

прогнозні методи. Спробуємо подати таку схему за першим критерієм: 

[  
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Тепер доцільно розглянути кожен метод більш детально. У політичному 

прогнозуванні найчастіше використовують експертні методи. Прогнозні 

е к с п е р т н і о ц і н к и в і д о б р а ж а ю т ь і н д и в і д у а л ь н і с уд ж е н н я                     

спеціалістів-політологів щодо перспектив розвитку об’єкта прогнозування 

(політичної події, політичного процесу і т.д.) і ґрунтуються на професійному 

досвіді, знаннях та інтуїції експертів.  

Індивідуальні експертні оцінки побудовані на використанні думок 

експертів-політологів незалежно один від одного. Найбільш поширеною 

формою індивідуальної експертної оцінки є інтерв’ю. Воно передбачає бесіду 

прогнозиста з експертом, у ході якої прогнозист згідно із заздалегідь 

розробленою програмою задає експерту питання щодо перспектив розвитку 

прогнозованого об’єкта. Успіх такої оцінки значною мірою залежить від 

професійних здібностей експерта експромтом давати заключення з різних 

фундаментальних питань.  

Анкетування як метод індивідуальної експертної оцінки, грунтується на 

заповненні спеціальних карт, які розробляються стосовно конкретної проблеми і 

надсилаються для заповнення представникам провідних політичних партій або 

відомим політологам. Аналітичні записки є результатом тривалої і сумлінної 

самостійної роботи експерта над аналізом тенденцій, оцінкою стану та 

перспектив розвитку прогнозованого об’єкта. Експерт має можливість 

використовувати всю необхідну йому інформацію про об’єкт прогнозу              

[79, с. 84].  

Перевагою індивідуальних експертних оцінок є те, що вони дають 

можливість максимально використати індивідуальні здібності експертів і 

уникнути значного психологічного тиску. Недоліком їх використання можна 

вважати непридатність для стратегічного прогнозування через обмеженість 

знань будь-якого спеціаліста-експерта про розвиток суміжних галузей науки.  

Для експертизи властиві три підходи до вирішення складних проблем:  

1) декомпозиція, тобто розчленування складного завдання на декілька більш 

простих з їх наступним синтезом; 2) аналогія – транспозиція відносин із однієї 

галузі знань в іншу, пошуки кореляційних зв’язків, історичні аналогії і т.д.;      3) 
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селекція – відбір суттєвих факторів, відсів нереальних варіантів, аналіз 

альтернативних гіпотез і відбір найбільш прийнятних рішень. Всі три підходи 

можуть бути одночасно використані для вирішення складної проблеми у 

вказаній послідовності. При застосуванні експертних методів в політичному 

прогнозуванні суттєве значення має формулювання експертних висновків. 

В основі методів колективної експертної оцінки лежить гіпотеза про 

наявність у експертів вміння оцінити важливість досліджуваної проблеми, 

перспективу розвитку певної системи, доцільності вибору одного з 

альтернативних шляхів розвитку прогнозованого об’єкта. Сутність методів 

полягає у визначенні узгодженості суджень експертів щодо перспективних 

напрямків розвитку об’єкта прогнозування [79, с. 84-85]. 

Особливу увагу серед методів колективної експертної оцінки слід 

приділити методу “Делфі”. Він виник в рамках діяльності фірми “Ренд 

корпорейшн” і першопочатково був орієнтований на прогнозування у воєнній 

сфері. Згодом цей метод став використовуватись як універсальний спосіб 

фіксації думки експертів [89, с. 189]. Методом “Делфі” користується велика 

кількість корпорацій, урядових структур з метою передбачення тих чи інших 

подій у майбутньому. Його мета полягає в подоланні конформізму між 

експертами, задля поліпшення якості експертизи. “Делфі” має три основні 

особливості: 1) анонімність експертів; 2) використання результатів 

попереднього опитування; 3) статистична характеристика групової відповідві. 

Експерти використовують різноманітну інформацію про прогнозований        

об’єкт – як ретроспективну так і теперішню, або навіть майбутню, за умови 

якщо вона існує у вигляді системних прогнозів. Технологія застосування методу 

“Делфі” передбачає участь окремих експертів, спеціально організованої групи, 

яка розробляє опитувальники, опрацьовує отримані відповіді та забезпечує 

експертів необхідною інформацією [44]. Розроблений групою американських 

спеціалістів на чолі з О.Хелмером, цей метод дає можливість уникнути похибок 

індивідуальної експертизи, викликаних недостатньою інформованістю експерта 

або його політичною орієнтацією. Водночас, завдяки особливій процедурі 

опитування спеціалістів і статистичному аналізу одержаних результатів можна 
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уникнути багатьох недоліків групової експертизи. Як один із якісних методів 

експертної оцінки метод “Делфі” дозволяє досягти не тільки цікавих результатів 

при аналізі державної політики, але і в складних питаннях політичної 

експертизи прийти до згоди по критеріям, показникам, нормам. 

Протилежним до методу “Делфі” є метод коміссій. Його суть полягає в 

тому, що група експертів багаторазово збирається для обговорення одного і того 

ж питання. При цьому організатор експертизи не керує обговоренням, а лише 

забезпечує активну роботу кожного експерта. Метод комісій вигідно 

відрізняється від інших методів колективної експертизи тим, що учасники 

використовують більший обсяг вихідної інформації. Він передбачає проведення 

експертизи у формі вільного обміну думками для отримання загального 

судження експертів. Основною перевагою методу є те, що очна форма 

спілкування експертів значно скорочує час експертизи, полегшує отримання 

єдиної узгодженої думки. Засобами забезпечення відкритості можуть служити, 

зокрема, особисті висловлювання експертів і, по можливості, відмова від 

знеособлених суджень типу “зазвичай вважається, що” або “говорять, що”. 

Звичайно, відкритість передбачає не тільки готовність заявити власну 

позицію, але й бажання та вміння сприйняти позицію інших експертів. В 

рамках обговорення проблеми експертам необхідно дотримуватися принципу 

психологічної безпеки: позиція експерта і ті судження, які він висловлює, не 

повинні ображати гідність інших експертів або перетворювати обговорення 

проблеми в спосіб утвердження власної вищості; важливе взаємне прагнення і 

готовність експертів до розгляду і вирішення обговорюваної проблеми. 

Завдання співвіднесення, координування власної точки зору з іншими думками 

не завжди вирішується просто. Тому, експертів необхідно навчати 

міжособистісному спілкуванню, а організаторам процедури бажано враховувати 

рекомендації психологів-фахівців по спілкуванню. 

Не менш цікавим для процесу прогнозування державної політики є 

метод “мозкової атаки” або “мозкового штурмуˮ. Це спосіб колективного 

одержання нових нестандартних ідей, за допомогою яких можна розв’язати ту 

чи іншу політичну проблему. Він застосовується тоді, коли виникає 
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необхідність повного, оперативного і безконфліктного врахування думок усіх 

учасників певного політичного процесу. Можна виокремити шість етапів в 

реалізації методу мозкової атаки: 1) Формування групи учасників кількістю      

10-15 чоловік. До групи генераторів ідей залучають представників різних 

дисциплін і професій з метою усунення професійної упередженості і вузькості в 

процесі висунення ідей; 2) Складення проблемної записки яка включає в себе 

опис даного методу і опис проблемної ситуації. Опис методу містить: опис 

принципу, на якому заснований метод, опис умов, що забезпечують найбільшу 

ефективність “мозкової атаки”, основні правила проведення “атаки”. Опис 

проблемної ситуації містить: опис причин винекнення проблемної ситуації, 

аналіз причин і можливі наслідки проблемної ситуації, аналіз світового досвіду 

розв’язання данної проблемної ситуації тощо; 3) Генерація ідей. Цей процес має 

відповідати певним правилам, а саме: а) висловлення учасників мають бути 

чіткими і стислими; б) скептичні зауваження і критика попередніх виступів не 

допускається; в) кожний з учасників має право виступити кілька разів. У 

процесі “мозкової атаки” висунення ідей відбувається спонтанно. Необхідно 

пам’ятати, що чим різноманітніша і більша кількість висловлювань, тим ширше 

і глибше охоплюється розглядуване питання і тим більша ймовірність 

виникнення цінних ідей. Тривалість “мозкової атаки” рекомендується не менше 

20 хвилин і не більше 1 години; 4) Систематизація ідей, висловлених на етапі 

генерації. Складається номенклатурний перелік усіх висловлених ідей, кожна з 

них формулюється у загальновживаних термінах, визначаються дублюючі і 

доповнюючи ідеї, виокремлюються ознаки за якими ідеї можуть бути об’єднані 

тощо; 5) Руйнування систематизованих ідей. Це процедура яка полягає в оцінці 

ідей на практичну реалізованість шляхом критикит з боку учасників робочої 

групи; 6) Оцінка критичних зауважень і складення списку ідей, які можуть бути 

практично використані [79, c.87]. 

Метод “мозкової атаки” дозволяє знаходити групове рішення при 

визначенні можливих варіантів розвитку об’єкта прогнозування, виключаючи 

шлях компромісів, коли єдине рішення не можна вважати результатом 

безпристрасного аналізу проблеми [196]. 
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Особливу увагу серед методів колективної експертної оцінки слід 

приділити методу синектики. На початку 70-х років ХХ століття У.Гордон, 

засновник Бостонської компанії SynecticsInc, розробив альтернативну техніку 

групової генерації ідей з метою збільшення вірогідності досягнення успіху в 

процесі постановки та вирішення завдань. Цей метод набув подальшого 

розвитку і теоретичного обґрунтування у роботах Г.Буша [26]. 

Етимологія слова “синектика” походить від грецького слова synectikos 

що означає “формування різних речей в єдине цілеˮ. Американський 

винахідник Бакмінстер Фуллер розкрив сутність синектики, коли сказав, що 

“всі речі, незважаючи на їх несхожість, можуть якимось чином бути пов’язані 

між собою у фізичному, психологічному та символічному плані” [191]. 

Синектика є найбільш універсальною технікою із всіх методів творчого 

вирішення проблем. Як і метод мозкового штурму – це завершений процес 

вирішення проблем і досить дієвий механізм для ідентифікації якоїсь проблеми 

та забезпечення розвитку певної ідеї. Основна відмінність синектики від  

методу мозкового штурму – це чітка впорядкованість і строгість. Синектика 

спонукає до генерації нових ідей. Вона більш вимоглива до процедури 

постановки задачі, ніж метод мозкового штурму, зважаючи на наявність більшої 

кількості кроків, цей процес більш складний і вимагає більше часу і зусиль.  

Основна ідея даного методу полягає в тому, що під час творчої 

активності, спрямованої на створення особливих умов, людина висуває 

несподівані аналогії і асоціації щодо досліджуваної проблеми. Під творчою 

активністю розуміється інтелектуальна діяльність у процесі вирішення 

проблем, результатом якої є художнє або технічне відкриття. Іншими словами, 

людина приходить до рішення шляхом включення несвідомих механізмів у 

процес свідомого дослідження проблем. У.Гордон вважав, що найбільш 

правильні рішення поставлених проблем можуть пропонувати не лише 

спеціалісти з тієї чи іншої наукової сфери, а навпаки – люди, що не є 

експертами у досліджуваних питаннях. На його думку, експерти-вчені завжди 

намагаються дотримуватися рамок своєї науки, що не дозволяє їм виходити за її 

межі, тим самим досягати нових горизонтів знання. Наука обмежує дослідника і 
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не дає йому можливості осягнути проблему з різних сторін. Саме тому У.Гордон 

вважає, що група абсолютно різних з професійної точки зору людей може 

приймати рішення в різноманітних сферах [71]. 

Американський дослідник Т.Проктор у своїй книзі “Творчий шлях 

вирішення проблем для менеджерівˮ зазначив гасло методу синектичного 

дослідження, а саме: “Звільнися від раціонального!” [204, с. 173]. Строгість, 

точність і реалізм – необхідні та цінні якості дослідника, але вони не є 

матеріалом для вироблення творчого мислення.  

Синектика має три основні особливості:  

1) творча складова процесу дослідження збільшується, коли люди 

звільняються від психологічних впливів, які контролюють їх поведінку;  

2) емоційна складова творчої поведінки є більш важливою, ніж 

інтелектуальна складова; ірраціональний компонент у процесі 

дослідження є більш важливим, ніж раціональний; 

3) емоційні та ірраціональні компоненти повинні бути використані як 

інструменти, за допомогою яких підвищується творча складова процесу 

генерації ідей. 

Загалом процедура опитування за методом синектики складається з 

алгоритму, що має п’ять етапів. Перший етап передбачає формування постійної 

робочої групи (5-7 осіб). До такої групи входять фахівці різних спеціальностей з 

високим рівнем ерудиції, але вони не володіють фундаментальним знанням із 

досліджуваної проблеми. У.Гордон виклав цілком конкретні критерії, що є 

необхідними для членства в групі. Він припустив, що члени групи повинні бути 

частими користувачами аналогій і метафор, мати досвід роботи в команді, 

добру координацію рухів тілаі здатність до узагальнення та абстрактного 

мислення. Синектори повинні володіти такими особистісними рисами, як 

емоційна зрілість, “конструктивна дитячістьˮ і здатність до ризику [71]. Відбір 

членів групи здійснюється з урахуванням емоційного типу індивіда, що 

відзначається наступними характеристиками: а) чи намагається він відразу 

докопатися до суті проблеми, чи ходить довкола неї; б) активність чи пасивність 
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у ході дискусії, враховується його наполегливе прагнення домогтися успіху; в) 

реакція на критику членів групи. 

Синектика вимагає такої атмосфери, яка сприяє творчості й певному 

ризику, тому члени групи повинні бути готові до критичних зауважень своїх 

колег. Саме в такому середовищі результати можуть бути величезними, оскільки 

учасники в процесі виявлення аналогій між заданою проблемою і речами у 

повсякденному житті можуть дійти непередбачуваних варіантів розв’язання 

завдання. 

На другому етапі відбувається постановка проблеми. Остання може бути 

складною в її теоретичному осмисленні. Мета синектики полягає в тому, щоб 

відкрити нові сторони проблеми, це процес поєднання факторів, які не поєднані 

між собою, що дозволяє досліднику споглядати проблему з іншого боку.  

Для третього етапу характерними є переформулювання проблеми 

кожним учасником, як він її розуміє, поділ проблеми на підпроблеми.  

На четвертому етапі проходить вибір ключового поняття та його аналіз. 

Процес прийняття рішення в ході синектичного дослідження характеризується 

тим, що висунута ідея одним із членів групи є закінченою, цілісною думкою.  

На п’ятому етапі здійснюється власне генерація ідей синекторами 

шляхом пошуку аналогій. Згідно У.Гордоном, існує 4 види аналогії:                       

1) особистісна; 2) пряма; 3) символічна; 4) фантастична [71]. 

Особистісна аналогія передбачає ідентифікацію особи, що приймає 

рішення з ким-небудь. Наприклад, при розробці виборчої кампанії можна 

спробувати поставити себе на місце потенційного виборця і змоделювати його 

поведінку. Особливу увагу слід звернути на використання особистісної аналогії 

при аналізі реакції різних категорій людей, і особливо потенційних 

супротивників, на можливе рішення. Така практика широко застосовується в 

ряді західних країн: кілька експертів, що отримали назву “групи протидії”, 

ставлять себе на місце опонентів рішення і намагаються спрогнозувати їх 

можливі дії. Потім, на підставі їхніх висновків може відбуватися коригування 

самого рішення та розробка можливих контрзаходів [71]. 
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Другим видом аналогії є пряма аналогія: людина шукає в 

навколишньому світі ситуацію, яка є схожою з проблемною, але стосується 

абсолютно іншої предметної області, і намагається екстраполювати принцип дії 

об’єкта, що спостерігається, на об’єкт свого дослідження. У якості прямої 

аналогії можна навести також представлення Г.Спенсером суспільства як 

людського організму. Н.Макіавеллі у своїй праці “Державецьˮ також використав 

цю аналогію, порівнюючи типи політичних діячів з левами та лисицями[71]. 

Третя аналогія – символічна,  схожа на пряму аналогію, де в якості 

зразка беруться об’єкти, принцип дії яких експерт пояснити не може. Але 

усвідомлення того факту, що цей об’єкт, не дивлячись на уявну неможливість, 

все-таки функціонує, стає джерелом творчого натхнення для учасників 

обговорення. Варто зазначити, що при обговоренні політичних проблем аналогії 

такого типу важко застосувати. Тим не менш, спроба З.Бжезинського порівняти 

Євразію з “великою шахівницею” і крізь цю призму проаналізувати та 

спрогнозувати розвиток сучасних міжнародних відносин є яскравим прикладом 

символічної аналогії [71]. 

Четвертим видом аналогії є аналогія фантастична. Її зміст полягає в 

тому, що синектори дають волю своїм самим бурхливим фантазіям, потім 

поступово “спускають їх на землюˮ, пристосовуючи до розв’язуваної проблеми. 

Ця аналогія побудована на ідеї З.Фрейда про те, що вся наша творча робота є 

втіленням у життя наших бажань. Подібні ідеї у сфері наукового аналізу раніше 

висував М.Вебер – саме він запропонував концепцію ідеального типу, що є 

еталоном, і потім аналізує всі реально існуючі системи в порівнянні з ним. У 

сфері управління подібна думка висловлювалася Р.Акоффом, який розробив 

стратегію ідеального планування, суть якої близька до фантастичної аналогії: 

група експертів вирішує як в ідеалі повинно виглядати рішення проблеми, а 

потім відбувається спроба виробити план дій, найбільш відповідний цьому 

ідеалу [71]. 

Шостий етап синектичного дослідження полягає у пошуку можливих 

варіантів переведення здобутих аналогій та образів у конкретні шляхи 

вирішення поставленого завдання[71]. 
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Отже, синектика – це метод вирішення завдань та пошуку нових ідей, що 

використовує різні типи аналогій. Він заснований на властивості людського 

мозку встановлювати зв’язки між словами, поняттями, почуттями, думками, 

враженнями, тобто встановлювати асоціативні зв’язки. Це призводить до того, 

що окреме слово, спостереження і т.п. можуть викликати у свідомості 

відтворення раніше пережитих думок, відчуттів, і “включити” багату 

інформацію минулого досвіду для вирішення поставленого завдання. Аналогія є 

гарним збудником асоціацій, які в свою чергу стимулюють творчі можливості. 

Через недотримання алгоритму проведення дослідження, унеможливлюється 

досягнення такого психологічного стану кожного члена групи, який би дозволив 

генерацію нових, неординарних варіантів вирішення проблеми. 

Технологія застосування методу синектики передбачає наявність 

експерта в області досліджуваної проблеми, окрім членів групи, які є 

професіоналами із різних областей знань. До його функцій відноситься 

переклад специфічної термінології своєї галузі знань на загальнодоступну мову, 

переклад висунутих ідей в термінологію своєї спеціальності, розкриття і 

відхилення слабких сторін запропонованих підходів, розкриття особливостей 

його області знань перед групою, реалізація висунутих ідей (ідеї, висунуті 

синекторами в процесі дослідження проблеми, повинні бути практично 

реалізовані). Синектори також беруть участь у процесі реалізації висунутих 

ними ідей [79, c. 90]. 

За допомогою логічного продукування ідей можна зробити два 

припущення щодо природи самої ідеї, а саме: що вона є монолітною і що її 

значенню властива певна дихотомія – ідея є або гарною, або поганою. Досвід 

синектики показує, що обидва ці припущення невірні й руйнівні. Ідея не є 

монолітною, вона має безліч граней. З кожної ідеї можна взяти щось корисне 

для вирішення того чи іншого питання. Також, не треба відмовлятися від ідей, 

які не є цілком сформовані. Синектика починається з припущення, що всі ідеї 

мають значення, і таким чином, напротивагу деяким недолікам або 
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недосконалостям ідеї підбирають позитивні аргументи на її користь. Це 

посилює її значення і дає поштовх до нового розуміння проблеми [71]. 

Отже, синектика складається з двох основних процесів: перетворення 

невідомого у відоме (рішення кожної проблеми починається з її розуміння, 

пояснення нової проблеми дається в рамках звичної моделі); перетворення 

відомого в невідоме (відоме переосмислюється, спотворюється в залежності від 

нової проблеми) [79, c. 90]. 

Розглянувши та проаналізувавши сутність синектики як методу 

колективної творчості, можна виокремити певні його переваги. По-перше, 

синектична теорія заснована на нестандартному мисленні, на руйнуванні 

канонів, тому процес дослідження побудований так, що звільняє розум людини 

від стереотипного продукування. По-друге, механізм злиття протилежностей в 

єдине ціле  призводить до активізації нових думок, ідей та винаходів.                     

І по-третє, метод  синектики у будь-якому випадку є ефективним, оскільки 

виробляє результат, який є більшим ніж сума вихідних елементів.  

Ще однією превагою цього методу є те, що він дозволяє розвивати 

діалектику мислення, відшукувати вихід із, здавалося б, безвихідної ситуації, 

знаходити оригінальні, часом досить несподівані рішення різного рівня 

складності і проблемності творчих завдань.  

До його недоліків і обмежень можна віднести наступне:  

1) метод синектики не дозволяє вирішувати спеціальні творчі 

завдання, а дає можливість відшукати переважно найбільш оригінальні 

ідеї рішення;  

2) після застосування методу більше 30-40 хвилин продуктивність 

генерування нових ідей поступово падає; 

3) застосування синектичного методу вимагає високої майстерності 

керівника творчої групи. Також, слабким місцем синектичної теорії, на 

думку деяких дослідників, є нечіткість визначення критерію добору 

аналогів та шляхів перенесення даних з одного об’єкта на інший.  

Хоча, на сьогоднішній день застосування аналогій при вирішенні 

політичних проблем практикується вкрай рідко, варто зазначити, що звернення 
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до методів творчої генерації ідей у процесі вироблення політики сприяє 

виробленню нових, нестандартних рішень досліджуваних проблем і може стати 

запорукою формування ефективної державної політики.  

Інший метод колективної експертної оцінки, який може бути 

використаний в політичному прогнозуванні – це метод експертних комісій. 

Організація роботи експертів за цим методом будується за принципом круглого 

столу. Під час спільної роботи експерти пропонують свої варіанти прогнозу, 

разом обґрунтовуючи і обговорюючи їх. По можливості, вони намагаються 

виробити єдину точку зору відносно прогнозу. Проте дошкульним місцем цього 

методу є те, що в основі вироблення єдиної думки лежить логіка компромісу, 

котра може привести до надмірного впливу окремих експертів (через їхній 

авторитет) на міркування решти членів експертної групи. Обґрунтованість 

політичного прогнозу зростає, якщо вміло поєднуються індивідуальні та 

колективні методи експертної оцінки.  

Що ж стосується використання формальних методів в дослідженні 

політичних процесів існує дві позиції. Перша, прихильниками якої є переважно 

західні науковці (Дж.Фон Непман, О.Моргенштерн, Дж.Мангейм, Р.Річ) полягає 

в стиранні міждисциплінарних рамок і необхідності застосування моделювання 

для досліджень в рамках гуманітарних наук. Друга, підтримана вітчизняними 

науковцями (А.Маршал, В.Симонов, В.Косолапов) навпаки доводить 

недоцільність такого “експортуˮ та наголошує на обмеженості використання 

математичного апарату в аналізі політичної дійсності. 

Якщо розглянути метод екстраполяції, то його суть полягає в уявному 

проектуванні в майбутнє тих чи інших політичних дій і процесів. Цей метод 

ґрунтується на тому, що більшість політичних феноменів – тривалі процеси, 

явища, що мають свою траєкторію руху, яку можна встановити, вибудувавши 

ланцюг колишніх і теперішніх подій [111, с. 516]. Специфіка цього методу 

полягає у поширенні висновків одержаних щодо однієї частини певної системи 

на іншу її частину. Щодо політичних подій межа екстраполяції дорівнює 

приблизно 5-10 рокам. Уникненню грубих помилок у прогнозуванні сприяє 

складне екстраполювання-комбінація математично-статистичних розрахунків із 
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застосуванням теорії ймовірностей, теорії ігор, теорії множин. Стратегія 

екстраполяції передбачає пошук деяких історичних даних, що репрезентовані 

по відношенню до прогнозуючої події. Припущення при цьому полягає в тому, 

що наступні події будуть відповідати існуючим даним. Джерелами даних для 

екстраполяції можуть слугувати історичні дані, аналогічні ситуації або 

симуляції. Як правило екстраполяція спирається на історичні дані за умови, що 

дослідник вже мав досвід знайомства з досліджуваним явищем [173, с. 167]. 

Екстраполяція спирається на допущення, відповідно до якого усі 

фактори, які визначали динаміку ситуації в минулому, будуть мати місце в 

майбутньому, породжуючи аналогічний характер змін показників або 

аналогічну модель поведінки. Екстраполяція дає більш надійні результати 

скоріше в короткостроковій перспективі, а ніж в довгостроковій. У разі, якщо 

історичні дані не доступні або не дають надійну основу для прогнозування, 

джерелом даних може бути аналогічна ситуація. Так, якщо предметом 

політичного прогнозування є значна зміна в умовах діяльності окремих груп 

громадян, приватних або державних організацій, можливо використати дані 

інших країн, регіонів, міст в яких подібні ініціативи були раніше реалізовані. 

Наразі, при відсутності реальних аналогічних ситуацій, дослідник має 

звернутися в якості джерела даних до симуляцій, які можуть бути здіснені як в 

лабораторних, так і в польових умовах. Польові симуляції мають перевагу 

певної реалістичності, але водночас є найзатратнішим способом отримання 

даних для екстраполяції. Для обох видів симуляції слабкою ланкою є проблема 

зміщення результатів як наслідок упередженості дослідника або реакції 

досліджуваних на сам факт участі в експерименті [173, с. 192]. 

І. Бестужев-Лада визначає такі типи процесів, що екстраполюються: 

1) просте лінійне зростання (арифметична прогресія); 

2) зростання по експоненті (майже вертикальна пряма); 

3) зростання по логістичній кривій (S-образна крива); 

4) подвійне експоненційне зростання (коли мова йде про процеси, що 

досить стрімко розвиваються); 
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5) складний характер зростання (поєднання поступового, лінійного 

зростання з різким зросатнням по експонанті) [9, с. 79]. 

Моделювання представляє собою дослідження будь-яких явищ, процесів 

або систем об’єктів шляхом побудови і вивчення їхніх моделей; використання 

моделей для визначення або уточнення характеристик і раціоналізації способів 

побудови нових об’єктів. Моделювання – це спрощенний варінт дійсності, що 

використовується для вивчення її ключових властивостей. Ч.Лейв та Д.Марч 

дають таке визначення моделі – “Модель – це спрощена картина реального 

світу. Вона володіє деякими його властивостями. Вона становить собою 

множину взаємопов’язаних припущень про світ. Як і будь-яка картина, 

простіша за ті явища, які вона відображує та пояснює” [94, с. 466-469]. 

Модель, за визначенням М.Кондакова – “це штучно створена 

конструкція, яка є аналогом конкретного об’єкта або процесу. Вона в особливий 

спосіб виражає форму оригіналу та розкриває склад і структуру його складових 

й одночасно відтворює форми зв’язків та відносин, що утримують відповідне 

явище чи процес в цілісному стані” [4, с. 312-313]. 

У суспільних дослідженнях модель повинна відповідати тій чи іншій 

меті та характеру і змісту поставленого завдання. Відома російська дослідниця 

із використання проблем моделювання в суспільних науках Е.Каракозова 

зауважує: “Структура моделі відображає взаємодію ідеалізованого об’єкта з 

описом його зв’язків” [4, с. 36]. Одні моделі будуються за принципом 

зовнішньої схожості з відображеними об’єктами, інші є аналогами або 

імітаторами таких об’єктів за властивостями або по суті, треті дають 

символічну картину модельованих об’єктів або явищ. У будь-якому випадку, 

модель – це розумно-корисне наближення до реальної дійсності, і вона “не 

претендуює” ні на що більше. Коли мова заходить про відображення політичної 

реальності, загальнонауковий підхід до моделювання вимагає деякого 

уточнення. Моделювання в політиці являє собою опис політичних процесів за 

допомогою обмеженого числа значущих чинників. Скорочення числа факторів 

виробляється за рахунок абстрагування від тих з них, чиїм впливом на процес 

можна знехтувати. Моделювання дуже широко використовується у політичному 
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аналізі та прогнозуванні. В його межах знання про майбутній стан політичних 

явищ та процесів втілюються у створенні умовного образу політичного об’єкта, 

який можна виразити у вигляді математичної формули, функції, графіка, схеми. 

Сенс політичного моделювання полягає в імітації структури політичного 

процесу. Моделювання дає можливість виявити тенденцію існування об’єкта, 

критичні фази його розвитку і тим самим отримати уявлення про можливі 

результати його взаємодії в різних напрямках [111, с. 517]. 

У цьому відношенні дуже плідним видається визначення, запропоноване 

американськими вченими Р.Гарретом і Дж.Лондоном, які використовували 

моделювання для стратегічного аналізу та розробки планів дій військово-

морських сил. На думку цих авторів, моделювання є “робочим поданням певних 

рис реальних або гіпотетичних подій і процесівˮ, яке виконують відомими або 

прийнятими методиками та процедурами. Воно забезпечує отримання досвіду, 

дозволяючи робити помилки і виправляти їх, не несучи при цьому матеріальних 

і моральних втрат; дає можливість проводити перевірку пропонованих 

модифікацій систем і процесів; вивчати організацію і структуру систем в 

динаміці ще до реального втілення; відтворювати події минулого, сьогодення, а 

також імовірного майбутнього і перевіряти дію сил у тих процесах, реальний 

перебіг яких важко або взагалі неможливо здійснити в сучасних умовах.  

Однією з форм моделювання є імітаційне моделювання. Імітаційне 

моделювання – це метод дослідження, при якому досліджувана система 

замінюється моделлю, яка з достатньою точністю описує реальну систему і з 

нею проводяться експерименти з метою отримання інформації про цю систему. 

Експериментування з моделлю називають імітацією. Імітаційні ігри виникли як 

інструмент аналізу політичних процесів, поступово перетворившись в один із 

методів прогнозування. Поширення набули три основних класи імітаційних 

ігор: ігри виключно за участю людини, людино-машинні ігри, машинні ігри (за 

допомогою комп’ютера). При організації будь-якої гри виділяються три основні 

етапи: підготовка, програвання і аналіз. Політична боротьба і військові операції 

мають багато в чому загальн і підстави для моделювання . У 

внутрішньополітичній боротьбі, як і у війні будь-якого роду, присутній 
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конфлікт, є супротивники, виробляються розвідка і аналіз розстановки сил, 

формулюються стратегія і тактика, створюються плани дій, використовуються 

фронтальні атаки і обхідні маневри і т.п. Так само, як і у війні, головною метою 

у політиці є перемога над супротивником [79, c.105].  

Ще одним різновидом моделювання є статистичне моделювання. 

Статистичний аналіз даних стає невід’ємним атрибутом системи управління на 

усіх її рівнях – від невеликої фірми до національної економіки в цілому. 

Статистичні моделі використовують для діагностики стану об’єктів управління, 

при вивченні причинно-наслідкового механізму формування варіації та 

динаміки соціально-економічних явищ і процесів, у моніторингу економічної 

кон’юнктури, при прогнозуванні та прийнятті оптимальних управлінських 

рішень. При прогнозуванні соціально-економічних процесів перевага віддається 

статистичним методам, прогнозним результатом яких є очікувані у майбутньому 

значення характеристик процесу [63, с. 9]. 

Особливе місце у політологічних дослідженнях займають математичні 

моделі. За минуле століття математика стала широко використовуватись у 

соціальних науках і зараз використовується майже в усіх розділах політології. 

Модель дуже корисна для дослідження тим, що вона відображає 

фундаментальні властивості об’єкта-прототипа. Моделі соціальних процесів 

виконують схоже завдання, виявляючи для експерименту ключові ознаки 

процесів що аналізуються. Кількісні методики почали використовуватись 

активно в політології в 50-60-ті рр. ХХ століття. Дж.Мангейм та Р.Річ вважають, 

що сучасна політологія по кількості використання моделей поступається тільки 

економічній науці. На їх думку, політичні процеси дійсно володіють рядом 

особливостей, які піддаються математичній обробці. Прикладом перехрещення 

процесів прийняття політичних та економічних рішень, на їх погляд є теорія 

ігор.  

На користь використання математичного моделювання в політології 

автори  виносять  такі аргументи:  

1) гроші – єдина змінна, що цікавить політологів і може бути описана 

математично; 
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2) результати голосування на виборах наводяться у вигляді чисел;  

3) воєнні приготування зазвичай описуються в числовому виразі;  

4) в опитувальному дослідженні політичні думки виражаються у 

відсотковому співвідношенні між різними групами респондентів;  

5) і взагалі використання статистики в політології спирається на 

математичний фундамент [94, с. 466-469]. 

Прикладами математичних моделей в політології є модель Річардсона 

(гонка озброєнь), гра “дилема ув’язненого”, модель Даунса (вибори), моделі 

очікуваної корисності (широко використовуються в аналізі, що проводиться для 

вибору тієї чи іншої державної політики), моделі оптимізації тощо. 

Особливу увагу математичному моделюванню в політичних 

дослідженнях приділяє О.Попова. На її думку математичні моделі можна 

умовно поділити на три взаємозв’язані групи: 1) детерміновані моделі, 

представлені у формі рівнянь і нерівностей, що описують поведінку системи, 

що вивчається; 2) моделі оптимізації, що містять вираз, який потрібно 

максимізувати  або мінімізувати при певних обмеженнях; 3) ймовірнісні моделі, 

які також виражаються у формі рівнянь  та нерівностей, але мають імовірнісний 

сенс, тобто пошук рішення заснований на максимізації середнього значення 

корисності [144, c. 160]. 

За логічними рівняннями моделі поділяються на макро- і мікромоделі. 

Залежно від способу опису об’єкта моделі, останні є кількісні та якісні. За 

відношенням до реальності розрізняють моделі даного, можливого та бажаного 

стану системи. Перші використуовуються при дослідженні властивостей 

реально існуючого об’єкту. Моделі другого і третього типів формуються при 

необхідності врахувати можливі зміни заданого об’єкту під впливом різних 

обставин. При виникненні суперечності між даним і бажаним станом системи 

використовується модель проблемної ситуації. Шляхи і засоби подолання 

данної суперечності містяться в моделях рішення. Також класифікують моделі 

за їх походженням на штучні та природні. Перші створюються цілеспрямовано 

для розв’язання конкретних завдань, другі формуються як результат певного 

процесу [144, c. 161-162]. 
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У політичній науці набув поширення метод аналізу ієрархій, який 

розробив американський дослідник Т.Сааті. Цей метод є систематичною 

процедурою для ієрархічного представлення елементів, що визначає суть   будь-

якої проблеми. Суть методу полягає у декомпозиції проблеми на більш прості 

складові. Саме так на думку дослідника може бути виявлена відносна міра 

взаємодії елементів у ієрархії [157]. 

Дослідники також зазначають недоліки, з якими можна зустрітись при 

використанні моделей. Перш за все, це занадто спрощені вихідні данні. Звісно, 

спрощення є метою будь-якої моделі, але тільки до тих пір, поки модель як ціле 

продовжує відображати основні процеси, що складають її об’єкт. По-друге, 

модель повинна проходити експериментальну перевірку. І нарешті видані 

моделлю  результати  повинні  бути  правильно  переведені  на  зрозумілу  мову. 

Отже, моделювати політичні та соціальні явища набагато складніше ніж 

природні процеси, адже індивіди є не завжди передбачуваними. Моделювання 

починається з більш простих типів поведінки, що регулярно спостерігаються і 

лише потім переходить до більш складних. Також математичні засоби, що 

необхідні для аналізу політичних проблем, повинні бути більш різнобічними та 

складними, оскільки моделі соціальних процесів у порівнянні з моделями 

природних систем, в більшій мірі будуть пов’язані ступенем випадковості, 

обробкою великої кількості інформації і більшої кількості змінних. Отже, 

можна  сказати, що моделювання стає все більш значущим та багато 

дослідників знаходять його ефективним для прогнозування політичних 

процесів. 

Досить ефективними в формуванні державної політики виступають 

комплексні методики прогнозування. Яскравим прикладом однієї з таких  є 

метод сценарного планування або метод сценарію. Написання сценаріїв 

майбутнього розвитку відноситься до найбільш  цікавих і в той же час найбільш 

неоднозначних методів прогностики. Сценарний метод – це не жорсткий, раз і 

назавжди установленний алгоритм дій по створенню прогнозу. Це велика і 

досить неоднорідна сукупність підходів, технік, способів організації  роботи  

експертів [5, c. 280]. 
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Вже на рівні базових визначень поняття “сценарійˮ можна виокремити 

цілий ряд підходів. Перший з них, найбільш поширений,  розуміє сценарій як 

відображення ходу політичного процесу, гіпотетичну, логічно пов’язану 

послідовність подій. Акцент робиться не на статичних параметрах об’єкта 

політичного прогнозування, а на його поетапному розвитку, здійснюваному 

через взаємодії його елементів. Вже в рамках цього підходу сформувалось два 

основних напрямки, що виокремлюються по відношенню до проблеми 

визначення об’єкту сценарного аналізу. Частина дослідників вважають, що 

предметом сценарного прогнозування є розвиток навколишнього середовища 

досліджуваного політичного феномена. Так, Е.Квейд у своїй роботі з 

системного аналізу визначає сценарій як “опис або пророкування умов, в яких 

відбувається припущення розвитку даної аналізованої, оцінюваної або 

проектованої системи”. Він складається з послідовності гіпотетичних подій і, як 

правило, включає прогноз зміни зовнішнього середовища на деякий певний 

період  часу [192, с. 188-189]. 

Інший прихильник системно-аналітичного підходу – С.Браун дає 

подібне, хоча і більш широке визначення сценарію: “... встановлення допущень 

(statementofassumptions) про середовище аналізованої системи. Більш 

розгорнуте визначення приводять вітчизняні дослідники С.Бешелев і Ф.Гурвич: 

“Сценарій – це логічний і правдивий опис майбутніх подій із встановленням 

приблизного часу їх здійснення і зв’язків, в результаті яких, дані події можуть 

відбутися. Він складається з метою уточнення майбутніх умов, за яких буде 

вирішуватися  проблема. При написанні сценарію намагаються встановити, як, 

виходячи з існуючої ситуації, крок за кроком почне розгортатися майбутній стан 

зовнішніх умов. Особлива увага приділяється “критичнимˮ точкам, після яких 

події можуть розвиватися в тому чи іншому напрямку. Сценарій – це 

зображення варіантів можливих умов в майбутньому і спроба встановлення 

послідовності подій, що ведуть до них” [192, с. 188-189]. 

Прихильники другого напряму в рамках цього підходу розглядають 

сценарій як гіпотетичне відображення трансформації самої досліджуваної 

системи, а не її зовнішніх умов, навколишнього середовища. Класичним для 
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такого розгляду є визначення Г.Кана: “Сценарій cприймається як гіпотетична 

послідовність подій, що будується з метою фокусування уваги на причинних 

процесах і рішеннях. Сценарії відповідають на два типи питань: як точно, крок 

за  кроком, може розвиватися ймовірна ситуація? І які альтернативи існують для 

кожної дійової особи на кожній стадії при їх сприянні процесу, його 

попередженні або запобіганні?” [192]. 

Визначення поняття “сценарій” в рамках даного напрямку досить схожі 

між собою. Наприклад, автори “Робочої книги по прогнозуванню” визначають 

створення  сценарію  як  “метод,  за  допомогою  якого   встановлюється  

логічна  послідовність подій з метою показати, як, виходячи з існуючої ситуації, 

може крок за кроком розгортатися майбутній стан об’єкта дослідження” [13]. 

Отже,  узагальнюючи погляди багатьох науковців, можна сказати, що під 

прогнозним сценарієм розуміють послідовний опис можливих майбутніх подій, 

які характеризують трансформацію об’єкта політичного прогнозування та його 

середовища. Метод сценарію є найпоширенішим засобом прогнозування, за 

допомогою якого з досить високою достовірністю передбачають  розвиток  

політичних подій. Він використовується при підготовці політичних рішень, 

розрахованих на перспективу, для прогнозування напрямків розвитку 

конфліктних ситуацій, альтернативних шляхів трансформації держав у новий 

якісний стан. В сценаріях відображаються  оцінки  тих чи інших політичних 

дій, тенденцій їх розгортання, що визначають особливості змісту сценарію. 

Політика завжди є результатом дій багатьох суб’єктів, які мають свої специфічні 

інтереси, орієнтації. Тому, сценаріїв, що прогнозують одне і те ж явище, може 

бути декілька. Таким чином, сценарій покликаний допомогти знайти відповіді 

на питання про те, як може розвиватися політична ситуація і якими 

можливостями слід скористатися на тих чи інших етапах її розвитку, щоб 

прискорити одні і попередити інші події. Він являє собою багатоваріантний 

прогноз, який поєднує системні та історичні підходи до вивчення складних 

систем. Процес розробки політичних сценаріїв ґрунтується на сценарієтехніці – 

інтегральній сукупності методологічних правил, методичних засобів і 

процедур. Для створення сценаріїв використовують різні експертні методи: 
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дельфійський метод, дискусію, мозковий штурм, заочну експертизу, політичні 

ігри тощо. 

Заслуговує на нашу увагу і така прогнозуюча системи як ПАТТЕРН 

(PlanningAssistanceThroughTechnicalRelevanceNumber), що перекладається як 

“допомога плануванню за допомогою відносних показників технічної оцінки”. 

Даний метод був розроблений фірмою “Хондуелл Інкорпорейтид” в кінці 60-х 

років. Як і у випадку з методом Дельфі, його апробація пройшла на завданнях 

Міністерства оборони США – в першу чергу ПАТТЕРН також створювався для 

вирішення військово-політичних завдань. Методика цікава тим, що поєднує 

кілька методів політичного аналізу, які можуть бути використані і самі по    собі 

– мова йде про написання сценарію і побудови “дерева цілей”. Написання 

сценарію – перший етап ПАТТЕРН – представляє собою поєднання 

ситуаційного аналізу та нормативного прогнозу. Сценарій передбачає 

докладний опис проблемної ситуації, після чого встановлюється логічна 

послідовність подій з метою показати, як, виходячи з існуючого стану речей, 

буде поступово розгортатися майбутній стан об’єкта дослідження                     

[9, с. 96-98].  

Що ж стосується складання “дерева цілей”, то основний принцип 

полягає в перетворенні будь-якої мети більш високого ієрархічного рівня в 

сукупність підцілей нижчого рівня. Таким чином, всі цілі вибудовуються в 

строгій логічній послідовності, причому кожна велика мета розбивається на 

більш дрібні підцілі. Процес виокремлення підцілей продовжується до тих пір, 

поки всі вони не співпадуть з названнями засобів своєї реалізації [161]. 

Особливе місце в розробці науково-технічної та інноваційної стратегії 

держави займає нова практика визначення пріоритетів наукового і 

технологічного розвитку за допомогою методології Форсайту. Побудована на 

його основі технологія досить активно використовується для довгострокового 

прогнозування  у розвинених країнах (Японії, Німеччині, Великобританії, 

США, Франції й багатьох ін.). Це технологія довгострокового прогнозування, 

інструмент передбачення технологічних процесів, майбутнього розвитку явищ 
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технічного, соціального характеру, спосіб побудови узгодженого, виваженого і 

відповідального  образу  майбутнього. 

Існує багато визначень Форсайту. Так, американський дослідник 

Б.Мартін, визначає зазначену методологію як “процес, пов’язаний із 

систематичною спробою зазирнути у віддалене майбутнє науки, технології, 

економіки і суспільства з метою визначення сфер стратегічних досліджень і 

технологій, які імовірно можуть принести найбільші економічні та соціальні 

вигодиˮ [185, c. 2-10]. Завідувач кафедри маркетингу та форсайту Московського 

державного університету технологій і управління В.Третяк визначає Форсайт як 

“технологію довгострокового прогнозування великомасштабних процесів, 

заснованих на обробці колективних експертних оцінок, отриманих від різних 

верств суспільства і готових активно сприяти реалізації  прогнозованого  

майбутнього” [172, c. 156-166]. 

Форсайт – це комплексний механізм, який досягає результатів за рахунок 

поєднання цілої системи методів. При проведенні Форсайту можуть бути 

використані  різні інструменти аналізу роботи з інформаційними потоками, з 

експертним співтовариством та ін. Серед них найчастіше використовуються 

метод Дельфі, SWOT – аналіз та аналіз інформаційних потоків, методика фокус-

груп або панелей експертів, сценарне планування. Визначальне місце в цій 

роботі займають аналітичні методи, що задають граничні умови та формати 

створення опитувальних панелей і сценарних варіантів розвитку, що 

визначають зв’язність образів майбутнього та пов’язаних з ними стратегій. 

За останню чверть століття державами і великими компаніями проведено 

більше восьмиста форсайтних досліджень. Передові країни проводять їх досить 

часто, зокрема, Японія проводить його кожні п’ять років, щоразу визначаючи 

новий горизонт бачення майбутнього розвитку держави. Реалізація постійних 

експертних процедур і формування експертного співтовариства для оцінки та 

узгодженого вибору  перспективних  наукових та технологічних напрямків 

забезпечує валідність прогнозу і ефективне використання  його  результатів. 

Можна  виокремити  три  етапи  розвитку  методології  Форсайту. 

[60



Перший етап – технологічний Форсайт, коли програма застосовувалася 

для розробки перспектив науково-технічної сфери. Перша британська програма 

в 1984 визначала технологічний Форсайт як систематичні засоби оцінки тих 

наукових і технологічних досягнень, які в довгостроковому плані могли б 

справити потужній вплив на економічний і соціальний розвиток. 

Другий етап – ринково-орієнтований Форсайт. З точки зору маркетингу 

він є виробленням технологій, прикладне використання яких, спрямоване на 

задоволення попиту в рамках тієї або іншої країни. 

Третій етап – соціально-економічний Форсайт, який включає оцінку 

соціальних і культурних наслідків появи та впровадження нових технологій. 

Наприклад, вплив мобільного зв’язку, автономного енергозабезпечення на 

сімейні, політичні інститути, організацію праці та ін. При переході до третього 

етапу, Форсайт усе більшою мірою стає технологією переговорів еліт щодо 

створення  консенсусу  щодо  майбутнього  для  всього  суспільства. 

Методологія Форсайту відрізняється від традиційного прогнозування, 

футурології, стратегічного планування і не зводиться до передбачення. Це на 

сам перед методологія організації процесу, спрямованого на створення 

спільного бачення майбутнього, яке прагнуть підтримати всі зацікавлені 

сторони. Таким чином, ця методологія пов’язана не з передбаченням 

майбутнього, а скоріше з його формуванням, що дозволяє вважати Форсайт 

специфічним інструментом управління технологічним розвитком, що 

спирається  на  створювану  в  його  рамках  інфраструктуру [151]. 

На основі Форсайту розробляються довгострокові, на 25-30 років, 

стратегії розвитку економіки, науки, технологій, націлені на підвищення 

конкурентоспроможності  та  максимально  ефективного  розвитку      

соціально-економічної сфери. Особлива увага приділяється досягненню 

консенсусу між основними “гравцямиˮ з найважливіших стратегічних напрямів 

розвитку шляхом організації їх постійного діалогу в рамках співпраці експертів, 

робочих груп, семінарів, конференцій тощо. У процесі Форсайту оцінюються 

можливі сценарії розвитку окремих напрямків науки і технологій, окреслюється 

потенційний технологічний горизонт, однак, це не прогноз в сенсі вгадування 
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майбутнього. Форсайт виходить із варіантів можливого майбутнього, які 

можуть наступати у разі виконання певних умов: правильного визначення 

сценаріїв розвитку, досягнення консенсусу з вибору того чи іншого бажаного 

сценарію, вжитих заходів щодо його реалізації. Існує безліч методів 

прогнозування, в той же час в форсайт-програмах найбільш інтенсивно 

використовуються лише 10-15 з них. Форсайт і прогнозування об’єднує те, що в 

умовах їхнього здійснення враховуються об’єктивні тенденції і сили, які 

впливають на соціальний розвиток і комплексно використовуються методи 

прогнозування.Але разом з тим, є суттєві відмінності Форсайту від 

прогнозування. Форсайт залучає до аналізу всіх ключових учасників розвитку. 

Традиційне  ж  прогнозування  здійснюється  вченими.  

Отже, можна сказати, що Форсайт розвиває співпрацю і кооперацію між 

бізнесом, державою і вченими; розвиває здатність і культуру передбачення в 

суспільстві; передбачає можливість вибору варіанту дій в залежності від 

бачення майбутнього; містить елементи активного впливу на майбутнє шляхом 

визначення зон досліджень і появи технологій, які можуть принести найбільші 

економічні та соціальні вигоди. Одержання найбільш об’єктивної картини 

майбутнього, яка відповідає інтересам усіх груп суспільства, забезпечується 

залученням у процес Форсайту широких мас громадськості, представників 

науки та бізнесу, що дозволяє врахувати історичні , політичні ,                  

соціально-економічні й культурні особливості розвитку країни. Можливість 

обмінятися думками, почути позиції один одного, знайти точки дотику – це і є 

головне завдання будь -якого Форсайту. Готовність суспільства 

(адміністративного апарату, керівників компаній, окремих фахівців, 

громадськості) спільно оцінити довгострокові перспективи розвитку країни, 

відвертаючи увагу від короткострокових кон’юнктурних моментів – одна з 

головних  умов  успішного  використання  Форсайту. 

Для керівництва та реалізації програми створюються керівний комітет, 

експертний комітет, робочі підгрупи, а також структури, що займаються 

поширенням результатів. Секції експертного комітету можуть формуватися як 
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за   міжгалузевим, так і за міждисциплінарним принципом, у його склад входять 

представники наукового співтовариства, ділових кіл, урядової адміністрації. 

Га л у з і , в я к и х з а с т о с о ву є т ь с я Фор с а й т , можу т ь бу т и 

найрізноманітнішими. Більша частина робіт, виконаних до теперішнього часу, 

фокусувалася на проблемі національної конкурентоспроможності та, зокрема, 

на визначенні пріоритетів у різних сферах технологічного розвитку. Разом із 

тим, методологія Форсайту досить часто використовується для вирішення 

проблем соціального, політичного і культурного характеру. Серед них, 

наприклад, осмислення демографічних змін у суспільстві, перспективи 

розвитку транспортних систем, способи вирішення конкретних екологічних 

проблем. Метою Форсайта є не просто підготовка аналітичного прогнозу з 

найбільш проблемних напрямів, детальних сценаріїв або ретельно вивірених 

економічних моделей, а й прагнення об’єднати зусилля основних учасників 

процесу змін, створити  умови, щоб діяти на випередження. Не менш  

важливою складовою мети Форсайту є створення мереж висококваліфікованих 

та зацікавлених учасників. Саме такі мережі, які складаються з активних 

громадян різних верств суспільства, взмозі сформулювати гідну відповідь на 

політичні, економічні, соціальні та інші виклики, оскільки вони, як учасники 

процесу, готові свідомо застосовувати наявні в їх розпорядженні ресурси. 

Залученими діючими суб’єктами можуть бути представники влади, компаній, 

муніципальних утворень, громадських рухів, об’єднань, співтовариства вчених і 

експертів. 

Звертаючись до досліджень світової практики, можна зазначити, що 

існують різні види Форсайту: національний, міжрегіональний, корпоративний, 

регіональний та тематичний. Національний Форсайт, досить широко відомий і 

спрямований на визначення стратегії розвитку економіки окремої держави. 

Міжрегіональний Форсайт зустрічається рідше. Завдяки цьому різновиду, 

робиться спроба виявлення ключових тенденцій розвитку економік декількох 

країн.  Корпоративний Форсайт є менш висвітленим в літературі, оскільки в 

ньому міститься формулювання стратегічних моментів, які складуть в 

перспективі ключові конкурентні переваги компаній. Особливості 
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корпоративного Форсайту і його відмінності від загального розуміння 

технологічного Форсайту викладені в роботі П.Бекера “Коропоротивний 

Форсайт у Європі: перший огляд” (P.Becker “CorporateForesightinEurope: 

AFirstOverview”) [184]. 

Тематичний Форсайт широко застосовується у військовій і соціальній 

сфері. Наприклад, Форсайт охорони здоров’я нації або Форсайт освіти. До 

тематичного можна віднести “TheForesightforTransportˮ – проект, підтриманий 

Є в р о п е й с ь к о ю к о м і с і є ю в р а м к а х п р о г р а м и 

“CompetitiveandSustainableGrowthProgramme (1998-2002)” [208]. 

Форсайт дозволяє вибудовувати траєкторію науково-технологічного 

розвитку з урахуванням факторів ризику та існуючих можливостей. При цьому, 

враховуються не тільки пріоритети, а й можливість виробництва певних 

продуктів, орієнтованих  на  задоволення  конкретних  потреб. 

Слід уникати типових помилок, які можуть бути допущені у процесі 

виробленя Форсайту, а саме:  

а) відсутність чітко вираженої політичної волі тасформульованих на її 

основі цілей і завдань на проведення національного форсайт-проекту; 

 б) пряме перенесення результатів форсайт-досліджень, розроблених на 

основі аналітичних робіт однієї  країни в реалії  іншої. 

Отже, можна зробити висновок, що в основу Форсайту закладено кілька 

базових принципів: 

- залучення різних суспільних сил – бізнесу, наукової спільноти, органів 

державної влади і громадянського суспільства в обговорення і складання 

довгострокових прогнозів та стратегій розвитку; 

- двостороння комунікація учасників; 

- довгострокове формування можливих варіантів розвитку майбутнього; 

- надання оцінки розвитку науки і технологій у зв’язку з економічними і 

соціальними змінами; 
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- необхідність злагодженої роботи бізнесу, наукової спільноти, органів 

державної влади і громадянського суспільства, які намагаються дійти  

консенсусу на основі розроблених фахівцями сценаріїв розвитку суспільства; 

- системність процесу, заснована на структурованих роздумах експертів. 

Таким чином, новий механізм прогнозування містить чотири ключові 

елементи: 1) Форсайт є процесом і процесом систематичним; 2) центральне 

місце в цьому процесі займають науково-технічні напрями (а не конкретні 

технології); 3) часовий горизонт повинен перевищувати горизонт ділового 

планування; 4) пріоритети розглядаються з точки зору їх впливу на соціально-

економічний розвиток країни.Таким чином, Форсайт являє собою процес 

загальнонаціонального відбору нових напрямів, в ході якого досягається 

консенсус думок різних суб’єктів національної інноваційної системи, і 

встановлюються зв’язки між її елементами.Найбільше поширення цей метод 

одержав у країнах з розвиненою культурою кооперації, співпраці всередині 

національної інноваційної системи, розвиток якої підтримує уряд. Тому 

розвиток форсайт-досліджень в Україні має дуже важливе значення. Це 

допоможе виробити стратегію управління в країні шляхом залучення до її 

створення широких мас спеціалістів, представників науки, бізнесу та 

громадськості, що дозволить сформувати найбільш об’єктивну картину 

перспектив та обґрунтувати національні пріоритети суспільного розвитку. 

Досвід показує, що жоден із наведених способів, а тим паче методів, 

взятий сам по собі, не може забезпечити необхідний ступінь надійності, 

точності, дальновидності прогнозу. Проте, в певному сполученні, ці методи є 

дуже ефективними у дослідженні політичних процесів та оптимізації процесу 

вироблення державної політики. Але в той же час, сфера політичного є 

настільки змінною, в ній переплітаються безліч зв’язків раціонального та 

ірраціонального, що засоби дослідження, які застосовуються в одному випадку 

при вирішенні певної проблеми, зовсім не придатні в іншому. Необхідно щоразу 

шукати новий шлях дослідження політичних явищ та процесів, оскільки методи 

політичного прогнозування повинні враховувати специфіку та особливості 

досліджуваного об’єкта. Саме тому, будь-яка класифікаційна схема методів 
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політичного прогнозування повинна бути відкритою для доповнення новими 

методами. Це допоможе подолати однобічність, фрагментарність здійснюваного 

дослідження та забезпечить досягнення ефективності та підвищить вірогідність 

політичного прогнозу. 
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Висновки до першого розділу 

Зважаючи на вищезазначене, можна зробити наступні висновки: 

По-перше, впорядкування понятійного апарату політичної прогностики 

виявляється достатньо складною і важливою проблемою, яка вимагає вивчення, 

перегляду, вдосконалення поглядів, концепцій та ідей багатьох дослідників, 

науковців та фахівців. Відповідно, політичне прогнозування – це процес 

відмінний від планування, проектування та програмування. Це процес 

вироблення ймовірнісного, науково-обґрунтованого судження про можливі 

стани політичних систем, процесів і суб’єктів у майбутньому, про тенденції їх 

розвитку (пошуковий прогноз) та про можливі шляхи і терміни досягнення 

заданого стану політичних систем, процесів, суб’єктів (нормативний прогноз).  

По-друге, для політичного прогнозування найважливішим є те, що жодна 

майбутня стадія політичного процесу не може бути передбачена в повному 

об’ємі. Завжди є спектр альтернативних майбутніх станів політичного об’єкта, 

які можуть бути актуалізовані з певним ступенем ймовірності. Саме 

встановлення ряду основних альтернатив і факторів, що впливають на 

ймовірність їх здійснення, складає в самому загальному вигляді задачу 

політичної прогностики. Її метою аж ніяк не є точне передбачення настання 

конкретних подій.  

По-третє, узагальнюючи доробок вітчизняних і зарубіжних вчених, можна 

стверджувати, що вони переважно визначають такі методи, які можуть бути 

використані для прогнозування державної політкики: методи індивідуальної 

експертної оцінки (інтерв’ю, анкетування, аналітичні записки); методи 

колективної експертної оцінки ( метод “Делфі”, “мозкова атака”, метод комісій, 

синектика); метод екстраполяції; моделювання (імітаційне моделювання, 

статистичне моделювання, математичне моделювання); комплексні методики 

( метод сценаріїв, Форсайт, ПАТТЕРН). 

По-четверте, виробити одну класифікацію методів політичного 

прогнозування в якій би чітко були розмежовані критерії поділу поняття і в той 

же час яка б охоплювала усі методи, що можуть використовуватися в 
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політичному прогнозуванні вкрай складно, майже не можливо. Тому доцільно 

класифікувати методи за певними критеріями: 1) за ступенем формалізації:      а) 

формалізовані, б) інтуїтивні; 2) за суб’єктним складом: а) експертні,                   

б) не експертні; 3) за кількістю змінних: а) одномірні, б) багатомірні;                      

4) за цільовою ознакою: а) нормативні, б) пошукові; 5) за характером розвитку 

подій: а) статичні, б) динамічні; 6) за кількістю учасників: а) індивідуальні,      

б) групові; 7) за способом отримання прогнозної інформації: а) експертна 

думка, б) екстраполяція, в) моделювання. 

По-п’яте, жоден із методів політичного прогнозування, взятий сам по 

собі, не може забезпечити необхідний ступінь надійності, точності, 

дальновидності прогнозу. Однак, в певному сполученні, ці методи є дуже 

ефективними у дослідженні політичних процесів та оптимізації процесу 

вироблення державної політики. Саме тому, будь-яка класифікаційна схема 

методів політичного прогнозування повинна бути відкритою для доповнення 

новими методами. Це допоможе подолати однобічність, фрагментарність 

здійснюваного дослідження та забезпечить досягнення ефективності та 

підвищить вірогідність  політичного прогнозу. 
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РОЗДІЛ II 

Взаємозв’язок політичного прогнозуання та державної політики 

2.1. Державна політика як об’єкт політичного прогнозування 

Державна політика відіграє надзвичайно важливу роль у суспільному 

житті. Саме вона має на меті своєчасно виявляти назрілі проблеми розвитку 

суспільства, аналізувати їх, установлювати причини виникнення, складність, 

суперечливість і знаходити шляхи розв’язання. У сфері державної політики 

приймаються відповідні державно-політичні рішення, спрямовані на 

розв’язання певної проблеми, розробляються відповідні програми та 

інструменти їх реалізації. Процес розробки й впровадження державної  

політики є багатогранним і різноплановим. Однією з найважливіших ланок 

цього процесу є політичне прогнозування. Вдалий політичний прогноз 

забезпечує реалістичне бачення дійсності й відповідно формує підстави для 

прийняття рішення з розумінням того, що саме відбувається або має 

здійснитись. 

Недостатній рівень науково-аналітичного забезпечення державної 

політики обумовлює повільні темпи й труднощі розвитку суспільства. 

Наслідком цього, зокрема, є те, що проблеми суспільства визнаються і стають 

предметом теоретичного дослідження й практичного розв’язання вже після 

того, як вони загострилися. Важливо, щоб проблеми розглядалися ще на стадії 

свого зародження, як гіпотетичні або можливі, коли вони повинні бути 

заздалегідь розпізнані й ідентифіковані. В такому разі варіанти пом’якшення, 

послаблення та розв’язання певної проблеми можуть бути швидко вивчені і 

експериментально перевірені. Саме так, здійснюється пізнання можливого 

характеру політичних подій, явищ, процесів, що є предметом політичного 

прогнозування.  

Роль прогнозування на сучасному етапі розвитку політичних процесів 

незмінно зростає у зв’язку з прискоренням науково-технічного прогресу, 

ускладненням завдань управління, підвищенням темпів змін в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства. Набувають особливого значення прогностичні 
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технології, які дозволяють заздалегідь визначити можливі варіанти розвитку 

подій у майбутньому і попередити будь-який політичний сценарій. 

Розгляд питання ролі політичного прогнозування у виробленні 

державної політики слід розпочати з визначення поняття “державна політикаˮ. 

У науковій літературі не існує загальноприйнятого визначення державної 

політики, оскільки державна політика це явище комплексне та багатогранне, що 

включає в себе різноманітні аспекти, приципи та дії. У широкому значенні 

слова, державну політику можна визначити як основні принципи, норми та дії 

по здійсненю державної влади. В англомовній літературі розрізняють поняття 

“державна політика” та “політика місцевої владиˮ, однак вітчизняна літературна 

традиція розуміє цей термін не тільки як політику центрального органу, але й як 

політику державної і місцевої влади. 

Канадський учений Л.Пал визначає державну політику як “напрям дії 

або утримання від неї, обрані державними органами для розв’язання певної 

проблеми або сукупності взаємно пов’язаних проблем” [23, с. 22]. 

Американський учений Т.Дай визначає державну політику як те, що уряд 

робить чи не робить [52, с. 45 ]. Західний вчений Р.Роуз вважає, що державна 

політика – це довга низка більш менш послідовних дій та їх наслідки [23, c. 14]. 

Американський політик, кібернетик К.Фрідріх визначає державну політику як 

обраний державними органами напрям дій, спрямований на певне оточення, 

який допомагає реалізувати їх можливості чи подолати перешкоди, 

використовуючи який вони досягають бажаних цілей [23, c. 14]. Цікавим є 

бачення Дж.Андерсона, він розуміє державну політику як цілеспрямований 

курс дій уряду для розв’язання певної проблеми чи сукупності 

взаємопов’язаних проблем. В свою чергу дослідник М.Браун вважає, що 

визначаючи державну політику, важливо мислити з погляду впливів. Адже 

держава, для того щоб регулювати життя суспільства, використовує примус, 

який певним чином упорядковує людську поведінку [23, c. 14]. 

У навчальному посібнику “Вступ до аналізу державної політикиˮ за 

редакцією В.Романова державна політика визначається як відносно стабільна, 

організована та цілеспрямована діяльність уряду стосовно певної проблеми,  
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яка здійснюється ним безпосередньо чи опосередковано і вливає на життя 

суспільства. Також наведені важливі риси державної політики, що випливають з 

цієї дефініції: 

- державна політика є цілеспрямованою дією, а не випадковою, хаотичною 

поведінкою. Сучасна державна політика розробляється з метою досягнення 

встановлених цілей або певного результату, хоча й не завжди реалізується; 

- державна політика охоплює напрямки або моделі дій урядовців, а не 

окремі, абстрактні рішення. Політика містить в собі не тільки рішення з 

прийняття закону чи постанови, але й подальші рішення щодо їх втілення; 

- не вся урядова політика може втілюватися в життя органами державного 

управління та державними службовцями. До виконання урядових програм та 

надання послуг населенню все частіше на конкурсній основі залучаються 

приватні організації та індивіди; 

- державна політика з’являється у відповідь на політичні вимоги або 

вимоги діяльності чи бездіяльності щодо певних питань, які надходять від 

акторів – громадян, представників груп інтересів, законодавців – до урядовців 

та урядових агентств; 

- державна політика може бути або негативною (уряд може вирішити не 

вживати ніяких заходів щодо деяких проблем), або позитивною (дії уряду з 

розв’язання певних проблем); 

- державна політика ґрунтується на законі та примусі [156, с. 14-15]. 

Отже , як бачимо , державна пол і тика має складний т а 

інтерорганізаційний характер, вона є підсумком великої кількості програм, 

законодавчих намірів та організаційних взаємодій.  

Російський вчений Г.Амтаманчук розуміє державну політику як 

сукупність цілей і завдань, що практично реалізуються державою, та засобів, 

що при цьому використовуються [4, с. 42]. Сутність державної політики, на 

думку дослідника, багато в чому передбачає зміст та технологію державного 

управління. Державна політика є оптимальним синтезом об’єктивних тенденцій 

суспільного розвитку та переважаючих суб’єктивних суджень індивідів про свої 

інтереси в ньому. Тобто державна політика є дистанційною по відношенню до 
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політики конкретних політичних сил, що складають більшість в 

представницьких органах влади. Державна політика має бути закріплена 

державно-правовими структурами, бути відомою та зрозумілою суспільству. 

Якою б не була державна політика за конкретними характеристиками і 

пріоритетами, вона може бути лише комплексною, охоплювати усі сфери 

людської життєдіяльності [4, с. 43]. 

Узагальнюючи наведені вище підходи спробуємо дати синтезуюче 

визначення державної політики. Державна політика – це систематична, 

цілеспрямована, законна діяльність органів державної влади з вироблення та 

реалізації цілей і завдань, що носять комплексний характер, метою якої є 

позитивний розвиток суспільства та досягненя всезагального блага. 

Отже, можна сказати, що державна політика є результатом складного 

процесу вироблення та прийняття державних рішень, що спрямовані на 

розв’язання суспільних проблем. Процес вироблення державної політики 

можна розглядати як ряд взаємопов’язаних етапів, а саме:  

- ініціювання політики – з’ясування та аналіз суспільних проблем, 

визначення потреби тих чи інших урядових дій; 

- формування політики – розробка державної політики, що передбачає 

узгодження інтересів, цілей і засобів їх досягнення; 

- прийняття політики – законодавче закріплення та визначення джерел 

фінансування державної політики, що передбачає закріплення розробленої 

політики в ряді рішень і програм; 

- реалізація політики – виконання та моніторинг державної політики, що 

передбачає комплекс заходів  із впровадження прийнятих рішень і програм; 

- оцінка політики – оцінка та регулювання державної політики, яка 

спрямована на перевірку ефективності та якості виробленої державної 

політики, як наслідок, може бути прийняте рішення про корегування політики 

або відмову її впровадження [117]. 

В нашому дослідженні нас цікавить другий етап вироблення політики. 

Саме під час формування державної політики використовується така  

експертно-аналітична процедура як прогнозування, яка спрямована на 
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висунення альтернативних пропозицій щодо розв’язання наявних проблем. 

Прогнозування може вивчати вірогідні, потенційні й нормативно значимі 

перспективи, оцінювати наслідки існуючих і запропонованих політичних 

програм, визначити майбутні вірогідні обмеження на шляху досягнення 

поставлених цілей і оцінювати політичну здійсненність різних варіантів 

державної стратегії [53, с. 39]. 

Політичне прогнозування є частиною системи державного 

прогнозування, що являє собою систему науково-обґрунтованих досліджень та 

науково-практичних заходів якісного та кількісного характеру, які проводять 

органи державної влади з метою виявлення перспектив розвитку держави або 

основних напрямів державного управління в політичній, соціальній, 

економічній та інших сферах. 

На думку українського дослідника В.Пінчука, головним завданням 

державного прогнозування є пошук оптимальних шляхів розвитку всіх сфер 

життєдіяльності суспільства та держави. Відповідно, на переконання автора, 

воно застосовується переважно на стадії розробки планів, програм у певній 

сфері та сприяє передусім виробленню концепцій, рекомендацій та пропозицій з 

їх реалізації, суттєво впливає на підготовку та прийняття управлінських рішень 

[118]. 

Український вчений О.Оболенський у своїх дослідженняї присвятив 

значну увагу питанню підготовки та прийняття рішень в державному 

управлінні. Зокрема, науковець наголошує, що результативність, ефективність і 

якість управлінських рішень досягаються лише за умови дотримання певної 

послідовності їх підготовки, прийняття та реалізації. Для цього, на думку 

дослідника, необхідно встановити порядок здійснення окремих опрецій, 

пов’язаних із збиранням, зберіганням, обробкою, аналізом інформації, а також 

визначити інші дії, зумовлені потребою розв’язання певних завдань               

[110, с. 114]. 

На переконання О.Оболенського, у цілому процес прийняття 

управлінського рішення складається із двох етапів: 1) етап підготовки 

управлінського рішення, 2) етап прийняття і реалізації управлінського рішення. 
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Саме етап підготовки управлінського рішення передбачає визначення цілей, 

збір і аналіз інформації про завдання, яке підлягає вирішенню, визначення, 

прогнозування розвитку ситуації і формування проблем, генерування варіантів 

можливих управлінських рішень, формування критеріїв і вибір ефективних 

варіантів управлінських рішень [110, с. 115]. 

Про підготовку рішення, на погляд дослідника, може йтися тільки тоді, 

коли для досягнення цілі продумано різноманітні варіанти, є різні шляхи і 

засоби, між якими можна зробити вибір. Альтернативи потрібно визначати з 

урахуванням конкретно місця (рівня управління) і часу (тривалості періоду 

реалізації рішення). Виявлення і вироблення повної сукупності  альтернатив, 

які містять всі допустимі варіанти дій для досягнення поставленої цілі, 

належать до найбільш складних проблем державного управління, вирішити які 

може застосуання політичного прогнозування у цих процесах [110, с. 114]. 

У зарубіжних країнах результати державного прогнозування, згідно з 

чинним законодавством, мають використовуватися при прийнятті органами 

законодавчої та виконавчої влади конкретних рішень у галузі соціально-

економічної або культурної політики – на довгострокову, середньострокову та 

короткострокову перспективу. При цьому йдеться про розробку державних 

прогнозів у кількох варіантах з урахуванням ймовірнісного впливу внутрішніх 

та зовнішніх факторів. 

Разом з тим, науковець В.Пінчук, зауважує, що на відміну від інших 

сфер (наприклад економічної), у соціально-політичній сфері можливості для 

прогнозування значно менше. На його переконання, це пов’язано, по-перше, з 

відносно слабкими вихідними інформаційними масивами, необхідними для 

побудови динамічних схем. По-друге, рівень математизації досліджень є 

невисоким, що суттєво обмежує можливості для застосування методів 

моделювання. По-третє, надзвичайно складними є явища, які прогнозуються, 

відповідно йдеться передусім про короткотермінові прогнози, які  базуються  на 

орієнтовних оцінках [118]. 

Однак, процес розробки державної політики, має бути осмисленим, 

обґрунтованим і стратегічним, бо це необхідно для прийняття доцільних 
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державно-політичних та управлінських рішень. Прогнозування та планування 

політики є стратегічним процесом, оскільки соціальні й економічні проблеми, 

стали настільки складними і настільки невизначеними для прийняття рішення, 

що державні організації потребують систематичного підходу, який дозволив би 

їм виконувати глобальні політичні завдання, а також допоміг пристосовуватись 

до нових обставин чи потреб. Державні організації потребують системного 

підходу, який би відображав зміни й допомагав їм пристосовуватись до нових 

умов. Тому менеджери державного сектору мають показати стратегічне бачення  

проблем [23, с. 16-22]. 

Отже, прогнозування, планування стратегічної політики і систематичний 

аналіз політики це невідємні частини процесу формування державної політики 

та ефективного державного управління. Стратегія розвитку держави повинна 

дати відповідь на запитання, що має статися в майбутньому. Майбутнє 

конструюють як певну модель за допомогою очевидних (з точки зору аналітика) 

понять і фактів. Практика стратегічного аналізу – це конструювання 

майбутнього за допомогою сполучних елементів між минулим і теперішнім 

часом. Його завдання полягає у визначенні змісту проблем, які виникатимуть у 

майбутньому. Стратегічному аналітикові необхідно довести, що певна проблема 

з часом обов’язково стане предметом турботи суспільства або держави. Продукт 

стратегічної аналітики не вимагає негайних дій від того суб’єкта політики, 

якому він адресований. Цей тип аналітичної практики стимулює прийняття 

рішень, результати яких буде видно, як правило, у віддаленому майбутньому, 

що інколи провокує ілюзію відтермінування відповідального рішення на 

невизначений чаc [28]. 

Політичне прогнозування як найважливіша процедура вироблення 

стратегічного бачення розвитку держави в цілому, має своїм змістом  розробку 

довгострокових і середньострокових прогнозів, що стосуються усіх складових 

політичної системи. Відповідно, політичне прогнозування є необхідною 

процедурою для стратегічного управління державою.  

Як вже зазначалося, ефективна державна політика передбачає 

вироблення певної стратегії розвитку суспільства, тому зупинимось детальніше 
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на цьому терміні. Російський вчений В.Лісічкін у своїх розробках присвятив 

значну увагу стратегічному менеджменту. Він розглядає стратегію з економічної 

точки зору на прикладі управління підприємствами, що може   бути корисним 

для нашого дослідження через перенесення основного змісту стратегічного 

менеджменту на державний рівень.  

Отже, В.Лісічкін ввважає, що стратегія це перш за все прогноз і на його 

думку, такому визначенню цього поняття є п’ять причин:  

1) по-перше, будь-яка стратегія і будь-який елемент стратегії заснований 

і випереджується розробкою прогнозів. Без прогнозування неможливо ні 

стратегічно мислити, ні стратегічно діяти, ні стратегічно перемагати. А 

розробити якісний, досить достовірний прогноз можливо тільки на базі 

спеціальної наукової дисципліни – прогностики; 

2) по-друге, вчений вважає, що в даний час неможливо назвати світові 

лідируючі великі компанії без чітких довгострокових цілей, місії і стратегії. 

Підприємства по аналогії з живим організмом проходять такі ж стадії у своєму 

розвитку: народження, розвинення, зростання, старіння. Незважаючи на безліч 

видів і різноманітні форми організації живих організмів на будь-які щаблі 

еволюції, основним принципом всього живого є боротьба за виживання. У сфері 

економіки виживання – також одна з найважливіших цілей і умов існування 

кожного підприємства. Отже, можемо стверджувати, що для стабільного 

функціонування держави, як прототипу живого організму, необхідною є 

розробка довгострокових цілей, місій та стратегій, які зможуть забезпечити  її  

“виживання”; 

3) по-третє, на думку автора, ми живемо в епоху “інформаційної 

конкуренції”, коли інформація є одним з найважливіших ресурсів. Це є 

причиною безупинного зростання напруженості і невизначеності. Менеджери 

компаній все частіше зустрічаються із стратегічними несподіванками, 

обмеженістю ресурсів та труднощами вибору альтернатив. Автор стверджує, що 

в сучасних умовах досить важко зробити правильний прогноз і планувати 

майбутню діяльність, однак мета повинна бути завжди. Так, процес 

ефективного державного управління ускладнюється багатьма об’єктивними 
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чинниками: зростання кількості інформації, високий рівень публічних 

очікувань, процеси глобалізації, зростання невизначенності тощо. І тому стає 

зрозумілим, що досягти успіху можна лише за умови реалізації функцій 

державного управління на основі прогнозування та стратегічного планування; 

4) в четвертих, В.Лісічкін зауважує, що розвиток – одна з основних цілей 

підприємництва. Бізнесменом рухає, в першу чергу, прагнення досягти успіху, 

рух вперед всупереч невизначеності ситуації. Планування розвитку в системі 

координат і періодом в 10-15 років у майбутнє дає можливість   вижити. Автор 

впевнений, що реальні приклади успішних реалізацій стратегій показують 

високу роль стратегічного планування в процесі управління сучасною 

організацією, а отже і сучасною державою; 

5) у п’ятих, спираючись на теорію і практику російського планування в 

20-ті - 70-ті роки XX століття, науковець стверджує, що планування є одним з 

основоположних інструментів управління. Довгострокове стратегічне 

планування є “ознаками гарного менеджментуˮ XXI століття [88, с. 36]. 

В цьому контексті також можна згадати позиції лідерів західної теорії 

менеджменту М.Мескона, М.Альберта, Ф.Хедоурі, які стверджують, що 

“управління – це процес планування, організації, мотивації і контролю, 

необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації” [98]. 

Цікавим є їх визначення поняття стратегія. На їх думку, стратегія є детальним 

багатостороннім комплексним планом, метою якого є забезпечення виконання 

місії організації. Також вчені виокремлюють деякі характеристики стратегії на 

рівні менеджменту підприємством. Перш за все, стратегія в більшій мірі 

формулюється та розробляється вищим керівництвом, але її реалізація 

передбачає участь усіх рівнів управління [98]. 

Так і на державному рівні, стратегія розвитку формується вищими 

органами державної влади, а її реалізацію відносять до компетенції усієї 

владної вертикалі. Але варто зазначити, що на державному рівні до формування 

стратегії доцільно залучати різноманітні громадські об’єднання, організації, 

експертні та консультативні групи, представників бізнесу та ін. По-перше, це 

дасть комплексне бачення існуючих проблем в суспільстві; по-друге, залучення 
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багатьох суб’єктів до вироблення політики розширить кількість варіацій 

вирішення проблем, дозволить знайти якомога більше альтернатив; і по-третє, 

це забезпечить легітимність політичної влади в суспільстві. 

Другою характеристикою стратегії, на думку дослідників, є те, що вона 

повинна розроблятися з точки зору перспектив для всієї корпорації, а не 

конкретного індивіда. Стратегія має базуватись на широкому дослідженні та на 

фактичних данних [98]. 

Відповідно розробка державної стратегії повинна бути направлена на 

задоволення потреб усього суспільства, а не окремих можновладців та 

базуватись на широкому науковому дослідженні – аналізі та прогнозуванні. В 

цьому контексті варто зазначити про необхідність дотримання балансу між 

політичними та економічними вигодами при обранні тієї чи іншої стратегії, 

адже дуже часто розраховуючи на швидкі та короткострокові фінансові 

надходження правляча еліта може обрати таку стратегію, яка негативно вплине 

на політичне становище держави і це може стати запорукою довгострокової 

стагнації  її  економіки. 

По-третє, М.Мескон, М.Альберт та Ф.Хедоурі стверджують, що 

стратегія повинна бути розроблена так, щоб залишатися цілісною протягом 

тривалого періоду і в той же час бути достатньо гнучкою при необхідності 

здійснити  її  модифікацію [98]. 

В рамках нашого дослідження це означає, що державна стратегія має 

бути послідовною та здатною до певної переорієнтації у разі необхідності.  

Саме використання політичного прогнозування дозволить вчасно реагувати на 

зміни політичних та економічних процесів, мінімізувати певні ризики та 

забезпечити ефективне сратегічне упраління державою. 

Сам термін “стратегічне управління” виник на початку 70-х років 

минулого століття як засіб відокремлення управління, що здійснюється на 

вищому рівні. Сутність стратегічного управління полягає в тому, що основою 

стратегічних рішень постає визначення поведінки організації в поточний 

момент, який при цьому розглядається як початок майбутнього. Таким чином, 

рішення визначається обставинами, які виникли, але в той же момент, воно 
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передбачає, що його виконання має дати відповідь не тільки на виклик із 

зовнішнього середовища, а й забезпечити можливість подальших успішних 

реакцій на зміни навколишнього середовища.  

Важливим для стратегічного управління є й те, що організації з одного 

боку є чітко організоване комплексне стратегічне планування, а з другого – 

структура управління нею адекватна “формальному” стратегічному плануваню 

так, щоб забезпечити розробку довгострокової стратегії для досягнення цілей 

органу та створення управлінських механізмів реалізації цієї стратегії через 

систему  планів [99, c. 284]. 

Великий внесок у розробку методології стратегічного управління 

зробили І.Ансофф, П.Друкер, X.Мінцберг і М.Портер. Взаємозв’язок між 

системою управління та зовнішнім середовищем є сутнісною характеристикою 

змісту стратегії розвитку. Так, X.Мінцберг зазначає, що “формулювання 

стратегії включає інтерпретацію середовища та розвиток послідовних моделей 

в потоці організаційних рішень” [195, c. 25]. К.Боумен розглядає стратегію як 

“інституціональну сферу, що має справу переважно з відносинами між 

організацією та її навколишнім середовищемˮ [22, c. 9-37]. 

Вчений К.Боумен визначає стратегічне управління як діяльність з 

управління, що пов’язана з постановкою цілей і завдань органу державної влади 

та з підтримкою низки взаємовідносин між нею і оточенням, що надає 

можливість їй досягти своїх цілей, відповідає її внутрішнім можливостям та дає 

змогу залишатися сприйнятливою до зовнішніх потреб [22, c. 171]. 

Виникнення та практичне використання методології стратегічного 

управління зумовлено об’єктивними причинами, що виходять з характеру змін, 

насамперед у зовнішньому середовищі організації. Потреба органів державної 

влади у стратегічному управлінні виникає зі зростанням нестабільності умов їх 

діяльності. Сутність стратегічного управління полягає в тому, що в   організації, 

з одного боку, є чітко організоване комплексне стратегічне планування, а з 

другого – структура  управління огранізації побудована так, щоб забезпечити 

розробку довгострокової стратегії для досягнення цілей органу та створення 
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управлінських механізмів реалізації цієї стратегії через систему планів [99, c. 

310]. 

У розвитку цієї методології можна виокремити декілька етапів:  

1) управління на основі контролю за виконанням стратегії, за якого 

реакція органу на зміни з’являється після здійснення подій. В умовах 

нарощування темпів змін це є неприйнятним; 

2) управління на основі екстраполяції, коли темп змін прискорюється, 

але майбутнє ще можна передбачити шляхом екстраполяції тенденцій, що мали 

місце; 

3) управління на основі передбачення змін, коли почали виникати 

несподівані явища і темп змін прискорився, однак не настільки, щоб не можна 

було вчасно передбачити майбутні тенденції та виявити реакцію на них шляхом 

розробки відповідної стратегії; 

4) управління на основі гнучких екстрених рішень, яке створюється в 

умовах, коли багато важливих завдань виникають настільки стрімко, що їх 

неможливо вчасно передбачити [99, c. 310]. 

Стратегічне управління пов’язане з постановкою цілей органу та з 

підтриманням визначених взаємовідносин з навколишнім середовищем, які 

дають змогу йому вирішувати завдання, що поставлені та відповідають його 

внутрішнім можливостям. Тому система стратегічного управління складається з 

двох взаємодоповнюючих підсистем: 1) прогнозування та планування стратегії 

організації; 2) управління стратегічними проблемами в реальному масштабі  

часу. 

Державні службовці повинні виробляти у себе здатність до стратегічного 

управління, яка, на думку Б. Карлоффа, включає п’ять елементів: 

- вміння моделювати ситуацію; 

- здатність виявити необхідність змін; 

- здатність розробляти стратегію змін; 

- здатність використовувати у процесі змін надійні методи; 

- здатність втілювати стратегію в життя [76, c. 144-146]. 
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Існує два протилежних підходи щодо розуміння процесу вироблення та 

реалізації стратегії. Перший базується на чіткому визначенні кінцевого стану 

сфери управління, що має бути досягнутий через певний проміжок часу. Далі 

визначаються всі заходи, що мають бути реалізовані для досягнення  зазначених 

цілей, створюється план дій із зазначенням термінів. Такий підхід до розуміння 

стратегії притаманний централізованій плановій економіці. При такому 

розумінні стратегія – конкретний довгостроковий план досягнення конкретної 

довгострокової мети, а вироблення стратегії – це визначення цілі та створення 

довгострокового плану. При формуванні такого виду стратегії доцільно 

використовувати нормативне прогнозування. Як було зазначено раніше, саме 

такий вид прогнозування передбачає активне втручання в майбутнє та 

націлений на вироблення шляхів досягнення конкретних цілей, що визначені 

заздалегідь.  

Стратегія функціонування органу в ринкових умовах має нести в собі 

можливість отримання переваг від змін. Це визначальна парадигма другого 

підходу до розуміння категорії “стратегія”. За О.Віханським стратегія – “це 

довгостроковий якісно визначений напрям розвитку організації, що належить 

до певної сфери, засобів і форм її діяльності, системи взаємовідносин усередині 

організації, а також позиції організації щодо оточуючого середовища, що 

приводить організацію до її цілей” [36]. 

Важливою особливістю реалізації стратегії є те, що в цей період можуть 

виникнути проблеми, викликані негативними зовнішніми впливами. Це 

потребує коригування стратегії і дуже часто в умовах обмеженого часу. Саме 

використання політичного прогнозування здатне забезпечити довгострокове 

бачення розвитку політичної системи та є інструментом вироблення державної 

стратегії. Прогнозування здатне забезпечити ефективне державне упраління, 

передбачити можливі зміни в політичній системі, тим самим забезпечити 

готовність органів державної влади до швидкого відповідного реагування. 

Ще одна важлива особливість політичного прогнозування пов’язана з 

так званими парадоксами самоздійснення і самоспростування. Як ми вже 

зазначали раніше, у політиці сам факт створення прогнозу може стати новим 
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фактором у процесі, який даний прогноз розглядає, і в цьому кардинальна 

відмінність соціально-політичного прогнозу від природничо-наукового. Значна 

частина політичних прогнозів є “активними”, тобто здатними впливати на 

поведінку системи, на відміну від “пасивнихˮ прогнозів, які не 

характеризуються такою здатністю. 

Якщо, наприклад, центральний орган виконавчої влади держави 

офіційно оприлюднює прогноз, згідно з яким політична та економічна ситуація 

в країні буде безперервно і радикально погіршуватися, такий прогноз фактично, 

незалежно від об’єктивних показників і тенденцій, “приречений” на те, щоб 

бути реалізованим. Паніка в політичних і правових колах, яка стане 

безсумнівною реакцією на такого роду заяву офіційних осіб, може привести в 

дію механізми самоздійснення прогнозу. У той же час, вчасне попередження 

про можливі майбутні негативні наслідки того чи іншого політичного процесу 

можуть привести до самоспростування політичного прогнозу. Це може статися, 

якщо, реагуючи на прогноз, особи, що приймають рішення, здійснять 

максимальну мобілізацію ресурсів для запобігання винекненню негативних 

наслідків. 

Таким чином, в прогнозно-політичних дослідженнях повинні 

враховуватися можливі ефекти зворотного зв’язку між продукуючими 

прогнозами і поведінкою суб’єкта прогнозування. У нормативному 

прогнозуванні додатково необхідно звертати увагу на можливості використання 

таких ефектів для досягнення певних політичних цілей, тобто політичний 

прогноз може не тільки обслуговувати процес прийняття рішень, але і 

безпосередньо виступати як фактор управління політичними      процесами. 

Таким чином, прогноз виконує не тільки пізнавальну функцію – 

отримання інформації про можливі альтернативні варіанти розвитку 

досліджуваного об’єкта, але й управлінську – проектування бажаного 

майбутнього і впровадження цього проекту в масову свідомість і свідомість 

політичних еліт. На цій основі можна дати визначення поняття         політичного 

прогнозування державної політики як процесу вироблення науково-

обґрунтованих суджень про альтернативні варіанти державної політики на 
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основі поєднання соціально-економічних, політичних та соціокультурних 

чинників з метою забезпечення стратегії розвитку держави, мінімізації 

політичних та економічних ризиків, підвищення ефективності державно-

політичних рішень. 
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2.2.Вироблення, оцінка та відбір альтернативних варіантів державної 

політики 

Формування політики в демократичних країнах є комплексним та 

ступеневим процесом. Для того щоб ефективно керувати, перш за все необхідно 

мати інформацію про об’єкт управління. В сучасних умовах швидкої 

трансформації політичної та соціально-економічної сфер, важливо забезпечити 

своєчасний та якісний аналіз політичних процесів. Під ефективною державною 

політикою слід розуміти певне поєднання технічної та економічної 

ефективності управління. Під технічною ефективністю розуміється наскільки 

наявні альтернативи приводять до досягнення раніше оціненого результату дії. 

Тобто, технічна ефективність показує, якою мірою були досягнуті поставлені 

цілі, виконані поставлені завдання та реалізовані потенційні можливості. 

Економічну ефективність відносять до сукупності зусиль, які потрібні для 

досягнення необхідного рівня технічної ефективності, тобто ступеня реалізації 

поставленої мети. Ця характеристика відображає співідношення результату 

витрат для досягнення поставленої мети [177, с. 5]. 

Сучасна політична наука дуже активно використовує категоріальний 

апарат, який раніше використовувався у технічних дисциплінах. Саме поняття 

“технологія” являє собою цілісну динамічну систему, сукупність процесів, що 

включає апаратно-технічні засоби, операції та процедури діяльності з ними, 

управління цією діяльністю, необхідну для цього інформацію, знання, ресурси 

тощо. Побудова та вибір політичних технологій здійснються за допомогою 

аналітичного підходу та скаладається з поділу діяльності на окремі етапи, 

стадії, операції, відбору ефективних методів, засобів їхнього застосування 

залежно від  цілей, які необхідно реалізувати [177, с. 6]. 

Політичні технології містять у собі як прийоми досягнення негайного 

короткочасного результату (тактика), так і одержання глибинного та тривалого 

ефекту (стратегія). Вибір та використання тих або інших політичних технологій 

визначає сутність політики, ефективність політичного управління, спосіб 

регулювання політичних процесів та стійкість політичної системи. 
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Особливу роль в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної 

політики відіграє систематичність визначення кола питань, що виникають у 

процесі базової діяльності споживача інформації, їх аналіз та прогнозування. 

Саме орієнтація на передбачення, виявлення тенденцій розвитку ситуації 

зумовлює переважне застосування різних методів політичного прогнозування. 

Передбачення шляхів розвитку ситуації потребує узагальнення відомостей та їх 

оцінки, тобто використання методів узагальнення, абстагування та 

моделювання. Результатом прогнозної діяльності будуть такі документи, що є 

інформаційною моделлю проблеми. Такі інформаційні документи містять так 

зване вивідне знання у вигляді висновків, рекомендацій, прогнозів. Це 

насамперед огляди, щорічні доповіді та аналітичні довідки. Відвопідно, 

інформаційні документи, що містять прогноз розвитку проблемної ситуації, є 

засобом інформаційного управління [177, с. 8]. 

Спеціалісти, що займаються інформаціно-аналітичним дослідженням 

зазначають, що аналітичні технології надають інформацію у системному 

вигляді. А це дозволяє створити цілісну картину того, що відбувається та 

спрогнозувати майбутню діяльність різних структур, сил, груп інтересів та 

розвиток політичної системи в цілому. Саме необхідність передбачення, 

виявлення та прогноз тенденцій розвитку політичної ситуації зумовлює 

застосування різних аналітичних методик. З’ясування можливих шляхів 

розвитку ситуації, вироблення політичного прогнозу є надійним підгрунтям для 

прийняття управлінських рішень. 

Як ми вже зазначали в попередньому підрозділі, головною необхідністю 

викориcтання політичного прогнозування у формуванні державної політики є 

зменшення рівня невизначеності в майбутньому, уникнення небажаних 

наслідків після прийняття політичного рішення. Прогноз дає можливість 

покращити ефективність рішень, що приймаються. Однак прогнозування в 

державній політиці не зводиться до спроб передбачити всю картину 

майбутнього. Прогноз виходить з того, що до явищ майбутнього потрібно 

підходити з урахуванням набору різних можливих варіантів. Такі варіанти 

можна називати альтерантивами політики. 
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Процес вироблення альтернатив політики є дуже важливим етапом у 

формуванні державної політики. Альтернативи політики – це конкретні способи 

дій, які мають відповідати наявним політичним, економічним, соціальним, 

людським ресурсам і забезпечувати розв’язання урядом визначеної проблеми. 

Основним завданням аналізу політики є надання переконливих та вичерпних 

аргументів на користь одного з варіантів вирішення існуючої проблеми. Для 

цього необхідно за допомогою процедури прогнозування описати можливі 

варіанти вирішення проблеми, здійснити оцінку спроможності кожного 

варіанту, розв’язати зазначену проблему та порівняти результати такого 

оцінювання. Результати оцінювання й порівняння можливих варіантів повинні 

продемонструвати який з обраних варіантів або їх комбінація найкраще 

підходить для ефективного розв’язання проблеми. В ідеалі, при розробці 

державної політики має бути декілька альтернативних варіантів. На думку 

В.Лобанова, важливість альтернативних варіантів полягає в тому, що при їх 

розробці враховується весь можливий спектр думок та суджень, а також 

створюються передумови для вибору найбільш оптимального шляху вирішення 

проблеми [90, с. 32]. 

Український дослідник В.Романов вирізняє кілька типів альтернатив, які 

дають загальне уявлення про можливості у процесі вироблення політики. До 

першого типу він відносить таку альтернативу, коли інснуюча політика 

пролонґується на тому ж рівні зусиль. У цьому випадку витрати, як правило, 

відкриті та прямі, оскільки урядові організації вже передбачили видатки на 

поточну політику. Але розраховувати ефективність такої політики досить важко, 

оскільки вона спирається на минулу діяльність та відштовхується від того, що 

вже досягнуто [156, с. 154]. 

Другий тип альтернативи – існуюча політика пролонґуєтья, але на 

іншому рівні зусиль. Це означає продовження її базової концепції, але на основі 

більш високого або низького рівня задіяних ресурсів. Подібні дії впливають як 

на вартість, так і на ефективність політики. До того ж, якщо йдеться про 

скорочення коштів, то аналітикам прийдеться зустрітися зі значним опором 

чиновників та груп інтересів[156, с. 154]. 
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Третій варіант альтернативи полягає у виборі іншого варіанту існуючої 

політики. Він містить у собі лише мінімальну модифікацію діючої політики, а 

не зміни на рівні діяльності. В цьому випадку важче підрахувати витрати та 

ефективність політики, ніж у попередніх випадках, оскільки незначні зміни не 

дають достатньо матеріалу для аналізу [156, с. 154]. 

Четверта альтернатива полягає у виробленні нової політики з 

традиційними концепціями, що означає зміни в поточній практиці настільки 

значні, що вже не дають більше варіацій існуючої політики. Цей тип 

альтернатив на думку дослідника є відносно безпечним шляхом інновацій, хоча 

ризик тут більший, ніж у попередніх типах. В данному випадку базовий 

концепт політики вже використовувався, тому розраховувати його ефективність 

можна на основі минулого досвіду [156, с. 154]. 

П’ятий тип альтернативи – нова політика з новими концепціями. 

В.Романов вважає, що цей тип є найменш прийнятним, оскільки створює 

величезні труднощі для підрахунку витрат та ефективності. Також досить 

високий ступінь ризику зумовлює рідкість його використання. Однак 

альтернативи цього типу можуть стати найкращим шляхом досягнення 

найбільшого прогресу [156, с. 154]. 

Отже, вибір однієї з кількох альтернатив або пропозицій є важливим 

етапом як у ході процесу вироблення політики, так і в ході аналізу політики. Він 

містить в собі декілька підетапів: 1) визначення найочевидніших альтернатив та 

виявлення існування прихованих, які необхідно визначити;       2) чітке 

формулювання альтернатив; 3) порівняння їх з використанням широкого 

спектру критеріїв як політичних, так і технічних та аналітичних технологій; 4) 

виявлення оптимальної альтернативи чи кількох можливих альтернатив для 

процесу прийняття рішення [156, с. 23]. 

Наприклад Д.Веймер та А.Вайнінг в процесі вироблення політичного 

рішення виокремлюють особливу фазу “аналізу шляхів рішення”, поділяючи її 

на ще більш детальні етапи: 1) вибір критеріїв оцінки; 2) ідентифікація 

політико-управлінських альтернатив; 3) оцінювання, що включає прогнозування 

очікуваних результатів та їх оцінку з точки зору критеріїв;        4) рекомендації 
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до дії [32]. Американський політолог Е.Голуб пропонує виокремити такі етапи 

процесу вироблення альтернатив політики: 1) визначення цілей; 2) вироблення 

альтернатив; 3) прогнозування; 4) порівняння альтернатив; 5) вибір між ними 

[32,c. 251]. Відомим вітчизняним спеціалістом Л.Євлановим розроблений 

досить детальний алгоритм вироблення альтернатив. Вчений вважає, для того 

щоб здійснити правильний відбір альтернатив, необхідно: 1) виявити межі 

сфери рішення, що приймається; 2) з’ясувати тип рішення; 3) сформулювати 

цілі рішення; 4) виявити обмеження цього рішення; 5) сформулювати крайні 

варіанти (найгірший і найкращий); 6) генерація загальної множини альтернатив; 

7) оцінка переваг та недоліків кожного варіанту; 8) оцінка вірогідності 

ефективної реалізації політичного рішення; 9) аналіз переваг кожного рішення 

відносно можливості досягнення рішення; 10) зведення множини альтернатив 

до можливих варіантів; 11) редукція можливих варіантів альтернатив до 

ефективних варіантив; 12) вибір оптимального варіанту політики [62, с. 85]. 

Західний дослідник М.Говлет зазначає, що вибір між розробленими 

альтернативами політики та їхнім ймовірним впливом на оцінювану проблему є 

найбільш відкритою політичною стадією, оскільки багато потенційних 

вирішень данної проблеми мають бути якимось чином відсіяні, щоб відібрати 

лише одну чи набір із декількох, придатних до використання [42, с. 153-154]. 

Рішення про вибір певних альтернатив залежить від критеріїв, на основі 

яких формується курс державної політики. Синтезуючи погляди багатьох 

вчених, можна виокремити такі універсальні критерії оцінки альтернативних 

варіантів політики: 

1) Результативність як міра досягнення проголошених цілей політики. 

Якщо всі завдання виконані з високою імовірністю, то результативність 

вважається високою. Якщо всі завдання будуть виконані з низькою 

імовірністю, то результативність буде низькою. 

2) Ефективність як співвідношення між витратами на проведення 

політики та отриманими результатами. Для визначення ефективності 

необхідно підрахувати потенційні витрати і вигоди, що пов’язані з 

реалізацією певної альтернативної політики. Вигода – це очікувані 
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позитивні результати реалізації того чи іншого варіанту. Витрати – це час, 

грошові та інші ресурси, витрачені на реалізацію певного варіанту, або 

можливі негативні наслідки його реалізації. Як вигоди, так і витрати 

можуть включати економічні, соціальні, політичні та екологічні чинники. 

3) Економічність політики – намагання отримати певні фіксовані 

результати з найменшими затратами ресурсів. 

4) Справедливість як критерій оцінки варіантів політики. Цей критерій 

означає непропорційний вплив на різні регіони та групи населення. Основні 

його ознаки: громадянство, місце проживання, рівень доходів, класова, 

расова та національна належність, вік, стать. Типи справедливості: 

горизонтальна – однакове ставлення до членів суспільства з однаковим 

статусом, вертикальна – розподіл товарів та послуг між групами з нерівним 

статусом,  міжвікова – вплив на долю майбутніх поколінь. 

5) Політична здійсненність – відповідність пріоритетним завданням 

уряду; ставлення громадськості, ставлення впливових груп спеціальних 

інтересів. 

6) Адміністративна здійсненність – чи може бути реалізований цей 

варіант політики за наявних політичних, соціальних та адміністративних 

умов; чи достатня чисельність персоналу для його реалізації; чи достатні 

для цього фінансові ресурси; чи можна все зробити вчасно; законодавчі 

обмеження. 

7) Результативність як критерій оцінки варіантів політики – це міра 

досягнення проголошених цілей політики. Для визначення результативності 

слід попередньо чітко визначити цілі політики, за кожною ціллю 

сформувати критерій – формальну ознаку досягнення цілі. З урахуванням 

цих критеріїв слід визначити, яка імовірність досягнення всього комплексу 

цілей. Наприклад, якщо всі завдання будуть виконані з високою 

імовірністю, то    результативність – висока. Якщо імоврність виконання 

всіх завдань низька, тоді низька  і  результативність [1, c.27]. 

Оцінка результативності політики здійснюється з метою показати 

наскільки добре ця конкретна політика досягає своєї мети. Процес оцінювання 
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результативності політики складається з трьох кроків: 1) побудова моделі 

оцінювання; 2) застосування моделі до аналізованої політики; 3) формулювання 

висновків. Першим кроком в оцінюванні політики є створення моделі її 

оцінювання, яка повинна починатися з чіткого визначення політики, що є 

об’єктом оцінювання. Окрім визначення політики, модель має містити 

формулювання: загальних цілей, для досягнення яких розроблено політику; 

конкретних завдань, виконання яких сприяє досягненню зазначених цілей; 

критеріїв для визначення ступеня виконання завдань та точних показників для 

вимірювання успішності виконання завдань і досягнення встановлених 

критеріїв. Побудувавши модель оцінювання політики, варто використати 

розроблені показники, щоб зробити якомога більше кількісних оцінок 

аналізованого предмету. Окрім кількісних, можуть знадобитися якісні методи 

оцінювання для тих кртеріїв, які не піддаються точному кількісному 

вимірюванню [75, с. 31]. 

Ефективність як критерій оцінки варіантів політики – це співвідношення 

затрат на проведення політики й досягнутих результатів. Для визначення 

ефективності слід підрахувати потенційні витрати та вигоди, пов’язані з 

реалізацією цієї альтернативи політики. Кроками аналізу ефективності політики 

можна назвати такі: 1) складення списку вигід та витрат для кожного варіанту; 

2) оцінка всіх елементів обох списків у грошовому вираженні, з урахуванням 

чинників часу й ризиків; сумарні оцінки елементів кожного із списків утворять 

відповідно вигоди і витрати варіанту політики; 3) порівняння вигід та витрат за 

допомогою одного з відомих критеріїв ефективності для визначення чистої 

вигоди [75, с. 32]. Також варто зазначити, що у деяких випадках низька оцінка 

варіанта політики за критерієм “політична здійсненість” або “адміністративна 

здійсненість” на практиці може означати нездійсненість цього варіанта            

[1, c. 28]. 

Важливим є те, що вартісні оцінки мають базуватися на думці експертів, 

котрі спеціалізуються у певній галузі. Також варто враховувати, що деякі 

витрати складно оцінити кількісно, наприклад, “політичне невдоволення”. 

Однак спроби зробити це є виправданими та корисними. Деякі аналітики 
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називають такі записки компенсаційними змінними. Вона дозволяє “приписатиˮ 

грошову оцінку нематеріальним чинникам задля порівняння різних варіантів. 

Грошова оцінка певних нематеріальних витрат – це та сума, яку пересічний 

громадянин погодився б прийняти як справедливу компенсацію за певні витрати 

або за потенційні збитки [75, с. 32]. 

Оцінювання спрямовується у двох напрямках: як можна виміряти 

політику стосовно цілей, яких вона повинна досягти, та фактичний вплив цієї 

політики. В цьому сенсі аналіз оцінювання має ряд основних методик:              

1) методики, що вимірюють зв’язок між вигодами, витратами та корисністю,    

2) методики, що вимірюють якість, 3) методики, що використовують 

експерименти для оцінювання політики і програм [116, с. 462]. 

Як бачимо, у процесі формування державної політики аналітик має 

справу з сумішшю кількісних і якісних показників, кожен з яких несе на собі 

політичне навантаження, тобто одиниці вимірювання, порядок вимірювання і 

обчислення є предметами обговорення між політичними акторами. Навіть такі 

показники як результативність та ефективність, які здавалося б, належать до 

економічних та мають добре розроблені методики обчислення – аналіз витрат і 

прибутків, витрат і ефективності, – прямо залежать від політичних обговорень 

цілей і цінностей політики [64, с. 68]. 

Як було визначено в першому розділі нашого дослідження, використання 

політичного прогнозування у формуванні державнлї політики є основою 

дальновидної політики та вироблення стратегічних планів та програм. Тому, в 

цьому контексті, при виборі однієї з альтернатив доцільно врахувати принципи 

стратегічного планування. Е.Уткін у своїх працях досліджує логіку 

стратегічного планування, певні закономірності системи управління 

суспільством та виокремлює їх у чотири принципи: 1) принцип єдності 

економіки і політики при пріоритеті політики; 2) принцип єдності централізму 

та самостійності; 3) принцип наукової обґрунтованості та ефективності 

управлінських рішень; 4) принцип поєднання загальних і локальних інтересів 

при пріоритеті інтересів більш високого рангу і стимулювання особистої та 

колективної зацікавленості у виконанні управлінських рішень [174, c. 36-37]. 
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Стосовно до процесу вибору альтернатив політики названі принципи 

управління мають наступний зміст. Змістом принципу єдності економіки і 

політики при пріоритеті політики є вимога, згідно з якою розробники прогнозів, 

стратегічних програм і планів повинні виходити з цілей політики, наміченої до 

реалізації відповідними суб’єктами управління. На макрорівні – політики 

правлячої партії (блоку партій), що реалізовується сформульованим нею 

урядом. Тобто, це означає, що вибрана альтернатива має відповідати тій 

політичній стратегії, яку обрали суб’єкти управління. Якщо при виборі 

альтернативи стоїть питання вибору між екномічною ефективністю та 

політичною ефективністю, то пріоритет необхідно надати політичній. Вибрана 

альтернатива має гармонічно відображати основні цілі та цінності обраної 

політики в державі. 

Сутність принципу єдності централізму та самостійності полягає в тому, 

що підготовлювані регулюючими органами проекти рішень у формі прогнозів 

та стратегічних програм, з одного боку, повинні базуватися на інформації про 

наміри господарюючих суб’єктів, враховувати їхні інтереси, а з іншого – 

забезпечувати вплив на них в потрібному для суспільства напрямку. Тобто, при 

виборі альтернативи необхідно дотримуватися балансу інтересів усіх суб’єктів 

політичного процесу. 

Принцип наукової обґрунтованості та ефективності прогнозів та 

стратегічних програм означає необхідність врахування в процесі вироблення 

альтернатив таких вимог: 

а) врахування дії всієї системи законів розвитку суспільства, що 

визначають зміст і напрямок руху його окремих елементів і сфер діяльності; 

б) глибоке вивчення і практичне використання у дослідженні досягнень 

сучасної вітчизняної та зарубіжної науки і техніки; 

в) на основі широкого використання економічних інструментів вибрати 

такий варіант політики, який був здатен до швидкого реагування на постійно 

мінливі потреби суспільства; 

г) вибрана альтернатива має забезпечити органічну єдність стратегічних 

і тактичних планів, які вже існують; 
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д) підвищення ступеня достовірності аналітичної інформації, яка є 

інформаційною базою для вироблення альтернатив, розробки прогнозів та 

стратегічних програм; 

е) постійне вдосконалення технології розробки всіх прогнозних 

документів; 

ж) забезпечення комплексного використання всіх інших елементів 

методології політичного прогнозування. 

Принцип поєднання загальних і локальних інтересів при пріоритеті 

інтересів більш високого рангу і стимулювання особистої та колективної 

зацікавленості у виконанні завдань, стратегічних програм і планів означає:      1) 

по-перше, об’єктивну необхідність органічного поєднання інтересів різних груп 

при виборі альтернативи і забезпечення в процесі управління досягнення 

стратегічних цілей програм і проектів планів, а також підготовки заходів, 

способів їх досягнення; 2) по-друге, при виборі альтернативи, що має стати 

основою загальнодержавних або регіональних цільових, комплексних 

стратегічних програм, необхідно враховувати інтереси всіх членів суспільства, з 

метою зміцнення його безпеки, обороноздатності, соціальної захищеності 

громадян та інших загальнолюдських цінностей. 

Отже маючи певний набір альтернатив політики та критерії їх 

оцінювання, аналітик політики має виконати такі процедури: 

1) спрогнозувати впливи альтернатив; 

2) оцінити ці вливи з позицій обраних критеріїв та принципів; 

3) порівняти альтернативи за несумісними критеріями. Це дуже 

важливий етап формування політики, оскільки якісне виконання всіх процедур 

спрямоване забезпечити зменшення невизначеності наслідків виробленої 

політики. Тепер детальніше розглянемо ці процедури. 

Для прогнозування впливів альтернатив знадобиться визначена на 

першому етапі аналізу модель проблеми політики. За допомогою цієї моделі 

можна не тільки зрозуміти й пояснити поточний стан речей, але й передбачити 

подальший розвиток подій за умов існуючої політики. В.Романов, вважвє що 

альтернативи політики мають множинні впливи, тому слід скористатися 
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двоетапною процедурою прогнозування. На першому етапі на основі моделі 

проблеми та визначених альтернатив реєструється якомога більше можливих 

впливів, кожен з яких повинен бути релевантним, принаймні до одного з 

критеріїв. Коли ж який-небудь вплив не належить до жодного з критеріїв, це 

означає, що набір критеріїв обмежений. На другому етапі необхідно для 

кожного критерію виробити прогноз, тобто іншими словами, слід спрогнозувати  

впливи  кожної  з альтернатив на кожен критерій. Це дасть змогу порівняння 

всіх альтернатив, зважаючи на кожен критерій оцінки        [156, с. 156]. 

А.Дегтярьов зазначає, що в процесі вибору однієї з альтернатив, аналітик 

має звертатися до процедур політичного прогнозування. Він вважає, що 

прогнозування кожної альтернативи передбачає вірогідну оцінку впливу 

результатів даного виду діяльності, що містить в собі сукупність способів 

досягнення цілі, на зміну існуючої ситуації та її майбутній стан. Вчений 

наголошує на тому, що в політичному аналізі використовуються різні методики 

прогнозування, на основі екстраполяції знань в майбутні тенденції, теоретичних 

моделях причинно-наслідкових зв’язків або ж на досвіді та інтуїції спеціалістів, 

що готують експертну оцінку. В багатьох випадках, на думку дослідника, 

прогнозуючи наслідки альтернатив політики, ми маємо можливість отримати 

кількісні оцінки вірогідності реалізації політичних рішень, можливих ризиків 

та загроз, результатів та наслідків їх здійснення [55, с. 264]. 

Для того, щоб поєднати оцінку окремих альтернатив із порівняльним 

аналізом їх переваг та недоліків, в сучасній теорії прийняття рішень активно 

використовують загальний матричний метод та різноманітні методи матричних 

підходів (по критеріям оцінки, політичним акторам, які так чи інакше мають 

відношення до певної альтернативи, ресурсам, часу тощо) [55, с. 264]. 

Найбільш поширеним є метод співставлення за допомогою матриці 

критеріїв/альтернатив, у відповідності до яких кожна альтернатива оцінюється 

крізь призму кожного вибраного критерію та його пріоритетності, а потім 

підсумовується загальний результат у вигляді сумарної оцінки. Крім того, що 

кожному критерію призначаються певні індикатори (ефективності, 
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справедливості тощо), при використанні матричного підходу вводиться також 

коефіцієнт пріоритетності кожного з відібраних критеріїв [55, с. 265]. 

На жаль, частіше за все, в практиці політичного прогнозування різні 

альтернативи мають найкращий результат за різними критеріями. Отже, 

завдання полягає в тому, щоб показати переваги і вади різних критеріїв, 

пов’язаних з різними варіантами вибору. У переважній більшості випадків цей 

процес супроводжується невизначеністю, полюсами якої є, з одного боку, 

прогнози, основою яких є статистична або математична модель (низький рівень 

невизначеності), а з другого – припущення на підставі суб’єктивної оцінки 

аналітиком наявних даних.  

Науковець В.Романов пропонує декілька способів “боротьби” з 

невизначеністю:  

1) Розробка резервних сценаріїв. Цей спосіб застосовується у разі, 

існування невизначеності щодо умов, які матимуть значення в майбутньому. В 

цьому випадку аналітик політики може спробувати розробити кілька сценаріїв, 

які відповідатимуть ймовірному діапазону варіантів розгортання подій. У 

кожному варіанті обирається найкраща альтернатива політики. Якщо в усіх 

сценаріях домінуватиме одна й та сама альтернатива, то дослідник отримує 

додаткові докази на користь обрання саме її. Якщо жодна з альтернатив не є 

домінуючою, аналітикові необхідно зробити вибір на основі кращих результатів 

за найвірогіднішими сценаріями або, спираючись на стратегію “мінімаксˮ 

(уникнення найгірших наслідків), визначити найгірший можливий результат за 

кожним сценарієм, а потім вибрати з них найкращий. 

2) Оцінювання альтернатив. До цього способу вдаються тоді, коли 

впевненість аналітика у прогнозах коливатиметься залежно від різних 

альтернатив. Інколи буває так, що рівень невизначеності прогнозів щодо однієї 

альтернативи є низьким, а щодо іншої досить високим. За таких умов доцільно 

провести оцінювання “найкращого” і “найгіршогоˮ випадків для кожної 

альтернативи, яка містить невизначеність щодо результатів.  

3) Створення нового критерію. Цей спосіб полягає у виробленні нового 

критерію оцінювання, який би вимірював ймовірність отримання суттєвої 
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відмінності між реальними результатами та найточнішими прогнозами 

аналітика [156, с. 158-159]. 

Слід зауважити, що чим більша кількість критеріїв, тим складнішим є 

порівняння альтернатив політики. При виробленні альтернатив політики, 

В.Тертичка, пропонує звернути увагу на:ресурсні центри ідентифікації 

альтернатив політики;рівноцінність, як головний критерій вироблення 

альтернатив політики;кількість альтернатив політики;обов’язкового включення 

в альтернативи політики status-quo, тобто збереження існуючої політичної 

ситуації;врахування правил при виробленні альтернатив політики. Далі, на 

думку науковця необхідно визначити для кожної альтрантиви затрати, тобто ті 

ресурси, які необхідні для здійснення політики; безпосередній результат 

реалізації саме цього варіанту політики та результати політики з урахуванням 

усіх вливів [169, с. 89]. 

Загалом, можна сказати, що в процесі формування політики може бути 

запропонована велика кількість альтернатив. Деякі дослідники навіть радять на 

початковій стадії скласти як умога більший їх перелік, не вдаючсь до критичної 

оцінки. Але в процесі подальшої роботи необхідно звузити коло альтернатив, 

що придатні вирішити конкретну проблему. Як правило, їх число не перевищує 

4-5, хоча остаточна кількість альтернатив визначається кожним конктертним 

випадком аналізу.  Мінімальною кількістю альтернатив є дві. Найчастіше, коли 

аналітикові доводиться робити вибір між збереженням і зміною статусу-кво.  

Досить часто, при формуванні державної політики в Україні, варіант дій, 

що остаточно відібраний урядовими чиновниками для впровадження, не 

потрапляє до числа альтернатив. Трапляються випадки, коли суб’єкти 

управління використовують аналіз та прогноз для підкріплення заздалегідь 

визначеного варіанту політики. П. Браун вважає, що за таких умов відбувається 

підміна аналізу та прогнозування політики процесом її обґрунтування [23, с. 

139].  

Формування політики у такий спосіб може призвести до негативних 

наслідків та неможливості реалізації прийнятих політичних рішень, через 

однобічність та фрагментарність аналізу проблеми та відсутність науково-
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обґрунтовано прогнозу впливу даних рішень на суб’єктів та об’єктів державної 

політики та політичну систему вцілому. 

Особливу увагу у процесі формування державної політики слід звернути 

на інститути, які беруть участь у виробленні та прогнозуванні варіантів 

політики. Безумовно, головними дійовими особами на цьому етапі стають 

органи виконавчої влади. Здійснюючи керівництво тією чи іншою галуззю, вони 

найкраще знають проблеми, що існують у підпорядкованих ним організаціях, і 

готують відповідні рішення стосовно запобігання кризам чи розвитку галузі. 

Одночасно з нормативно підготовленими пропозиціями, тобто тими, процедура 

розробки яких встановлена нормативними документами, можуть зявитися і 

варіанти, запропоновані політичними партіями, експертними організаціями чи 

навіть окремими особами.  

О.Дем’янчук у своїй монографії подає перелік інститутів які беруть 

участь у виробленні альтернатив політики. Науковець зазначає, що головними 

дійовими особами на цьому етапі стають органи виконавчої влади. При цьому 

до уваги беруться в першу чергу галузеві інтереси навіть у тому випадку, коли 

варіанти політики зачіпають інші міністерства чи відомства. Також, дослідник 

зауважує, що поряд з адміністративними органами, на процес вироблення 

альтернатив політики опосередковано впливає уряд, професійні (експертні) 

організації та суспільні/громадські інститути [57, с. 56]. 

В той же час М.Кан зазначає необхідність врахування у процесі 

вироблення політики ролі неінституйованих дійових осіб – мас-медіа, партій, 

груп інтересів, політичних консультантів та незалежних аналітичних 

центрів[187].Також А.Дегтярев вважає що оцінкою та порівнянням 

запропонованих варіантів вирішення проблеми повинні займатися залучені для 

цього експерти. 

Тему інституціоналізму у виробленні політики ретельно розглядали 

також А.Вілдавські, Д.Пресман, Дж.Марч,  Й.Олсен, Т.Скокпол та інші. 

Інституційна  модель досить важлива для розуміння процесу формування 

політики, оскільки вона вносить у її дослідження чітке впорядкування і 

нормативність. Однак слід зауважити, що існує проблема ізольованості 
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інституцій, які виробляють альтернативи політики від суспільства, в якому 

існують.  

Отже, якщо говорити про суб’єкти політичного прогнозування, то варто 

зазначити, що формування політики відбувається в законодавчих та виконавчих 

структурах, групах інтересів, спеціальних комісіях, «мозкових центрах». Цей 

процес носить комплексних характер, а тому досить складно виокремити 

окремих субєктів політичного прогнозування державної політики. Вироблення 

політики має супроводжуватись процедурою прогнозування на кожному рівні, 

тому усі суб’єкти політичної аналітики мають володіти методологією 

прогнозування.  
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2.3. Основні напрями застосування політичного прогнозування державної 

політики 

Політичні прогнози можна поділити на ряд видів в залежності від 

об’єкта прогнозування. Однак, варто зазначити, що в сучасних умовах 

динамічних політичних трансформацій та змін, для вироблення політичного 

прогнозу використовують дані із різних сфер життєдіяльності. Було б складно 

дати прогноз у сфері економічної політики, не використовуючи інформації про 

соціальну і демографічну структуру населення, екологічні, молодіжні та інші 

проблеми суспільства. Для кожного прогнозу необхідно залучати якнайбільше 

даних по суміжних напрямках. Міра достовірності прогнозу завжди прямо 

пропорційна достовірності вихідного матеріалу та мірі повноти 

використовуваної інформації з інших галузей. Міждисциплінарний підхід у 

розробці прогнозів дозволяє розкрити повний спектр факторів, які можуть 

вплинути на кінцевий результат. Провідний напрямок політичного прогнозу 

становить профіль прогнозу, який є предметом дослідження. Допоміжні 

напрямки утворюють прогнозний фон як сукупність зовнішніх умов стосовно 

об’єкта прогнозування, що мають суттєве значення для вирішення завдань 

політичного прогнозу. Стандартний прогнозний фон поділяється на науково-

технічний, демографічний, економічний, соціологічний, соціокультурний, 

організаційно-політичний та  міжнародний [60]. 

На основі вивчення поглядів різних вітчизняних та зарубіжних 

дослідників можна виокремити два основних напрямки політичного 

прогнозування : внутр ішньопол і тичне т а зовн ішньопол і тичне . 

Внутрішньополітичне прогнозування має два аспекти. Один із них пов’язаний з 

передбаченням розвитку конкретних політичних явищ. Цей аспект має суто 

прикладний характер і здійснюється, зазвичай, у процесі самої політичної 

діяльності. Суб’єктом прогнозу в даному випадку виступає держава чи 

політична партія у формі відповідних органів. Інший аспект прогнозу охоплює 

діяльність політичних інститутів і політичні процеси в суспільстві. Такі 

прогнози розробляють наукові колективи, аналітичні центри, які 
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спеціалізуються на вивченні тих чи інших елементів політичної системи чи 

аспектів політичної діяльності.  

Найголовнішими об’єктами внутрішньополітичного прогнозування є:  

- формування, розвиток і структура політичної системи, взаємозв’язок та 

активність її компонентів;  

- розвиток держави, динаміка її функцій, зміна форм та напрямків 

діяльності;  

- утвердження правових відносин і громадянського суспільства, розвиток 

прямої та представницької демократії; зміни в структурі та змісті діяльності 

основних суб’єктів політики;  

- динаміка розвитку партійної системи, форми і методи діяльності 

політичних партій; процес політичної соціалізації особи;  

- функціонування і тенденції розвитку громадської думки та її вплив на 

політичний процес; державна політика щодо різних сфер суспільного життя 

(економічна, соціальна, демографічна, етнічна, молодіжна політика тощо) 

[164]. 

Вибір тих чи інших об’єктів для внутрішньополітичного прогнозування 

залежить від конкретних завдань, що стоять перед дослідником. 

Зовнішньополітичні прогнозив залежності від специфіки завдань 

охоплюють передбачення довгострокових загальних тенденцій розвитку 

міжнародних відносин, загальних тенденцій зовнішньої політики окремих 

держав, груп держав, співвідношення сил між ними, визначення ймовірних та 

оптимальних зовнішньополітичних рішень в межах політичного року та ін. 

Зовнішньополітичне прогнозування має свої особливості. Міжнародні 

відносини як сфера людського спілкування складаються з економічних, 

політичних, правових, дипломатичних, соціально-психологічних, культурних, 

науково-технічних, військових та інших зв’язків і взаємовідносин між 

державами, народами, соціальними групами, партіями й організаціями і навіть 

між окремими особистостями, які діють на міжнародній арені.Основним 

суб’єктом міжнародних відносин у сучасному світі є держава, яка завдяки цим 

відносинам реалізує свою зовнішньополітичну функцію. 
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Сучасні реалії характеризуються якісно новим зростанням ролі 

міжнародних відносин у житті людства. А це у свою чергу викликає підвищену 

увагу з боку і вчених-спеціалістів, і широкої світової громадськості. Сьогодні 

невпинно збільшується число наукових дисциплін у галузі теорії міжнародних 

відносин. Важливою сферою прогнозування стали питання зовнішньої політики 

окремих держав.На основі загальнотеоретичної методології оцінюється 

загальне становище в світі, регіоні чи країні, вивчаються тенденції й напрями 

розвитку і чинники, які визначають розвиток, робляться спроби оцінити нові 

можливі чинники розвитку тощо. На цій основі виникає можливість створювати 

більш-менш докладні багатоваріантні прогнози [164]. 

Враховуючи максимальну (порівняно з іншими об’єктами соціального 

прогнозування) невизначеність багатьох складників у міжнародних справах, 

важливо підкреслити, що в прогнозуванні міжнародних відносин і 

зовнішньополітичних явищ необхідна підвищена увага до чинників, які 

зумовлюють зовнішньополітичну стратегію (умови матеріального життя 

суспільства–природне середовище та демографічний чинник, спосіб 

виробництва й особливо виробничі відносини, розстановку політичних сил у 

країні тощо). На базі дослідження цих чинників й особливо міжнародних 

зовнішньополітичних дій прогнозування повинне виявити загальні тенденції 

розвитку з побудовою шкали ймовірності найбільш можливих чи бажаних 

відхилень від них. На цій базі можна виділити найвірогідніші, найменш 

вірогідні й оптимальні варіанти перспективного розвитку. Залежно від 

специфіки завдань прогнози міжнародних відносин можуть включати в себе: 

знаходження довготермінових загальних тенденцій зовнішньополітичної 

діяльності окремих держав і груп держав; створення довготермінових прогнозів 

(побудови загальної, недеталізованої картини можливого розвитку міжнародних 

відносин приблизно на десятиріччя вперед); створення середньотермінових 

прогнозів (побудова більш деталізованої ймовірної картини розвитку 

міжнародних подій з визначенням різних варіантів і орієнтовних підрахунків за 

низкою шкал на рік чи на кілька років наперед); розроблення 

короткотермінових прогнозів (докладніший розгляд порівняно багатьох 
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варіантів розвитку подій, визначення максимально ймовірних і оптимальних 

зовнішньополітичних рішень на найближчі дні, тижні й місяці в межах 

поточного року) [164]. 

Дослідивши праці багатьох вітчизних та зарубіжних дослідників, поряд з 

цими основними напрямами можна виокремити ще й такі: 

1) Економічний напрямок. Має за основу принцип єдності політики і 

економіки стосовно економічного прогнозування. Цей принцип означає, що при 

розгляді питань розвитку національної економіки, складанні прогнозів та 

розробці планів слід виходити із загальнодержавних інтересів. Хоча прогноз і є 

дослідженням перспективного розвитку економіки, він не обмежується 

прийнятим конкретним політичним і економічним рішенням і тому має 

попередній варіантний характер, і його горизонти можуть не збігатися з 

рамками планованого періоду. Однак прогнозна стадія є початковим процесом 

розробки плану економічного розвитку держави. Прогнозні оцінки служать 

вихідним матеріалом для здійснення таких етапів планування, як вибір цілей 

розвитку національної економіки в певному плановому періоді, розробка 

господарсько-політичної концепції перспективного плану. Цим підкреслюється 

взаємозв’язок розробки політичного прогнозу з формуванням економічного 

плану. Різниця між ними полягає в тому, що план відображає і втілює вже 

прийняті до реалізації господарсько-політичні рішення, а прогноз – це пошук 

можливого реалістичного, економічно та політично вірного рішення. План – це 

підсумок великої і багатогранної планової та аналітичної роботи. Він повинен 

бути якісно однозначним, спрямованим на досягнення поставленої мети. 

Прогноз же виявляє можливість різних варіантів розвитку, аналізує і 

обґрунтовує їх. У прогнозі можна розглянути різні принципи економічної 

політики і поєднання об’єктивних і суб’єктивних, економічних і політичних 

факторів [51]. 

2) Соціальний напрямок. Соціальна та політична сфери мають досить 

динамічний характер, тобто постійно трансформуються з урахуванням новітніх 

тенденцій цивілізаційного розвитку. Особливо це проявляється в так званих 

країнах перехідного типу. Перманентну політичну та соціально-економічну 
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кризу, залежність від ситуації на зовнішніх ринках, національні та     ментально-

культурні суперечності можна подолати виключно за рахунок раціонального 

планування та розробки програм довгострокового розвитку, що, у свою чергу, 

вимагає максимального залучення методів політичного прогнозування в 

управлінську практику. Політичне та соціальне прогнозування надзвичайно 

тісно пов’язані між собою, оскільки соціальна система взаємопов’язана з 

політичною системою, більше того, її розвиток та структура залежать від 

процесів трансформації або модернізації політичної системи. Таким чином, 

розробка ефективних та адекватних соціальних прогнозів неможлива без 

аналогічної роботи в політичній сфері і навпаки. 

3) Екологічний напрямок. Є предметом дослідження таких вчених як 

Г.Розенберг, В.Шитиков, П.Брусиловский. Сутність цього напрямку полягає в 

тому, що аналіз майбутніх змін у навколишньому середовищі та їх зворотніх 

впливів на антропогенну діяльність і здоров’я людей обумовлює необхідність 

використання політичного прогнозування в екологічній сфері. Це є необхідним 

для вироблення екологічних програм і екологічного планування державної 

політики. Таке прогнозування проводиться спеціально уповноваженими 

державними органами разом з відповідними науковими установами, що 

забезпечують організацію короткострокового і довгострокового прогнозування 

змін навколишнього природного середовища, які повинні враховуватися при 

розробці і виконанні програм економічного та соціального-політичного 

розвитку.  

4) Воєнно-політичний напрямок. Воєнно-політичне прогнозування є 

предметом дослідження таких науковців як Є.Горбунов, С.Возняк, О.Полякова 

та ін. Воно має своєю метою виявлення тенденцій розвитку воєнно-політичної 

ситуації. Об’єктами воєнно-політичного прогнозування можуть виступати: 

політична і воєнна розстановка сил у світі, регіоні, погляди на військові 

конфлікти, засоби ведення війни; економічні та людські ресурси і цілі, 

структура, якість збройних сил та їх складових частин; динаміка переозброєння, 

нові системи озброєння; морально-психологічний стан, досвід та навченість 

військ тощо [49]. 
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Аналіз та оцінка воєнно-політичної обстановки має за мету дати не 

тільки її оцінку, але й передбачити перспективи розвитку, що пов’язано з 

необхідністю прогнозування в майбутньому. В свою чергу мета прогнозування 

воєнно-політичної обстановки є виявлення тенденцій воєнно-політичних 

відносин, виявити осередки напруги, які можуть в подальшому привести до 

локальних або світових війн. Прогнозування воєнно-політичної обстановки 

дозволяє отримати цінну та необхідну інформацію для органів та установ, що 

розробляють воєнну політику держави. В свою чергу воєнна політика держави, 

що ставить за мету забезпечення воєнної безпеки, оборони, самостійності, 

суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу держави є 

найбільш вагомою частиною державної політики. 

Особливістю воєнно-політичного прогнозування є його багатомірність і 

багатоплановість. Прогнозування одновимірне, якщо прогнозується подія 

тільки в часі або тільки в просторі. Прогнозування багатовимірне, коли 

прогнозується подія, явища, процес не тільки в часі, але й у просторі. У 

військовій справі прогнозування, як правило, багатовимірне, оскільки 

прогнозування ходу і результату збройної боротьби не може обмежуватися 

тільки просторовими або тільки тимчасовими характеристиками. Поряд з 

багатомірністю воєнно-політичного прогнозування є також багатоплановим, 

тобто охоплює крім збройної боротьби й інші сфери життя суспільства: 

економіку, політику, дипломатію й ін. [49]. 

Воєнно-політичне прогнозування має також особливості, обумовлені 

масштабами збройної боротьби. Так, сферою стратегічного прогнозування є 

збройна боротьба в цілому, а оперативно-тактичного – окремі операції. В силу 

того, що оперативне мистецтво і тактика підлеглі стратегії,                оперативно-

тактичне прогнозування повинне враховувати висновки стратегії, виходити з 

них. У свою чергу, стратегічне прогнозування враховує дані оперативного 

мистецтва і тактики. Оперативно-тактичне прогнозування відрізняється 

більшою конкретністю, ніж стратегічне, вимагає більш детальних вихідних 

даних, і незначні зміни обстановки в оперативно-тактичному масштабі 

вимагають від командира серйозного коректування плану бою. Стратегічне 
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передбачення на відміну від оперативно-тактичного більш стійке. Коректування 

ж планів стратегічного масштабу настає лише після істотних змін у 

співвідношенні економічних, морально-політичних і власне військових сил 

воюючих сторін. 

Також, варто зазначити, що воєнно-політичне прогнозування має два 

якісно різних етапи, тісно пов’язаних між собою. Перший етап (до початку 

збройної боротьби) по своїй сутності означає прогнозування характеру 

майбутньої війни, способів і форм її ведення, пошук найбільш правильних 

шляхів і засобів будівництва Збройних Сил, їхнього навчання і виховання. 

Другий етап (з моменту початку збройної боротьби і до її завершення) 

обмежується, власне кажучи, визначенням перспектив ходу і результату 

бойових дій. 

Є.Горбунов у своїх дослідженнях приділяє значну увагу методологічній 

складовій прогнозування воєнно-політичної обстановки. Зокрема, вчений 

виокремлює три методологічні групи оцінки та прогнозування : 

суб’єктивістська, об’єктивістська та суб’єктивно-об’єктивістська [49, с. 140]. 

Перша має в своїй основі мікропідхід, інтуїтивний аналіз дій        

воєнно-політичного керівництва тієї чи іншої держави. Вона орієнтована на 

методлогічний індивідуалізм і характеризується методами суб’єктивних оцінок 

воєнно-політичних поведінок. Суть цього підходу полягає в тому, що один 

експерт проводиіть оцінку в термінах “воєнно-політична стабільність”, “воєнна 

погроза”, “криза” та інші, не струкутурючи воєнно-політичну обстановку, не 

беручи до уваги її системність та ієрархічність [49, с. 140]. 

Друга група характеризується макроорієнтованим системним підходом. 

Еволюція воєнно-політичної обстановки розглядається в контексті її цілісності 

за впливу на неї більшої кількості факторів раціонального та нераціонального 

характеру. Ця методологія має за основу кібернетичні підходи, математичне 

моделювання та екстраполяцію. Однак, на думку Є.Горбунова, ця методологія 

не дає очікуваних результатів у тих сферах, оцінки в яких важко або не можливо 

представити кількісно. Крім того, автор вважає, що в цій методології 

математичні моделі відображають закономірності, що були виявлені 
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статистичними методами на ретроспективному матеріалі і ні в якому разі не 

гарантують розвиток подій в майбутньому напрямку виявлених тенденцій     

[49, с. 141]. 

Найбільш продуктивним на погляд Є.Горбунова є третій підхід, який має 

за основу екпертно-аналітичну модель оцінки воєнно-політичної обстановки. 

Ця методологія є більш об’єктивною, оскільки експертна система виробляє не 

тільки мікрооцінку, як в суб’єктивістській методології, а й оцінку і 

прогнозування характеристик найнижчого рівня ієрархічних систем “воєнної 

сили”,“агресивності”, “напруженності”, “протиріч” та ін. [49, с. 141]. 

Що стосується основних напрямків прогнозування у воєнній сфері, то 

можна виокремити такі: 

- воєнно-політичне прогнозування аналізує характерні риси воєнної 

політики держав, виявляє ймовірні тенденції розвитку обстановки, розкриває 

спрямованість і інтенсивність дій агресивних сил, що можуть привести до 

створення воєнної небезпеки, напруженим відносинам, кризовим ситуаціям, 

до локальних конфліктів і світової війни; 

- воєнно-економічне прогнозування має на меті визначити тенденції, 

динаміку розвитку воєнної економіки, різні її показники на прогнозований 

період; кількість і якість людських ресурсів; національний доход, засоби, які 

виділяються на військові потреби; запаси стратегічної сировини і матеріалів; 

- воєнно-технічне прогнозування цілями свого дослідження має на меті 

прогнозування властивостей нової зброї і можливих термінів надходження її у 

війська супротивника, оцінка ступеня небезпеки масованого застосування 

ним нових засобів збройної боротьби і підготовка даних для вироблення 

вимог до вітчизняних зразків зброї і бойової техніки; 

- прогнозування розвитку військового мистецтва покликано відповісти на 

наступні питання: яким буде воєнно-стратегічний характер майбутньої війни і 

якими способами може розв’язати її агресор; як захопити й утримати 

стратегічну ініціативу, яка буде роль різних видів збройних сил і родів військ 

у війні і як організувати і підтримувати взаємодію між ними; які особливості 

набудуть стратегічні операції, спільні операції родів військ, способи ведення 
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загальновійськового, морського і повітряного бою; як здійснити прорив 

оборони супротивника і т.д.[49, с. 34]. 

Також, варто зауважити, що процеси глобалізації обумовили розвиток 

геополітичного прогнозування, полем аналізу якого виступає глобальна 

політично-економічна картина в певному історичному та інформаційному 

розрізі. Темі глобального політичного прогнозування присвятив свої 

дослідження відомий російський вчений О.Панарін. Зокрема, у своїй праці 

“Глобальне політичне прогнозування”, вчений досліджував динаміку 

голбального світу та наслідки процесу глобалізації [115].  

Українська дослідниця І.Бутовська-Іллюшко вважає, що у сучасному 

світі, зокрема для перехідних суспільств характерним є неможливість швидкого 

реагування на глобальні зміни. Це призводить до того, що країна опиняється 

осторонь від тих переваг, які надає глобалізація. На думку автора саме 

використання політичного прогнозування здатне запобігти вищезазначеним 

проблемам державного управління. В результаті чого:  

1) процес державного управління буде оптимізовано (насамперед, 

через організацію конструктивної співпраці між органами державного 

управління);  

2) прийняття державно-управлінських рішень буде науково 

обґрунтованим, завдяки залученню новітніх методів та принципів 

прогностичної науки;  

3) завдяки розробці коротко-, сердньо- та довгострокових прогнозів 

будуть чітко сформульовані цілі державного розвитку;  

4) зважаючи на високі критерії оцінювання державно-управлінських 

рішень буде зекономлено значну кількість ресурсів, які забезпечують їх 

реалізацію; 

5) прийняті державно-управлінські рішення відповідатимуть вимогам 

часу, що значно прискорить процес включення держави і суспільства до 

процесів глобалізації та переходу до нової моделі розвитку цивілізації [25, 

с. 15]. 
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Глобальне прогнозування як осмислення результатів основних напрямків 

розвитку людства не може бути регулятивною концепцією наднаціонального 

характеру. Його головна функція – забезпечення системи всезагальної, 

глобальної або регіональної безпеки. Результати геополітичних прогнозувань 

втілюються в глобальних прогнозах, які стосуються Землі і всього людства. 
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Висновки до другого розділу 

По-порше, процес розробки державної політики, має бути осмисленим, 

обґрунтованим і стратегічним, бо це необхідно для прийняття доцільних 

рішень. Прогнозування та планування політики є стратегічним процесом, 

оскільки проблеми суспільства стали настільки складними і невизначеними для 

швидкого прийняття рішення, що державні організації потребують системного 

підходу, який дозволив би їм виконувати глобальні політичні завдання, а також 

допоміг пристосовуватись до нових обставин чи потреб. Саме тому, доцільним є 

використання процедури політичного прогнозування у формуванні державної 

політики, задля забезпечення вироблення стратегічного бачення розвитку 

держави та мінімізації політичних та економічних ризиків. 

По-друге, політичне прогнозування державної політики – цепроцес 

вироблення науково-обґрунтованих суджень про альтернативні варіанти 

державної політики на основі поєднання соціально-економічних, політичних та 

соціокультурних чинників з метою забезпечення стратегії розвитку держави, 

мінімізації політичних та економічних ризиків, підвищення ефективності 

державно-політичних рішень. 

По-третє метою політичного прогнозування в формуванні державної 

політики є створення наукових передумов для прийняття управлінських рішень 

органами законодавчої та виконавчої влади , органами місцевого 

самоврядування. Ці передумови передбачають: науковий аналіз тенденцій зміни 

соціально-економічних процесів; варіантне передбачення розвитку соціально-

економічних процесів з огляду на наявні тенденції й окреслену мету; 

оцінювання ймовірних наслідків ухвалених рішень; обґрунтування напрямів 

соціально-економічного та науково-технічного розвитку. Завданням 

політичного прогнозування, з одного боку, є з’ясування перспективи 

найближчого або віддаленого майбутнього, вважаючи на реальні процеси 

сьогодення, а з іншого – сприяння розробленню оптимальних програм і планів 

політичного та соціально-економічного розвитку держави, що має ґрунтуватися 
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на пропонованому прогнозі й враховувати оцінку прийнятого рішення з позицій 

його наслідків у прогнозованому періоді. 

По-четверте, застосування методів політичного прогнозування у 

формуванні державної політики використовується при: 1) Визначенні цілей. 

При прийнятті важливих політичних рішень, наслідки реалізації яких можуть 

зіграти значну роль, необхідно чітко визначити цілі яких треба досягти. Тут 

доцільне використання такого методу як побудова дерева цілей. 2) Генерації 

альтернативних варіантів. Процедури генерації альтернативних варіантів 

можуть передбачати використання методів мозкової атаки, Делфі, синектики, 

методу комісій. 3) Прогнозуванні впливів альтернатив політики. Доцільним є 

використання методу екстраполяції та комплексних методик, зокрема побудова 

сценарію. 

По-п’яте, можна виокремити ряд напрямків здійснення політичного 

прогнозування в залежності від об’єкта прогнозування: внутрішньополітичний, 

зовнішньополітичний, економічний, соціальний, екологічний та воєнно-

політичний. Також, особливістю політичного прогнозування є те, що основний 

напрямок політичного прогнозу становить профіль прогнозу, який є предметом 

дослідження, а допоміжні напрямки утворюють прогнозний фон як сукупність 

зовнішніх умов стосовно об’єкта прогнозування, що мають суттєве значення 

для вирішення завдань політичного прогнозу. 

Загалом, можна сказати, що політичне прогнозування може 

застосовуватись у будь-яких напрямках державної політики, адже при 

виробленні судження про майбутній стан досліджуваного об’єкта, воно 

враховує не лише галузеві фактори, які впливають на вихідний результат, а й 

зовнішні умови, що впливають на об’єкт прогнозування, інтерси, уподобання та 

очікування різних суб’єктів політичного процессу. 
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РОЗДІЛ III 

Політичне прогнозування як необхідна складова процесу формування 

державної політики України 

3.1. Стан та проблеми використання політичного прогнозування у 

виробленні державної політикиУкраїни 

Упродовж усіх років незалежності відбувалася трансформація процесів 

вироблення державної політики. Відбувався процес зміни повноважень гілок 

державної влади та формування різних форм республіки. Відповідно, тривав 

перерозподіл повноважень у системі виконавчої влади. Все це призводило до 

відсутності певної системності та далекоглядності у формуванні стратегії 

державного розвитку. 

Нормативні процедури вироблення і ухвалення державної політики в 

Україні визначені Регламентом Верховної Ради України, Законом про Кабінет 

Міністрів України, іншими законами та підзаконними актами. Процедурно це 

виглядає таким чином. Вища посадова особа на основі політичних обговорень 

того чи іншого питання і присутності його в порядку денному, дає доручення 

працівникам апарату розробити проект пропозицій щодо можливого вирішення 

проблеми. Згідно зі ступенем важливості проблеми чи питання, розроблені 

апаратом пропозиції можуть бути затверджені наказом або постановою на рівні 

міністерства, рішення Кабінету Міністрів чи подані на розгляд законодавчого 

органу. Зазвичай, пропозиції, вироблені чиновниками спільно з експертами, 

радикально не відрізняються від того, що наразі складає діючу систему заходів, 

принципів і процедур у відповідній галузі. Поряд із пропозиціями, що 

підготовлені відповідно до нормативних документів, можуть з’явитися і 

варіанти, запропоновані політичними партіями, експертними організаціями чи 

навіть окремими особами. Проте ці пропозиції не мають шансів потрапити під 

розгляд тих, хто ухвалює рішення, якщо їх не підтримує “суб’єкт права 

законодавчої ініціативиˮ– народні депутати, Президент України чи Кабінет 

Міністрів [155]. 

[111



Така жорстка регламентованість процедур необхідна задля забезпечення 

стабільності та передбачуваності кінцевого результату – закону, яким 

утверджується нова публічна політика або вносяться зміни до діючої. Але з 

іншого боку, як зауважує Р.Кіогейн, для інституцій на першому місці стоять 

затверджені для них і вироблені в процесі практики їхньої діяльності правила, 

норми і процедури, а не цінності й очікування суспільства. Останнє 

враховується після того, як дотримано інтереси інституцій як самодостатніх 

політичних або адміністративних утворень [198, с. 27]. 

Особливістю вироблення державної політики в Україні є її спрямування 

на вирішення проблем, які вже загострилися та потребують невідкладного 

вирішення. Крім того, можуть бути випадки, коли державні службовці при 

прийнятті політичного рішення керуються власними інтересами, або інтересами 

керівних органів державної влади, не зважаючи, а іноді просто не розуміючи 

нагальних проблем суспільства. Все це призводить до вироблення політичної 

тактики, а не політичної стратегії розвитку держави. Політичні рішення 

спрямовані частіше за все на “гасіння” проблем, а не на їх попередження.  

Тому, використання політичного прогонозування є необхідним у процесі 

формування державної політики, оскільки взмозі забезпечити далекоглядність 

та виваженість політики. Вироблення альтернатив політики передбачають 

грунтовний, всесторонній аналіз усіх можливих варіантів вирішення проблеми 

та обрання найефективнішого з них. А це в свою чергу, говорить про 

можливість попередження не тільки загострення проблем, а й їх уникнення. 

Комплексний аналіз та наукове обґрунтування вибору тієї чи іншої політики 

забезпечує готовність чиновників до процесів соціально-економічних та 

політичних перетворень та готовність всієї політичної системи зберігати 

стабільність у процесі змін та реформувань. 

Аналізуючи стан та проблеми використання політичного прогнозування 

у виробленні державної політики, ми розглянемо суб’єктів, які здійснюють 

політичне прогозування та практику розробки документів прогнозно-

програмного характеру, нормативно-правових актів, що спрямовані на 

формування стратегії розвитку України. 
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На думку багатьох авторів, інформаційно-аналітична діяльність в 

системі державного управління є важливою складовою за умов демократичних 

перетворень в нашій державі. В Україні існує велика кількість як державних так 

і не державних аналітичних інституцій. Український дослідник Тинкован О.В. 

виокремлює наступні проблеми у процесі залучення неурядових дослідних 

організацій до вироблення державної політики в Україні, серед яких: 

недосконалість законодавчої бази щодо діяльності неурядових дослідних 

організацій; недостатня кількість фахівців [171]. 

Тому, враховуючи, що неурядові аналітичні інституції мають 

опосередкований вплив на вироблення державної політики в Україні, а також 

зважаючи на необхідність забезпечення константного та безумовного    науково-

аналітичного супроводу усіх державно-політичних рішень, ми будемо 

розглядати лише ті аналітичні інституції, які займаються прогнозуванням і 

безпосередньо інкорпоровані в органи державної влади України та ті, які 

існують при окремих органах державної влади: інститути, науково-дослідні 

центри та ін. 

Почнемо з розгляду законодавчої гілки влади. Науково-експертне 

забезпечення Верховної Ради України здійснює Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради. До складу управління входять такі відділи: 

1) відділ з конституційних питань та державного будівництва; 2) відділ з 

гуманітарних і міжнародних питань, гармонізації законодавства з країнами ЄС 

та захисту прав людини; 3) відділ з соціальних питань та праці; 4) відділ з 

питань цивільних і господарських відносин та підприємництва; 5) відділ з 

аграрних і екологічних питань та природокористування; 6) відділ з питань 

бюджету, оподаткування та банківської діяльності; 7) відділ з питань 

національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та боротьби із 

злочинністю [33]. Як бачимо, поділ управління на відділи здійснений за 

галузевим критерієм. В данному управлінні відсутній окремий відділ, який би 

займався розробкою наукових політичних прогнозів. Це підтверджує тезу, яку 

було зазначено у другому розділі нашого дисертаційного дослідження, стосовно 

того, що у процесі вироблення альтернатив політики переважну роль відіграють 
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виконавчі органи державної влади, оскільки саме вони більш глибоко розуміють 

нагальні проблеми, що потребують вирішення. Тому, розглянемо інституції 

виконачої гілки влади, в основних завданнях яких є формування державної 

політики, функція вироблення прогнозів та структурні відділи, що 

безпосередньо займаються прогнозуванням. 

Першою такою установою є Рада національної безпеки і оборони 

України. Ця установа є координаційним органом з питань національної безпеки 

і оборони при Президентові України відповідно до статті 107 Конституції 

України [80]. 

Головними завданнями Ради є: 1) забезпечення реалізації  єдиної 

державної політики у сфері національної безпеки і оборони України;                 

2) аналіз стану і тенденцій розвитку зовнішньо- та внутрішньополітичної 

ситуації, визначення на цій основі стратегії та пріоритетних напрямів 

забезпечення національної безпеки і оборони; 3) комплексна оцінка та прогноз 

потенційних і реальних загроз державному, економічному, суспільному, 

оборонному, інформаційному, ядерному, екологічному та іншим видам і 

об’єктам безпеки України; 4) планування, організація та контроль за 

здійсненням заходів політичного, економічного, воєнного, соціального, науково-

технічного та іншого характеру, адекватних цим загрозам; 5) розгляд питань 

фінансування витрат на національну безпеку і оборону, а також контроль за 

витрачанням відповідних коштів; 6) розгляд проектів законів України та указів 

Президента України, інших нормативних актів, наказів і директив Верховного 

Головнокомандувача Збройних Сил України, концепцій, доктрин, державних 

програм у сфері національної безпеки і оборони України тощо; 7) підготовка 

пропозицій щодо вдосконалення системи забезпечення національної безпеки та 

організації оборони України, у тому числі щодо утворення, реорганізації та 

ліквідації органів виконавчої влади у даній сфері;  8) підготовка пропозицій 

щодо оголошення стану війни, загальної або часткової мобілізації, введення 

воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а 

також щодо оголошення в разі потреби окремих місцевостей України зонами 

надзвичайної екологічної ситуації; 7) координація наукових досліджень у галузі 
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національної безпеки і оборони; 8) розгляд і вирішення інших актуальних 

проблем національної безпеки і оборони України [152]. 

Наступною інституцією, що виконує функцію прогнозування є 

департамент забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та 

прогнозування Міністерства внутрішніх справ України. Він є самостійним 

структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що 

організаційно забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на Міністра. 

Зокрема організовує та здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення 

інформаційно-аналітичного та експертно-консультативного забезпечення 

процесу управління органами внутрішніх справ; розглядає пропозиції щодо 

формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод 

людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від 

злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування 

злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, 

безпеки дорожнього руху, а також з питань формування державної політики у 

сферах міграції. З метою випереджувального виявлення скритих кримінальних 

загроз життєво важливим інтересам людини, суспільству, державі, департамент 

здійснює стратегічний аналіз стану кримінологічної безпеки в Україні та 

прогнозує основні напрямки трансформації внутрішніх та зовнішніх факторів 

функціонування системи ОВС, забезпечує аналіз стратегії розвитку системи 

ОВС та прогноз результатів її реалізації [130]. 

За організаційно-структурною будовою Департамент складається з 

управління стратегічного аналізу та прогнозування, відділу забезпечення 

діяльності Міністра та відділу супроводу заходів за участю Міністра[130]. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України входить до 

системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних 

органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної 

політики економічного і соціального розвитку, цінової, промислової, 

інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, державної політики у сфері 

торгівлі, державної регіональної політики, державної політики з питань 

розвитку підприємництва, технічного регулювання та захисту прав споживачів, 
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а також міжвідомчої координації з питань економічного і соціального 

співробітництва України з Європейським Союзом. 

Мінекономрозвитку України відповідно до покладених на нього завдань: 

1) аналізує стан та тенденції економічного і соціального розвитку 

України, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних 

одиниць, розробляє пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку та 

реформування економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку, здійснює 

державне прогнозування економічного і соціального розвитку України та 

підготовку відповідних планів і програм, складає прогнозні зведені національні 

рахунки для економіки в цілому, розробляє структуру прогнозних та 

програмних документів економічного і соціального розвитку, методичні 

рекомендації щодо їх підготовки, відповідає за впровадження сучасних 

методологічних підходів до прогнозування та розроблення планів і програм 

економічного і соціального розвитку; 

2) готує разом із Фондом державного майна України, Антимонопольним 

комітетом України, іншими центральними та місцевими органами виконавчої 

влади, а також Національним банком України прогнози економічного і 

соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди, 

проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 

короткостроковий період; 

3) визначає економічні засади демографічного і соціального розвитку, 

розробляє прогнози чисельності населення України за статево-віковою 

структурою; 

4) погоджує прогнози розвитку галузей економіки на середньо- та 

короткостроковий періоди, проекти програм розвитку галузей економіки; 

5) здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи 

з підготовки прогнозів та програм економічного і соціального розвитку 

областей, районів і міст на середньо- та короткостроковий періоди [132]. 
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До структури міністерства входять департамент стратегічного 

планування розвитку економіки та департамент макроекономічного 

прогнозування [132]. 

Міністерство фінансів України є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації 

державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики у 

сфері державного фінансового контролю. 

Мінфін України відповідно до покладених на нього завдань:1) розробляє 

проект основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний 

період; 2) здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету; 3) складає та 

уточнює прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два 

бюджетні періоди; 4) визначає основні організаційно-методичні засади 

бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних 

запитів і розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозу 

Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, 

загальний рівень доходів, видатків і кредитування бюджету, дає оцінку обсягу 

фінансування бюджету для складання проекту Державного бюджету України; 5) 

здійснює підготовку аналітичних матеріалів до закону про Державний бюджет 

України та ін. [142]. 

Реалізацію державної політики у сфері наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання 

національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для 

розвитку інформаційного суспільства здійснює Державне агентство з питань 

науки, інновацій та інформатизації України. Це центральний орган виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України. Одним із 

завдань Держінформнауки України є організація прогнозно-аналітичних 

досліджень тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку, а також 

розвитку інформаційного суспільства та сфери інформатизації . 

Держінформнауки готує і подає Міністру пропозиції щодо визначення 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності та 
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проводить конкурс наукових і науково-технічних проектів, спрямованих на 

реалізацію завдань державних цільових наукових та науково-технічних 

програм, наукових частин інших державних цільових програм за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки, державним замовником яких є 

Держінформнауки України. Також агентство здійснює фахову експертизу цих 

проектів та бере участь у здійсненні в установленому порядку проведення 

державної наукової та науково-технічної експертизи проектів міждержавних та 

державних цільових програм, у тому числі Національної програми 

інформатизації, інноваційних проектів, проектів технологічних парків [125]. 

Центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики 

у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту є Державна служба 

молоді та спорту України. Держмолодьспорт України відповідно до покладених 

на неї завдань подає Міністрові пропозиції щодо загальнодержавних цільових 

програм стосовно молоді, розвитку фізичної культури і спорту, адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу та формування 

цільових програм з питань розвитку фізичної культури і спорту. Відповідно до 

компетенції служби також входить розроблення проектів прогнозних і 

програмних документів з цих питань [135]. 

Формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти 

здійснює Міністерство культури України. До складу міністерства входить 

управління стратегічного планування культурного розвитку та регіональної 

політики у сфері культури, який має такі видділи: 

- відділ аналізу та прогнозування діяльності навчальних закладів; 

- відділ аналізу та прогнозування соціокультурного розвитку регіонів; 

- відділ аналізу та прогнозування діяльності бібліотек [134]. 

В рамках нашого дослідження слід звернути увагу на управління з 

питань внутрішньої політики обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій. Діяльність управління була затверджена   

Постановою Кабінету Міністрів України №1715 від 30 жовтня 1998 року. 

Відповідно до неї управління є структурним підрозділом обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій, що утворюється головами 
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обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і 

підпорядковується відповідно головам обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій. Основними завданнями управління є: аналіз і 

прогнозування суспільно-політичних процесів у відповідному регіоні; сприяння 

органам виконавчої влади у розвитку їх зв’язків з політичними партіями, 

громадськими організаціями; інформаційно-аналітичне забезпечення 

здійснення внутрішньої політики держави в регіоні.  

Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

1) аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у 

відповідному регіоні;  

2) забезпечує функціонування системи постійного моніторингу 

громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної 

ситуації у регіоні; 

3) узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення 

на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків 

прийнятих соціальних та політичних рішень;  

4) аналізує , узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в 

інформаційному просторі регіону;  

5) подає головам обласної, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій інформаційно-аналітичні матеріали та вносить 

пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики;  

6) надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу 

допомогу структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій у вирішенні питань, що стосуються 

формування і здійснення внутрішньої політики в регіоні. 

Однак 20 лютого 2013 року ця постанова втратила чинність, а 

управління було ліквідоване. На нашу думку, такий крок не є позитивним з 

точки зору формування стратегічної державної політики, оскільки аналіз та 

прогнозування політичної ситуації в регіонах є вкрай необхідним та важливим 

для попередження соціальних портясінь в сучасному українському   суспільстві. 
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Аналізуючи інші інституції виконавчої гілки влади, ми прийшли до 

висновку, що вони, маючи своїм завданням формування державної політики в 

тій чи іншій сфері, розробку державної стратегії та здіснюючи експертно-

аналітичне забезпечення діяльності відповідного органу не виконують функцій 

розроблення прогнозів у сфері їх компетенцій та не мають таких структурних 

відділів які б займалися прогнозуванням. 

До таких установ в пешу чергу належать: Адміністрація Президента 

України, Державне агентство України з управління національними проектами, 

Комітет з економічних реформ, Координаційний центр з упровадження 

економічних реформ, Громадська гуманітарна рада, Рада регіонів, Державний 

фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні та інші, не розглянуті 

міністерства. 

Адміністрація Презідента України здійснює аналітичний супровід 

діяльності Президента України. Основними завданнями Адміністрації є 

організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та 

інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією 

України повноважень [122]. Адміністрація відповідно до покладених на неї 

завдань здійснює аналіз політичних, економічних, соціальних, гуманітарних та 

інших процесів, що відбуваються в Україні і світі та готує за його результатами 

для подання на розгляд Президентові України пропозиції з питань формування 

та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави. Також здійснює 

підготовку пропозицій щодо здійснення керівництва зовнішньополітичною 

діяльністю держави. 

Цікавим є те, що Адміністрація для виконання покладених на неї завдань 

має право в установленому порядку: 1) залучати до виконання окремих робіт і 

завдань, до участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на 

договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої 

влади; 2) скликати наради, створювати робочі групи; 3) порушувати питання 

щодо проведення науково-дослідних та інших робіт з питань, що належать до 

повноважень Президента України та Адміністрації [122]. 
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Адміністрація у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє 

в установленому порядку з органами Верховної Ради України та її Апаратом, 

Кабінетом Міністрів України та його Секретаріатом, Апаратом Ради 

національної безпеки і оборони України, центральними та місцевими органами 

виконавчої влади, правоохоронними, іншими державними органами, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, науковими та іншими установами, 

організаціями, а також із відповідними органами іноземних держав і 

міжнародних організацій. 

До складу виконавчої гілки влади входить Державне агентство України з 

управління національними проектами (Укрнацпроект). Ця установа є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України. Основним завданням 

Укрнацпроекту є забезпечення реалізації стратегічно важливих проектів, що 

забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових галузей реального 

сектору економіки України. Укрнацпроект відповідно до покладеного на нього 

завдання:  

- розробляє пропозиції щодо національних проектів та разом з 

підготовленою ним техніко-економічною документацією до зазначених 

проектів подає на затвердження Кабінету Міністрів України; 

- забезпечує реалізацію національних проектів, затверджених Кабінетом 

Міністрів України; 

- проводить моніторинг ефективності реалізації національних проектів та 

подає відповідну інформацію Кабінетові Міністрів України; 

- інформує Кабінет Міністрів України про проблеми, які виникають під 

час реалізації національних проектів;  

- розробляє концепції та проекти державних цільових програм з питань, 

що належать до його компетенції, вживає заходів до їх виконання; 

- розробляє проекти законів, актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України з питань, що належать до його компетенції; 
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-  бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і 

соціального розвитку, Державного бюджету України і Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України та ін. [124]. 

Укрнацпроект має право: 1) залучати вчених, спеціалістів органів 

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх 

керівниками), консультантів, зокрема іноземних, до розгляду питань, що 

належать до його компетенції; 2) одержувати в установленому порядку від 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, 

документи і матеріали, необхідні для виконання покладеного на нього завдання; 

3) скликати в установленому порядку наради, утворювати комісії та експертні 

групи з питань, що належать до його компетенції [124]. 

Укрнацпроект під час виконання покладеного на нього завдання 

взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також з відповідними 

органами інших держав та міжнародними організаціями. 

Наступна інституція, що є цікавою для нашого дослідження – комітет з 

економічних реформ. Він є консультативно-дорадчим органом при 

Президентові України, створеним з метою впровадження системних 

економічних реформ, спрямованих на вихід із фінансової та економічної кризи, 

на забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови 

зростання добробуту її населення. 

Основними завданнями Комітету є: 1) опрацювання з урахуванням 

нинішньої соціально-економічної ситуації в Україні та на основі кращого 

світового досвіду напрямів і механізмів здійснення економічних реформ 

відповідно до Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна державаˮ; 2) 

підготовка національних планів дій щодо впровадження Програми економічних 

реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна 

економіка, ефективна держава”; 3) забезпечення підготовки для внесення 

Президентом України на розгляд Верховної Ради України законопроектів, 

спрямованих на реалізацію Програми; 4) залучення громадськості до 
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обговорення пропозицій щодо напрямів і механізмів здійснення економічних 

реформ, найважливіших законопроектів з цих питань, забезпечення врахування 

позиції громадськості у процесі реалізації економічних реформ; 5) здійснення 

аналізу ефективності реалізації Програми, стану виконання національних 

планів та підготовка пропозицій щодо корегування Програми та національних 

планів; 6) сприяння формуванню позитивного іміджу України у зв’язку з 

проведенням економічних реформ, доведенню до міжнародної спільноти 

об’єктивної інформації про зміст та стан економічних реформ в Україні [128]. 

Комітет відповідно до покладених на нього основних завдань: 

1) забезпечує узагальнення пропозицій щодо напрямів та механізмів 

здійснення необхідних економічних реформ; 

2) забезпечує підготовку національних планів, затверджує плани-графіки 

з упровадження економічних реформ; 

3) забезпечує підготовку відповідно до національних планів 

законопроектів, а також проектів актів Президента України, спрямованих на 

впровадження Програми; 

4) розглядає питання корегування напрямів та механізмів здійснення 

економічних реформ, відповідної актуалізації Програми, національних планів, 

корегування планів-графіків з упровадження економічних реформ; 

5) здійснює моніторинг стану впровадження економічних реформ у 

регіонах та готує пропозиції щодо прискорення здійснення економічних реформ 

та регіонального економічного зростання; 

6) організовує вивчення громадської думки щодо питань, які 

розглядаються Комітетом, забезпечує висвітлення у засобах масової інформації 

результатів роботи Комітету; 

7) організовує проведення моніторингу інформаційного простору з 

питань висвітлення економічних реформ в Україні, напрацьовує пропозиції 

щодо забезпечення поширення в Україні та за її межами об’єктивної інформації 

про стан та результати проведення економічних реформ та ін. [128]. 
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Комітет має право залучати в установленому порядку до участі в роботі 

Комітету як радників посадових осіб органів державної влади, місцевого 

самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій, провідних 

вітчизняних та іноземних учених і фахівців, у тому числі експертів 

міжнародних фінансових організацій, представників об’єднань громадян та 

утворювати тимчасові експертні групи для опрацювання окремих питань 

діяльності Комітету. Також до його компетенції входить ініціювання проведення 

громадського обговорення проектів законів, актів Президента України, 

підготовлених на виконання національних планів та організація та проведення 

конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до його 

відання [128]. 

Ще одним консультативно-дорадчим органом при Президентові України 

є координаційний центр з упровадження економічних реформ. 

Координаційний центр відповідно до покладеного на нього основного 

завдання: 

1) проводить аналіз і моніторинг упровадження Кабінетом Міністрів 

України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування положень Програми, національних планів,       

планів-графіків, готує регулярні доповіді про хід реалізації передбачених 

Програмою реформ, стан виконання національних планів, планів-графіків та 

подає їх Комітету з економічних реформ, Керуючій раді Комітету з економічних 

реформ; 

2) готує для розгляду Комітетом з економічних реформ, Керуючою 

радою Комітету з економічних реформ інформаційно-аналітичні матеріали 

щодо впровадження економічних реформ; 

3) здійснює, в тому числі із залученням провідних вітчизняних та 

іноземних учених, фахівців, експертів, експертну оцінку проектів національних 

планів, планів-графіків щодо їх відповідності цілям і змісту Програми, 

експертну оцінку проектів законів, актів Кабінету Міністрів України, інших 
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нормативно-правових актів щодо їх відповідності цілям і змісту Програми, 

національних планів та готує відповідні висновки; 

4) готує пропозиції щодо актуалізації заходів, строків їх виконання і 

механізмів здійснення економічних реформ, передбачених Програмою, 

національним планом, планами-графіками, та вносить їх на розгляд Комітету з 

економічних реформ, Керуючої ради Комітету з економічних реформ; 

5) організовує та проводить конференції, круглі столи, дискусії, наради з 

питань, віднесених до його відання [129]. 

Координаційний центр також має право порушувати питання про 

залучення до виконання окремих робіт і завдань, вивчення окремих питань 

працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, провідних 

вітчизняних та іноземних учених і фахівців, зокрема експертів міжнародних 

фінансових організацій, представників об’єднань громадян, інших 

неприбуткових організацій, у тому числі на договірній основі. 

З метою врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні 

найважливіших питань гуманітарного розвитку, підготовки пропозицій щодо 

забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина у сферах освіти, 

науки, культури і мистецтва, охорони здоров’я, інтелектуальної та творчої 

діяльності, впровадження системних реформ для досягнення відповідності 

європейським стандартам захисту таких прав при Президентові України була 

створена Громадська гуманітарна рада. 

Основними завданнями Ради є: 

1) вивчення процесів у сфері гуманітарного розвитку України та 

вироблення пропозицій щодо: визначення пріоритетів та механізмів здійснення 

реформ у сфері гуманітарного розвитку, додержання при цьому конституційних 

прав і свобод людини і громадянина у сфері освіти, науки, культури і мистецтва, 

охорони здоров’я, інтелектуальної та творчої діяльності, досягнення 

відповідності європейським стандартам захисту таких прав; забезпечення 

збереження громадянської злагоди в суспільстві, формування толерантності в 
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міжнаціональних відносинах, досягнення компромісу і консенсусу у питаннях 

формування та реалізації мовної політики, збереження історичної та культурної 

спадщини; запобігання проявам політичної некоректності, конфліктогенним та 

екстремістським тенденціям у суспільному житті; забезпечення взаємодії 

органів державної влади, громадських організацій, підприємств, установ і 

організацій у питаннях сприяння консолідації та розвитку української нації, її 

історичної свідомості, збереження традицій і культури, а також розвитку 

етнічної, культурної, мовної самобутності національних меншин України; 

забезпечення виконання зобов’язань України за міжнародними договорами 

України, зокрема за Європейською хартією регіональних мов або мов меншин 

та Рамковою конвенцією Ради Європи про захист національних меншин; 

2) забезпечення проведення громадських обговорень, наукових 

конференцій, круглих столів з питань реформ у сфері гуманітарного розвитку, 

забезпечення додержання конституційних прав людини і громадянина у цій 

сфері, вивчення громадської думки з питань, що розглядаються Радою та ін.. 

Рада для виконання покладених на неї основних завдань має право 

запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань 

керівників і представників державних органів, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, інших організацій, 

експертів. Також має право створювати тимчасові робочі групи для підготовки 

пропозицій з окремих питань діяльності Ради, залучати в установленому 

порядку до роботи в таких групах провідних учених, фахівців [123]. 

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України 

в 2010 році при Президентові Украхни була створена Рада регіонів. Одним із 

основних завданнь Ради регіонів є вивчення суспільно-політичних процесів, що 

відбуваються в державі, стану соціально-економічного розвитку регіонів та 

вироблення за його результатами узгодженої позиції щодо пріоритетів 

державної регіональної політики, напрямів, стратегії та механізмів забезпечення 

сталого розвитку регіонів, системних реформ у цій сфері [143]. 

Наступним органом, який ми розглянемо буде Державний фонд 

сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. Він також є допоміжним 
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органом при Президентові України. Основними завданнями Фонду є: 

консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення 

діяльності Президента України з питань місцевого самоврядування, місцевого і 

регіонального розвитку, забезпечення взаємодії органів державної влади з 

органами місцевого самоврядування; участь у розробленні пропозицій щодо 

формування та реалізації державної політики у сфері місцевого 

самоврядування, проведення реформи місцевого самоврядування. До 

компетенції Фонду відноситься також забезпечення діяльності Ради регіонів у 

частині, що стосується питань місцевого самоврядування та підготовки 

матеріалів із цих питань для розгляду на засіданнях Ради [126]. В рамках своєї 

діяльності фонд співпрацює з науково-дослідними установами, вищими 

навчальними закладами з питань проведення науково-аналітичних досліджень 

щодо проблем розвитку місцевого самоврядування, готує пропозиції з питань 

місцевого і регіонального розвитку, проведення реформи місцевого 

самоврядування. 

Також варто звернути увагу на Національну академію управління при 

Президентові України. Одним із завдань академії, окрім формування сучасної 

управлінської еліти України та розвитку професійної компетентності державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, є науковий супровід 

державно-управлінських реформ [103]. Наукова робота в Академії та її 

регіональних інститутах зосереджена на проведенні фундаментальних і 

прикладних досліджень з проблем державного управління та місцевого 

самоврядування; підготовці науково-педагогічних і наукових кадрів у галузі 

науки “Державне управлінняˮ; наданні експертно-консультативних, 

інформаційно-аналітичних, науково-методичних послуг з питань теорії й 

практики державотворення; організації та розвитку міжнародного 

співробітництва з наукових досліджень у цій сфері [103]. 

Сучасний розвиток Національної академії спрямований на посилення її 

ролі в системі навчання професійних управлінців нової генерації, спроможних 

компетентно, якісно виконувати свою роботу для забезпечення розвитку 

України як демократичної, правової, соціальної держави та її інтеграції до 
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світового співтовариства. Підготовка сучасних менеджерів для державного 

управління в Національній академії супроводжується впровадженням цілісної 

практико-орієнтованої системи навчання державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування [103]. 

У 2002 році на базі академії було створено Інститут проблем державного 

управління та місцевого самоврядування. Метою його створення було надання 

допомоги органам державної влади щодо удосконалення діяльності по 

управлінню державою в сучасних умовах. Інститут покликаний здійснювати: 

- фундаментальні та прикладні дослідження в галузі науки “Державне 

управління”; 

- науково-методичне забезпечення досліджень в Академії та її 

регіональних інститутах державного управління; 

- науково-експертне консультування органів державного управління та 

місцевого самоврядування [103]. 

При окремих органах влади існують інституції та структури, які 

займаються аналітичною діяльністю. Розглянемо основні з них, зокрема 

Інститут законодавства Верховної Ради України, Національний інститут 

стратегічних досліджень, Науково-дослідний економічний інститут при 

Міністерстві економіки України та Державний науково-дослідний інститут 

інформатизації та моделювання економіки Міністерства економіки України. 

Інститут законодавства Верховної Ради України був створенний               

7 жовтня 1994 р. Постановою Президії Верховної Ради України на виконання 

рішення Верховної Ради від 22 жовтня 1992 р. Основними завданнями 

Інституту є такі: розробка наукових концепцій розвитку національного 

законодавства; підготовка пропозицій щодо формування стратегії державної 

правової політики Верховної Ради України; проведення порівняльних 

досліджень законодавства України й законодавств іноземних держав та 

проблеми приведення національного законодавства у відповідність з нормами 

міжнародного права. 

Цікавим для нас є те, що ця інституція також здійснює підготовку 

проектів перспективних та поточних державних програм законопроектних робіт 
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Верховної Ради України; організацію моніторингу ефективності чинного 

законодавства України та прогнозування наслідків його застосування; 

підготовки проектів законів з найважливіших питань розвитку суспільства і 

держави та їх наукове обґрунтування; проведення наукової експертизи проектів 

законодавчих актів України тощо. 

Фахівці Інституту здійснюють фундаментальні та прикладні 

дослідження розвитку законодавства України, розробляють пропозиції щодо 

усунення неузгодженостей і суперечностей між окремими актами законодавства 

та заповнення у ньому правових прогалин аналізують ефективність механізму 

застосування чинного законодавства. 

Функц і ї науко во -до с л і дно ї у с т ано ви , я ка зд і й снюва л а              

аналітично-прогнозний супровід діяльності Ради національної безпеки і 

оборони України раніше виконував Національний інститут проблем 

міжнародної безпеки. 

Основними завданнями інституту були:  

1) розроблення прогнозних сценаріїв щодо політики провідних світових 

держав стосовно України, її стратегічних партнерів і найближчих сусідів; 

2) формування механізмів і засобів впливу на їх внутрішню і зовнішню 

політику та можливих оцінок розвитку ситуації в Україні в результаті реалізації 

цих впливів; 

3) прогнозування виникнення в Україні економічних, політичних і 

соціальних загострень, які можуть мати негативний вплив на процеси інтеграції 

України до європейської та світової спільноти [127]. 

Пізніше при Раді національної безпеки України був створений Інститут 

проблем національної безпеки. До головних функцій Інституту належать 

розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо забезпечення національної 

безпеки та аналіз міжнародного досвіду діяльності у цій сфері. Також в 

компетенції Інституту прогнозування та оцінка можливих зовнішніх і 

внутрішніх загроз національній безпеці, підготовка пропозицій щодо їх 

запобігання та усунення, розв’язання особливо складних економічних, 
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соціальних, політичних, екологічних та інших проблем, що можуть призвести 

до таких загроз. 

З метою оптимізації діяльності з розроблення наукових засад 

національної безпеки України, забезпечення більш ефективного та економного 

витрачання бюджетних коштів на здійснення такої діяльності Президентом 

України в 2010 році було ліквідовано Національний інститут проблем 

міжнародної безпеки та Інститут проблем національної безпеки. Їх обов’язки 

було покладено на Національний інститут стратегічних досліджень. Інститут 

був утворений Указом Президента України № 127 від 4 березня 1992 року. 

Указом Президента України № 1158/2002 від 16 грудня 2002 року Інститут 

підпорядковано Президентові України та визначено базовою науково-дослідною 

установою аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента 

України. 

Основними завданнями Інституту є: 

- організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів 

щорічних послань Президента України до Верховної Ради України; 

- наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив суспільно-

політичного розвитку України; 

- наукове супроводження здійснення Президентом України, Радою 

національної безпеки і оборони України повноважень у сфері національної 

безпеки України; 

- дослідження проблемних питань економічного, демографічного, 

соціального, гуманітарного, етнополітичного, воєнно-політичного, 

зовнішньополітичного, інформаційного, екологічного розвитку України; 

- дослідження та моніторинг регіональних аспектів суспільного розвитку; 

- наукова експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-

правових актів, державних заходів соціально-політичного спрямування; 

- публікація результатів наукових досліджень, оперативне видання 

матеріалів з основних напрямів наукової діяльності Інституту [106]. 
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Результати наукових досліджень Інститут подає на розгляд Президентові 

України у вигляді проектів програмних документів, експертиз нормативно-

правових актів, аналітичних довідок та пропозицій щодо основних засад 

внутрішньої та зовнішньої політики, шляхів вирішення загальнодержавних та 

регіональних проблем суспільного розвитку. Для широкого обговорення 

актуальних проблем розвитку України Інститут організовує та проводить 

“круглі столи”, конференції, семінари, до роботи в яких запрошуються провідні 

науковці, політики, представники органів державної влади, аналітики, 

незалежні експерти. Фахівці Інституту залучаються до складу дорадчих органів, 

що утворюються при Президентові України, офіційних делегацій України, 

міжвідомчих і відомчих, урядових та інших комісій і робочих груп. Інститут 

підтримує і розвиває наукове співробітництво із багатьма вітчизняними та 

зарубіжними науковими і дослідницькими центрами. 

Організаційна структура Національного інституту стратегічних 

досліджень налічує 18 наукових підрозділів та регіональні філіали у містах 

Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, Львові, Ужгороді, Одесі. До наукових 

підрозділів належать: 1) відділ економічної стратегії, 2) відділ секторальної 

економіки, 3) відділ зовнішньоекономічної політики, 4) відділ соціальної 

політики (управління соціальними ризиками, розробка проектів вирішення 

проблем трудових відносин та людського потенціалу); 5) відділ регіонального 

розвитку (розробка стратегій регіонального розвитку, моніторинг регіональної 

проблематики); 6) відділ макроекономічного прогнозування та досліджень 

тіньової економіки; 7) відділ глобалістики та безпекових стратегій (проведення 

глобальних та регіональних досліджень, розробка безпекових стартегій);           

8 ) в і дд і л зовн ішньо ї пол і тики (розробка с т рате г і ї розвитку 

зовнішньополітичних відносин України з Європою, Росією та країнами СНД); 

9) відділ оборонних стратегій та військово-технічної політики (розробка 

стратегій реформування сектору безпеки, енергетичної та ядерної безпеки, 

екологічної та техногенної безпеки); 10) відділ політичних стратегій (аналіз 

реформування політичної системи, суспільно-політичне проектування, 

дослідження етнополітики); 11) відділ державної правової політики (аналіз 
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правових систем, нормопроектна діяльність, надання правових експертиз);      

12) відділ гуманітарної політики (аналіз та прогнозування розвитку        

освітньо-наукової системи, проведення культурологічних досліджень);           13) 

аналітично-інформаційний відділ; 14) відділ досліджень інформаційного 

суспільства та інформаційних стратегій; 15) відділ стратегій розвитку 

громадянського суспільства [103]. 

Зважаючи на вищезазначене, Національний інститут стратегічних 

досліджень є основною установою, що здійснює науково-прогнозний супровід 

формування державної політики в Україні. 

Наступною науковою установою , яку ми розглянемо буде            

Науково-дослідний економічний інститут при Міністерстві економічного 

розвитку та торгівлі України. Сьогодні НДЕІ є головною науковою установою 

економічного профілю з пріоритетних проблем розвитку економіки, яка 

підпорядкована Міністерству. Інститут здійснює інформаційно-аналітичну, 

наукову підтримку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у 

сфері розробки та реалізації економічної політики держави, спрямованої на 

вдосконалення ринкової моделі економіки, забезпечення ефективності її 

функціонування, підвищення на цій основі рівня та якості життя населення, 

сприяння соціогуманітарному розвитку людини. Стратегічною метою розвитку 

Інституту є набуття та неформальне закріплення за НДЕІ статусу провідної в 

Україні наукової установи з розроблення методології стратегічного планування 

збалансованого розвитку держави, інформаційно-аналітичного, методичного та 

організаційного забезпечення програм економічного і соціального розвитку на 

макро- та мезорівні, формування системи заходів економічної політики держави 

та механізму їх реалізації. В струтктурі Інституту є окремий відділ стратегії 

економічного розвитку, планування та прогнозування [102]. 

Основними завданнями Інституту є: здійснення фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень з проблем формування та реалізації державної 

політики економічного і соціального розвитку, орієнтованих на максимально 

повне впровадження у практику роботи Міністерства, інших центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; наукова 
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підтримка реалізації Міністерством функцій з визначення пріоритетів, 

державного прогнозування та планування економічного і соціального розвитку; 

наукове, методичне, інформаційно-аналітичне, експертне та організаційне 

забезпечення діяльності Міністерства; здійснення за дорученням Міністерства 

науково-методичної координації відомчих та міжвідомчих наукових досліджень 

у галузі державного управління економічним і соціальним розвитком; 

популяризація наукових підходів до розв’язання актуальних проблем 

державного управління економікою; проведення наукової економічної 

експертизи проектів нормативно-правових актів та програмних документів, 

спрямованих на розв’язання проблем економічного і соціального розвитку; 

надання Міністерству за результатами експертизи науково обґрунтованих 

рекомендацій, пропозицій та аналітичних матеріалів; вивчення та узагальнення 

досягнень світової економічної науки, підготовка науково обґрунтованих 

пропозицій щодо напрямів та механізмів їх практичного впровадження в 

Україні [102]. 

Основними напрямами наукової та науково-технічної діяльності 

Інституту є здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з 

проблем формування та реалізації державної політики економічного і 

соціального розвитку, промислової, науково-технічної, регіональної, 

регуляторної, зовнішньоекономічної, інвестиційної політики та управління 

національними проектами, розвитку підприємництва та державно-приватного 

партнерства, ефективного використання ресурсів, управління об’єктами 

державної власності та корпоративними правами держави, удосконалення 

інструментів державного управління [102]. 

Все це передбачає проведення комплексного аналізу основних тенденцій 

розвитку економіки (у тому числі за секторами та ринками); моделювання 

варіантів розвитку економіки; розроблення методичних засад складання 

стратегічних і програмних документів економічного і соціального розвитку 

держави та регіонів; проведення системного аналізу реалізації державної 

економічної політики, узагальнення результатів застосування інструментів її 

реалізації та вдосконалення механізму державного регулювання економічного і 
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соціального розвитку; здійснення моніторингу економічного і соціального 

розвитку держави, у тому числі з позицій забезпечення ефективності реалізації 

державної економічної політики [102]. 

В 1994 році був створений Державний науково-дослідний інститут 

інформатизації та моделювання економіки Міністерства економіки України. В 

2012 році наказом Міністерства екномічного розвитку та торгівлі України цей 

Інститут було перейменовано в Державний науково-дослідний інститут 

інформатизації та моделювання економіки та затверджено новий статут. 

Відповідно до нього головною метою діяльності Інституту є організація та 

проведення наукових досліджень у галузі інформатизації та моделювання 

соціально-економічних процесів, стратегічного планування та прогнозування, 

розроблення наукових рекомендацій щодо забезпечення економічної, соціальної 

та інформаційної безпеки. 

Предметом діяльності Інституту є фундаментальні та прикладні 

дослідження з використанням сучасної обчислювальної та телекомунікаційної 

техніки на основі застосування новітніх інформаційних технологій з проблем 

державного управління економікою, розроблення інструментальних засобів та 

проведення аналізу стану та прогнозування розвитку з питань планування і 

реалізації цільових програм, інвестиційної та науково-технічної політики, 

економіки багатогалузевих комплексів, рівня життя та соціального захисту 

населення, фінансово-кредитної, грошової і цінової політики, економічної 

безпеки України, зовнішньоекономічних зв’язків. 

Основними напрямами наукової діяльності Інституту є забезпечення 

інформатизації та моделювання економічних процесів пов’язаних, з 

проведенням економічної політики і прийняттям рішень з питань: розроблення 

та підготовки проектів середньо- і довгострокових прогнозів соціально-

економічного розвитку країни, основних макропоказників розвитку економіки. 

Система прогнозування, планування й розробки програм економічного і 

соціального розвитку України та її регіонів є важливою складовою загальної 

системи державного регулювання економічного і соціального розвитку та 

дієвим інструментом деалізації економічної політики держави. Система 
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складається з прогнозів, планів і програм  та охоплює всі рівні виконавчої 

влади. Складовою частиною системи прогнозування та планування є 

національні, галузеві та регіональні програми. Це основний засіб реалізації 

державної політики, пріоритетних напрямів економічного, соціального, 

екологічного, науково-технічного та культурного розвитку України, 

концентрації фінансових, матеріально-технічних, трудових та іншіх ресурсів і 

координації діяльності підприємств, установ, організацій і громадян з метою 

розв’язати найважливіші загальнодержавні проблеми [40, с. 136-137]. 

Показники системи прогнозування, планування та розробки програм на 

більш далеку перспективу коригуються в міру виконання планів чи програм на 

близьку перспективу. Прогнози розробляються в цілому по Україні з виділенням 

народногосподарських комплексів, галузей та регіонів, а також за окремими 

суспільно значущими сферами економіки та кон’юктури ринку     [40, с. 136]. 

Основні правові, економічні та організаційні засади формування системи 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку 

України визначаються в Законі “Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України”. Також цей нормативний 

документ визначає окремі галузі економіки та окремі адміністративно-

територіальні одиниці як складові частини загальної системи державного 

регулювання економічного і соціального розвитку держави. Законом 

встановлюється загальний порядок розроблення, затвердження та виконання 

зазначених прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку, а також права та відповідальність учасників державного 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

[65]. 

Закон визначає програми економічного і соціального розвитку як 

державні цільові програми економічного, соціального розвитку, програми 

економічного, соціального розвитку областей, районів, міст. А прогнозні та 

програмні документи економічного і соціального розвитку як документи, що 

відповідають вимогам законодавства України щодо документів і відображають 

прогнози та програми економічного і соціального розвитку [65]. 
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Система прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку складається з: прогнозів економічного і соціального 

розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди; прогнозів 

розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період; 

загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших 

державних цільових програм; прогнозів економічного і соціального розвитку 

областей, районів та міст на середньостроковий період; програм економічного і 

соціального розвитку областей, районів та міст на короткостроковий період 

[65]. Крім того, Україна має практику розроблялення документів, мета, формат і 

вимоги до яких мали ситуативний характер (наприклад, послання Президента, 

доктрини, плани Україна – ЄС та ін.). 

Відповідно до Закону No 1602-ІІІ “Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного та соціального розвитку України”               

від 23 жовтня 2000 року основний економічний документ у системі    

прогнозно-програмних документів – Державна програма економічного і 

соціального розвитку України на рік яка подається на розгляд Верховної Ради 

водночас з проектом Державного бюджету на відповідний рік. Саме цей 

документ і є основним програмним правовим актом, де визначено основні 

пріоритети та завдання у діяльності органів центральної виконавчої влади на 

наступний рік. 

Першою такою програмою в Україні була затверджена Кабінетом 

Міністрів в 2004 році “Державна програма прогнозування науково-технічного 

розвитку на 2004-2006 рокиˮ. Але її фінансування було скорочене майже удвічі, 

а реалізація у 2006-му призупинена. У 2007 році Кабінет Міністрів затвердив 

нову Концепцію “Державної програми прогнозування науково-технологічного 

розвитку на 2008-2012 роки”. Для її реалізації Постановою Уряду                      

№ 1118 від 11 вересня 2007 р. затверджено “Державну програму прогнозування 

науково-технологічного розвитку на 2008-2012 рокиˮ. По суті, це друга 

програма такого роду в Україні. 

В 2010 році була прийнята програма економічних реформ                       

на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
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ефективна держава”, запропонована Президентом України В.Ф. Януковичем. 

Нею передбачено проведення структурних змін в економічному та соціальному 

житті країни шляхом підвищення ефективності державного управління, 

модернізації базових галузей економіки, формування сприятливого 

економічного середовища для розвитку бізнесу та приватної ініціативи. 

Програма охоплює широкий набір стратегічних перетворень за п’ятьма 

напрямами: 

1) Створення базових передумов економічного росту через утримання 

низького рівня інфляції, стабілізації державних фінансів і створення стійкої 

фінансової системи. 

2) Формування режиму максимального сприяння бізнесу шляхом 

зменшення втручання держави в економіку, зниження адміністративних 

бар’єрів для його розвитку, модернізації податкової системи й поглиблення 

міжнародної економічної інтеграції України. 

3) Модернізація інфраструктури й базових секторів шляхом усунення 

установлених структурних проблем в енергетичній, вугільній, нафтогазовій 

галузях і ЖКГ, а також розвитку транспортної інфраструктури й ринку 

землі. Перехід від дотацій до самоокупності виробництва й соціальних 

послуг. 

4) Збереження й розвиток людського й соціального капіталу шляхом 

підвищення ефективності й стабільності соціального захисту, поліпшення 

якості й доступності освіти й медичного обслуговування. 

5) Підвищення ефективності державного управління шляхом 

реформування державної служби й виконавчої влади [150]. 

Відповідно до Закону No 1602-ІІІ “Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного та соціального розвитку України”              

від 23 жовтня 2000 року, один з додатків Державної програми – Перелік 

державних цільових програм, які планується виконувати наступного року з 

використанням коштів Державного бюджету. Останнім часом стрімке зростання 
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кількості програм за відсутності чітких, обмежених за кількістю пріоритетів 

державної політики призвело до того, що нині об’єктами програмного 

вирішення стали практично всі галузі господарства і сфери суспільного життя. 

Широкого розповсюдження набула практика лобіювання вузьковідомчих і 

вузькокорпоративних інтересів. 

В Україні, відповідно до ухвалених нормативно-правових актів, повинні 

виконуватися більш як 300 державних цільових програм, з яких тільки частина 

перебуває на стадії реалізації[65]. 

Водночас існує чимало неузгоджених питань у виконанні програм: 

- більшість раніше ухвалених програмних документів не містить 

конкретних заходів і завдань, оцінки можливих результатів їх реалізації, що 

унеможливлює об’єктивний аналіз і прогноз перебігу виконання й оцінки 

їхньої ефективності; 

- здебільшого за виконання програм відповідають кілька органів 

виконавчої влади, відсутня дієва координація виконання програм; 

- існує недостатнє методологічне забезпечення оцінки концепцій і 

проектів програм, прогнозування їх впливів, експертних перевірок виконання 

програм і загалом системного методологічного підходу – від ініціювання 

програм до завершення їх реалізації. 

Практика підготовки програмних і прогнозних документів свідчить про 

недосконалість чинного правового поля в цій царині. Відповідно до Концепції 

вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань 

соціально-економічного розвитку України, схвалена розпорядження ВРУ                  

№ 504-р від 4 жовтня 2006 року, нормативно затверджений перелік і порядок 

розробки прогнозних і програмних документів не відповідає вимогам щодо 

забезпечення системного підходу до формування та реалізації урядової 

політики, належної інституційної спроможності уряду здійснювати ефективну 

політику, так: 
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- законодавство чітко не визначає статус документа, яким ухвалюється 

Державна програма у Верховній Раді (законом чи постановою). Відповідно 

відсутні чіткі процедури і терміни проходження цього документа у Верховній 

Раді та відповідальність за його виконання; 

- проект Державної програми в наявному форматі не сприймається 

народними депутатами як проект законодавчого акта (більш престижним для 

лобіювання інтересів є Державний бюджет, статус і процедуру ухвалення 

якого чітко виписано законодавством і Конституцією); 

- практика одночасного подання до Верховної Ради Державної програми і 

Державного бюджету унеможливлює розкриття Державною програмою 

інструментів реалізації урядової політики, які підкріплюються фінансовими 

ресурсами Державного бюджету. Фактично показники Державної програми 

уточнюють з урахуванням показників проекту бюджету. Що більше, під час 

обговорення у Верховній Раді проект Державного бюджету суттєво 

змінюється, що поглиблює розрив між показниками Державної програми і 

Державного бюджету. 

Отже, Державна програма перестає бути актуальною і для депутатів, і 

для органів виконавчої влади. Її сприймають як додатковий аналітичний 

матеріал, а через громіздкість використовують лише окремі експерти. 

Відповідно відсутність ухваленої короткострокової стратегії розвитку країни 

може призвести до: 

1) непослідовності дій уряду й окремих гілок влади в політичних та 

економічних питаннях (відволікання суспільства від вирішення нагальних 

завдань, здіймання галасу навколо незначної проблеми та невчасне 

вирішення суттєвих); здійснення бюджетного процесу без заздалегідь 

визначених та узгоджених урядом і Верховною Радою пріоритетів 

економічного розвитку (що ставить під сумнів доцільність та ефективність 

розподілу коштів під час формування проекту Державного бюджету і 

послаблює аргументацію уряду у Верховній Раді під час його розгляду); 
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2) неефективного використання бюджетних коштів, що є наслідком 

лобіювання вузьких інтересів окремих промислових груп або регіонів під 

час розгляду проекту Державного бюджету (це відволікає бюджетні кошти 

від вирішення стратегічно важливих або непопулярних соціальних 

пріоритетів); 

3) дезорієнтації міністерств під час формування середньострокових 

програм (розроблення проектів програм) і визначення пріоритетів політики, 

за яку вони несуть відповідальність; 

4) відсутності змоги для інвесторів і підприємців оцінювати 

ефективність урядової політики та формувати свої інвестиційні й робочі 

плани та ін. 

Розглянувши інституціональні суб’єкти, які здійснюють політичне 

прогозування в Україні та дослідивши практику розробки документів 

прогнозно-програмного характеру, нормативно-правових актів, що спрямовані 

на формування стратегії розвитку України можна зробити висновки, що сучасна 

система формування державної політики в Україні характеризується: 

1) Значною розпорошеністю інституцій, що здійснюють політичне 

прогнозування. З одного боку, більшість міністерств, управлінь та державних 

служб, які мають своїм завданням формування державної політики у певній 

галузі, не займаються політичним прогнозуванням. В багатьох таких 

інституціях відсутні відповідні відділи та спеціалісти. З іншого боку, можна 

спостерігати створення великої кількості спеціальних консультативно-дорадчих 

служб, які займаються формуванням державної політики і по суті дублікують 

функції профільних міністерств. Так, при Президентові України створено 

багато консультативних Рад, деякі міністерства мають цілі науково-дослідні 

інститути, які займаються аналітичним супроводом їх діяльності, при цьому усі 

зазначені інститції мають право додатково залучати експерів, консульнтантів та 

науковців для розробки аналітичних матеріалів, прогнозів та рекомендацій. 

2) Невідповідністю системи прогнозних документів сучасним вимогам 

розвитку країни. Постійно вирішуються питання трансформації економіки, 

пошуку виходу з економічних криз, уряд займається тактичним “гасінням 
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пожеж”, а розроблення стратегії розвитку має на сьогоднішній день 

теоретичний характер. Тому стратегічні документи (передусім програми 

діяльності уряду та державні цільові програми) мають декларативний характер і 

не пов’язані з фінансовими ресурсами. 

3) Відсутністю практики залучення громадськості до вироблення 

політичних рішень і контролю за їх виконанням. Органи виконавчої влади не 

залучають громадськість до вироблення політичних рішень. Це зумовлено 

процесами формування нової політичної еліти, браком досвіду залучення 

громадськості в попередні роки. Організації, які представляють громадськість, у 

різні способи аналізують діяльність влади, рівень та якість публічних послуг і 

можуть мобілізувати своїх членів на підтримку політичних рішень або 

опиратися нововведенням. Профспілки й організації працедавців відіграють 

особливу роль у вирішенні питань соціальної політики. Недооцінка ролі 

громадськості (зацікавлених груп) і нехтування її інтересами призводили до 

зниження ефективності ухвалених рішень. 

4) Відсутністю у центральних органах виконавчої влади досвіду 

планування своєї діяльності відповідно до визначених цілей і досягнення 

конкретних результатів. Недосконалість стратегічного планування в органах 

виконавчої влади призводить до непослідовності їхніх дій в політичних та 

економічних питаннях (відволікання суспільства від вирішення нагальних 

завдань, здіймання галасу навколо незначних проблем і водночас невчасне 

вирішення важливих), неефективного використання бюджетних коштів. Це 

призводить до виникнення напруженості в суспільстві. Невизначеність зазвичай 

стає підґрунтям для звинувачень у неспроможності уряду вирішувати ключові 

проблеми, що знижує авторитет влади в очах населення. 

Зважаючи на вищевикладене можна зробити висновок, що на 

сьогоднішній день існують такі проблеми у процесі формування стратегічної 

державної політики в Україні: 

- загальна розпорошеність державних аналітичних інституцій, в яких 

прослідковується значна дублікація функцій. При цьому відсутність в 

більшості міністерств відділів та фахівців з політичного прогнозування; 
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- відсутність стратегічного документа, який визначав би напрями 

стратегію розвитку держави. Без цього неможливо забезпечувати політичну 

стабільність і стійке економічне зростання на основі виважених, системних і 

послідовних кроків; 

- існування розриву між завданнями, які визначаються невідкладними та 

потрібними в рішеннях різних гілок влади. Крім того, відсутність щорічних 

цілей і пріоритетів розвитку країни у формуванні основних напрямів політики 

призводить до конфлікту інтересів; 

- недостатньо ефективне налагодження комунікаційних зв’язків між 

фахівцями з аналізу політики і прогнозування та суб’єктами, що приймають 

політичні рішення; 

- відсутність практики залучення громадян, недержавних аналітичних 

центрів, бізнес-середовища до процесу формування державної політики; 

- невирішення проблеми може призвести до суттєвих наслідків, які 

безпосередньо вплинуть на суспільне життя громадян. Так, відсутність 

цілісної системи стратегічного планування діяльності уряду у взаємозв’язку з 

поточними та середньостроковими ресурсними можливостями держави може 

спричинити порушення політичної стабільності. 
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3.2 Політичне прогнозування та перспективи вдосконалення процесу 

формування державної політики України 

Головною системною причиною зазначених проблем у формуванні 

державної політики в Україні є негативні наслідки незавершених 

трансформаційних суспільно-політичних процесів. Зміна політичної та 

економічної моделі розвитку України, формування незалежної держави 

призвели до втрат у системі державного управління, зокрема щодо можливості 

готувати ефективні політичні рішення. 

На сьогоднішній день, можна спостерігати відсутність стратегічного 

бачення розвитку держави, її політичного та соціально-економічного 

майбутнього. Відсутність певного плану, так званої “дорожної карти” нових 

перетворень в суспільстві як у правлячої еліти, так і у опозиції може призвести 

до критичних наслідків. Не вироблені чіткі правила діяльності органів        

влади з розроблення прогнозних документів, реалізації та контролю за 

виконанням програмних документів, що визначають цілі політичного та 

соціально-економічного розвитку держави та способи їх досягнення. 

Значення політичного прогнозування в Україні підвищується з 

урахуванням зовнішньополітичної багатовекторності, загострення економічної 

та плітичної кризи, зростання соціальної напруженності населення, 

розбіжностей у пріорітетах суб’єктів вироблення державної політики. Політика 

багатовекторності, визначена зовнішньополітичною лінією уряду країни, 

передбачає врахування багатьох чинників та ризиків, що пов’язана з 

реалізацією цього курсу. В свою чергу загострення економічної та політичної 

кризи передбачає необхідність уважного аналізу та попередження винекнення 

нових ускладнень, які здатні ввести країну в нову хвилю потрясінь. Зростання 

соціальної напруженості населення вимагає розробки стратегічної політики, яка 

б змогла забезпечити потреби суспільства та в майбутньому попередити 

настання кризових ситуацій. Характерна для України на сьогодні розбіжність у 

пріорітетах суб’єктів вироблення державної політики вимагає вироблення 
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єдиної стратегічної концепції розвитку держави та механізму її реалізації для 

попередження винекнення нових хвиль політичного протистояння. 

Тому, перш за все для мінімізації негативних наслідків вищезазначених 

проблем, у формуванні державної політики необхідно дотримуватись наступних 

принципів стратегічного планування та прогнозування: 

- принцип цілісності й ефективності, який забезпечується розробленням 

взаємо узгоджених політичних прогнозів і програмних документів 

політичного та соціально-економічного розвитку України, окремих галузей 

економіки й адміністративно-територіальних одиниць на довго-, середньо- та 

короткостроковий періоди на засадах визначення чітких цілей, оцінки 

майбутнього впливу та минулого досвіду; 

- принцип обєктивності та науковості, який забезпечується завдяки 

розробленню політичних прогнозів на науковій основі, постійному 

вдосконаленню методології та використанню світового досвіду в галузі 

прогнозування та розроблення програм поліитчного та економічного    

розвитку; 

- принцип самостійності, який полягає в тому, що місцеві органи 

виконавчої влади й органи місцевого самоврядування в межах своїх 

повноважень відповідають за розроблення, затвердження та реалізацію 

прогнозів і програмних документів політичного та соціально-економічного 

розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

- принцип рівності, який полягає в дотриманні прав і врахуванні інтересів 

усього суспільства у формуванні стратегії розвитку держави; 

- принцип дотримання загальнодержавних інтересів, який полягає в тому, 

що органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування повинні 

здійснювати розроблення прогнозів відповідно до визначених цілей 

загальнодержавного розвитку; 

- принцип відкритості, який полягає в тому, що всі прогнозні та програмні 

документи політичного та соціально-економічного розвитку доступні для 

громадськості й відкриті для обговорення [196]. 
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Що стосується останнього принципу, на нашу думку, його дотримання у 

виробленні державної політики має дуже важливу роль. Саме співпраця 

держави із громадянскьким суспільством, залучення високопрофесійних 

фахівців та експертів до формування стратегії державного розвитку є основою 

прийняття ефективних політичних рішень, які слугуватимуть запорукою не 

тільки економічного розвитку держави, а перш за все стабільності усієї 

політичної системи через позитивне сприйняття тиких рішень самим 

суспільством. 

На нашу думку, роль так званого “посередникаˮ між громадянським 

суспільством та державою мають зайняти громадські організації. Український 

науковець Матвійчук А.В. приділив значну увагу ролі громадським 

організаціям у виробленні державної політики. Зокрема, виокремлю чотири 

основні шляхи впливу громадських організацій на державну політику: 

безпосередній (без участі держави), консультативний (узгодження та 

корегування державної політики) інноваційний (висунення пропозицій щодо 

нових підходів до вирішення проблем) та наглядовий (контроль за виконанням 

державою соціальних програм) [97, с. 3]. Також, одним із ефективних способів 

співпраці держави з організаціями “третього сектору”, на думку дослідника є 

залучення незалежних некомерційних організацій до розробки та виконання 

державних та муніціпальних програм. Це передбачає: координацію діяльності 

та спільну розробку програм, розміщення замовлень на виконання соціальних 

послуг, підтримка проектів громадських організацій у рамках державних та 

муніціпальних програм [97, с.3]. На нашу думку, слід приділити особливу увагу 

співпраці держави та громадських організацій саме на регіональному рівні. 

Також цікавим для нашого дослідження є наукові розроби українскої 

дослідниці С.Внучко. Зокрема, науковець присвятила своє дослідження 

з’ясуванню місця та ролі аналітичних центрів у процесі прийняття політичних 

рішень. У результаті дослідження зарубіжного досвіду, С.Внучко прийшла до 

висновку, що рівень залучення аналітичних центрів до процесу прийняття 

рішень в США значно вище ніж в Україні [37, с. 4]. У цьому сенсі, варто 

привести успішний варіант залучення фахівців та експертів до вироблення 
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державної стратегії Сполучених Штатів Америки. Яскравим є приклад         

Ренд Корпорейшн, яку спочатку було створено для наукового обґрунтування 

стратегії розвитку озброєнь. З роками цяя установа перетворилася на одну з 

провідних “фабрик думокˮ, один з основних науково-дослідних центрів США у 

сфері міжнародних відносин, політичної, економічної та інших наук. 

Наближеність подібних структур до центрів ухвалення рішень фактично робить 

прогнозування їхнім основним завданням. Сьогодні у поточну діяльність цієї 

організації залучено більше 600 аналітиків, близько 80% з яких мають науковий 

ступінь. Всі найбільші структурні одиниці центру розташовані у                       

Санта-Моніка (Каліфорнія), Арлінгтон (Вірджинія), Піттсбург (Пенсільванія) і 

Лейден (Нідерланди). Центр також має європейські філії у Берліні і Кембриджі. 

Протягом останніх п’ятдесяти років Ренд Корпорейшн пройшла нелегкий шлях 

еволюції від виконання виключно військових замовлень до роботи з усім 

спектром суспільних відносин у Сполучених Штатах і всього світу. Головними 

напрямками досліджень центру є: 1) національна безпека; 2) міжнародні 

відносини; 2) наука і нові технології; 3) народонаселення і стан справ у 

регіонах; 4) суспільні відносини і соціологічні дослідження; 5) охорона здоровя; 

5) зайнятість; 6) мистецтво; 7) освіта і професійна підготовка; 8) дитинство; 9) 

Латинська Америка; 10) законодавство і судова практика; 11) логістика і 

транспортні перевезення; 12) навколишнє середовище та енергетика. 

Проаналізувавши публікації центру можна стверджувати, що у своїй поточній 

діяльності організація Ренд Корпорейшн дотримується певних правил, які 

поширюються на всі дослідження і залишаються незмінними вже досить довго. 

До них можна віднести: 1) всі дослідження центру обов’язково 

супроводжуються окресленням можливих сценаріїв подальшого розвитку подій 

або явищ, що вивчаються. Самі дослідження будуються за схемою “минуле-

теперішнє-майбутнє”, причому найбільша увага приділяється прогнозуванню 

майбутнього. У більшості випадків отримані результати подаються у формі 

теоретичного обґрунтування для прийняття урядових або корпоративних 

рішень щодо досліджуваного явища; 2) для вдосконалення шляхів розв’язання 

проблем центр діє шляхом обєднання зусиль спеціалістів різного фаху;             
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3) діяльність Ренд Корпорейшн характеризується широким і відкритим 

розповсюдженням результатів досліджень; 4) у своїх дослідженнях центр 

дотримується правила якомога більшої диверсифікації власних послуг і 

максимально можливого охоплення всіх сфер суспільного життя. Так, серед 

його замовників, окрім уряду США, присутні автомобільний гігант              

Форд Мотор та фармацевтична  компанія Пфизер, Гарвардський і 

Стендфордський університети, ООН, Єврокомісія та Всесвітній банк, фонди 

Сороса  і  Рокфеллера  та  багато  інших [189]. 

Створеня подібних “фабрик думок” в Україні, які б займались 

комплексним пронозуванням різних напрямків державної політики, а також 

обслуговували бізнес, могло б забезпечити максимальне охоплення усіх сфер 

життєдіяльності, тим самим сторити потужний фундамент для вироблення 

рекомендацій щодо тактики та стратегії державного управління України, 

визначення  чітких цілей  та розробки оптимальних планів їх реалізації. 

Так, наприклад у Японії розробляються п’ятирічні плани-програми. 

Вони розробляються за завданням уряду, в якому сформульовані найважливіші 

стратегічні цілі. Плани являють собою сукупність державних програм, що 

ор і єн тують і моб і л і зуючих ланки е коном і ки на до с я гн ення 

загальнонаціональних цілей. Плани-програми дають, по-перше, уявлення про 

найбільш вірогідні шляхи розвитку національної економіки, по-друге, 

показують проблеми, з якими можуть зіткнутися уряд і ділові кола         

всередині і за межами країни, по-третє, обґрунтовують рекомендації щодо 

вирішення цих проблем. Для розробки планів вивчаються статистичні дані, 

конкурентоспроможність продукції, попит і пропозиція. На підставі цих даних 

проводиться аналіз і прогноз по кожній галузі та економіці країни в цілому. 

Спираючись на рекомендації уряду, кожна корпорація, бізнесові компанії 

виробляють свою стратегію. Саме такий варіант співпраці бізнесу та держави, 

на нашу думку є цікавим для України. 

Окрім Ренд Корпорейшн, в Сполучених штатах існують такі центри 

досліджень як Гудзонський інститут та корпорація Цортона. Та цікавим для 

нашого дослідженя є те, що у самій структурі органів державної влади 
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Сполучених штатів Америки є окремі органи, які відповідають за 

прогнозування політичного та соціально-економічного розвитку країни.            

А саме: Рада економічних консультантів, Административно-бюджетне 

управління та Рада управляючих Федеральною резервною системою. Зокрема, 

Рада економічних консультантів здійснює прогнозування з метою 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Президента Сполучених 

штатів. До складу даного органу входять висококваліфіковані фахівці та його 

діяльність чітко визначена американським законодавством. Зазвичай, Рада 

економічних консультантів залучає до виробленння прогнозів інші організації 

та приватні фірми [189]. 

На нашу думку, доцільним та ефективним для вироблення 

обґрунтованих політичних рішень українських державотворців, було б 

створення окремих підрозділів у структурі державних органів влади, які б 

займалися політичним прогнозуванням. 

Для вдосконалення процесцу політичного прогнозування, необхідно 

поєднувати прогнозування з іншими методами економічного діагностування. В 

першому розділі ми дослідили нуково-методичний інструментарій здійснення 

політичного прогнозуання. Ми прийшли до висновку, що жоден із методів 

політичного прогнозуання, взятий сам по собі, не може забезпечити необхідний 

ступінь надійності та точності прогнозу. А смае, в певному сполученні, ці 

методи є дуже ефективними у дослідженні політичних процесів та оптимізації 

процесу вироблення державної політики. Оскільки сфера політичного є 

настільки змінною, в ній переплітаються безліч зв’язків раціонального та 

ірраціонального, що засоби дослідження, які застосовуються в одному випадку 

при вирішенні певної проблеми, зовсім не придатні в іншому. Тому, на нашу 

думку є доцільним поєднання різних методів та методик у дослідженні 

перспектив розвитку держаної політики, у виробленні різних варіантів її 

розвитку. Необхідно щоразу шукати новий шлях дослідження політичних явищ 

та процесів, оскільки методи дослідження повинні враховувати специфіку та 

особливості досліджуваного об’єкта та враховувати якомога більше факторів, 

що впливають на досліджуваний об’єкт. Це допоможе подолати однобічність та 
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фрагментарність здійснюваного дослідження та забезпечить досягнення 

ефективності та підвищить вірогідність  політичного прогнозу. 

Також на думку українського науковця Л.Лясоти, необхідною умовою 

вироблення ефективної державної політики є формування професійного 

співтовариства політичних аналітиків. На думку автора, створення наукового 

простору, який би поєднував і практикуючих аналітиків, і фахівців з 

теоретичної політології, сприятиме продукуванню ефективних знань, що 

піддаються верифікації. Основними завданнями цього співтовариства повинні 

стати налагодження випуску інтернет-видань, журналів для публікацій 

досягнень у цій галузі та розгортання дискусій щодо методологій, методик і 

технік політичного прогнозування, створення наукового майданчику для 

проведення “круглих столівˮ, семінарів, конференцій. Формування 

професійного кола фахівців політичного прогнозування слід розглядати як 

серйозний крок на шляху подолання практики маніпуляції суспільною думкою, 

відходу аналітичних структур від іміджу “центрів впливу”, формування системи 

управління, в якій публічні політичні рішення базуватиметься на об’єктивних 

наукових даних, встановлених стратегічних пріоритетах, з врахуванням потреб 

як влади, так і громадянського суспільства [93]. 

Таким чином, на думку Л.Лясоти розвиток та інституціоналізація 

політичного прогнозування у нашій країні залежить від наступних факторів:       

1) подолання розриву, який зберігається, між академічною наукою та 

практичною політикою та створення співтовариства професіоналів з 

прикладного політичного аналізу та прогнозування; 2) росту рівня “запитуˮ 

уряду та інших політичних суб’єктів на аналітичну продукцію; 3) вироблення 

культури стратегічного мислення політичної еліти; 4) налагодження системи 

підготовки професійних кадрів з політичного прогнозування [93]. 

У попередньому розділі ми розглядали проблеми розроблення  

прогнозно-програмних документів в Україні. З огляду на це, можна сказати, що 

сьогодні Україна застосовує тільки короткострокове програмне регулювання. 

Закон України “Про державне прогнозування і розробку програм економічного 

та соціального розвитку України” передбачає середньо- та короткострокові 
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періоди регулювання. У ньому також зазначається, що за потреби можуть бути 

розроблені програмні та прогнозні документи на більш тривалий період. На 

практиці поки що все обмежується програмним регулюванням на рівні держави 

і регіонів тривалістю в декілька років. 

Законодавчим підґрунтям формування системи стратегічного 

прогнозування та планування соціального й економічного розвитку регіонів 

України є Положення ст. 143 Конституції України, Закони України “Про місцеві 

державні адміністраціїˮ та “Про місцеве самоврядування в Україні”, в яких 

особлива увага звертається на необхідність розробки програм     соціально-

економічного та культурного розвитку відповідної території, а також зазначений 

Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку Україниˮ. 

На нашу думку, основним чинником підвищення яко ст і                

прогнозно-планової роботи є чіткій розподіл повноважень та компетенції між 

всіма органами державної влади як по вертикалі, так і по горизонталі, а також 

між органами державної влади та місцевого самоврядування. Істотною 

проблемою нині є законодавчо закладене дублювання функцій і повноважень 

різних гілок влади, що призводить до суперечливості та неузгодженості їх 

роботи. Для покращення імплементації соціально-політичних прогностичних 

розвідок в управлінську практику, на нашу думку, органам державної влади 

спільно з науково-дослідними інститутами, вищими навчальними закладами 

передусім необхідно підготувати технічні завдання зі створення інформаційно-

аналітичних систем та їх прогностичних елементів за напрямами 

функціонування органів державної влади. Крім того, доцільним є 

запровадження дієвих механізмів співпраці між державними та недержавними 

інформаційно -аналітичними структурами в контексті розробки 

короткотермінових, середньотермінових та довготермінових прогнозів (зокрема 

шляхом проведення спільних досліджень з актуальних питань внутрішньої та 

зовнішньої політики). Не менш важливою є активізація співпраці 

прогностичних структур органів державної влади та місцевого самоврядування 

з вітчизняним академічним середовищем (це дасть змогу суттєво оптимізувати 
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та зробити більш ефективним обмін науково -методологічними 

напрацюваннями, посилити підготовку та перепідготовку фахівців з 

прогностичної роботи шляхом стажування, тренінгів для студентів вищих 

начальних закладів, які виявляють бажання і схильність до прогностичної 

діяльності тощо). Нарешті, необхідно обмежити практику підготовки проектів 

та програм прогностичними органами державної влади та місцевого 

самоврядування “під себе” (виходячи лише з політичної доцільності та власного 

місця у владній ієрархії). 

Нагальною потребою для українського державотворення є професійне 

знання, яке може стати надійним фундаментом для оптимізації процесу 

прийнятя державно-політичних рішень. Формування державної політики 

передбачає узгодження інтересів усіх суб’єктів політичного процесу, а тому ми 

маємо приділяти увагу саме політичним явищам. Таким чином, роль 

політичного прогнозування у формуванні державної політики в сучасних 

умовах все більше зростає, оскільки виникає потреба вироблення якомога 

більшої кількості альтернатив вирішення нагальних проблем та вибору 

найкращої з них. Застосування прогнозного інструментарію у формуванні 

державної політики є підгрунтям комплексного, всебічного аналізу та наукового 

обґрунтування державно-політичних рішень.  

Необхідність прогнозно-аналітичних досліджень обумовлена не тільки 

наявністю інформаційних бар’єрів, які перешкоджають одержанню потрібної 

інформації, а й дефіцитом часу споживача інформації. Дефіцит часу суб’єктів 

управління як споживача інформації потребує перекладання завдань постійного 

слідкування за інформацією щодо визначених інформаційних потреб, витягу 

необхідних фрагментів з усього масиву інформації, аналітико-синтетичного 

перетворення інформації тощо  на спеціальну інституцію. 

Велика кількість проблем, наявних в Українській державі, особливо у 

сфері політики, де кризовий стан та непрогнозованість є найбільш 

притаманними рисами протягом останнього часу, свідчиіть про важливість 

аналізу на високому фаховому рівні з урахуванням необхідних параметрів. 

Також такий стан відображається на якості управління соціально-економічними 
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та політичними процесами в країні, де про програмування та прогнозування 

перебігу політичних процесів сьогодні не йдеться. Процес розробки державної 

політики, має бути осмисленим і обґрунтованим, стратегічним за природою, бо 

це необхідно для прийняття ефективних політичних рішень. Тому, для 

вдосконалення формування державної політики в Україні необхідно: 

- створити умови для переходу до системи розроблення довгострокових 

стратегій на основі прогнозування; 

- створити нормативну базу розроблення політичного прогнозу; 

- запровадити єдині методологічні основи у політичному прогнозуванні, 

узгодити цей документ  з усіма учасниками прогнозного процесу; 

- сформувати у державних установах підрозділи, відповідальні за аналіз і 

прогнозування окремих сфер діяльності, де ці виідділи відсутні; 

- у практику прогнозування запровадити світовий досвід розроблення 

варіантних прогнозів, які слугуватимуть інструментом детального аналізу та 

базою розроблення політики на перспективу; 

- на всіх етапах до розроблення прогнозу залучати вчених, незалежних 

експертів аналітичних вітчизняних та іноземних центрів, фахівців 

міжнародних організацій; 

- створити умови для можливості широкого публічного обговорення 

прогнозно-програмних документів, що сприятиме підвищенню зацікавленості 

громадськості щодо процесу прогнозування; 

- впровадити прогнозування в практику роботи центральних органів 

виконавчої влади; 

- переглянути структуру прогнозних і програмних документів та порядок 

їх розроблення; 

- розробити навчальний модуль з політичного прогнозування в організації 

професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування.  

Саме дотримання цих рекомендацій, на нашу думку зможе позитивно 

вплинути на вдосконалення процесу політичного прогнозування в Україні. Це 

дасть змогу виробити послідовну державну стратегію та здатну до певної 
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переорієнтації у разі необхідності. Саме використання політичного 

прогнозування дозволить вчасно реагувати на зміни політичних та економічних 

процесів, мінімізувати певні ризики та забезпечити ефективне сратегічне 

упраління державою. 
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Висновки до третього розділу 

Зважаючи на вищезазначене можна зробити наступні висновоки. 

По-перше, на сучасному етапі в політичній науці посилився інтерес до 

проблеми політичного прогнозування і головними причинами цього є 

ускладнення політичного процесу, зростання ролі прогнозування в усіх сферах 

суспільного життя. Актуалізація політичного прогнозування в Україні 

обумовлена складністю і суперечливістю процесів державного будівництва, 

трансформацією суспільства. Особливістю вироблення державної політики в 

Україні є її спрямування на вирішення проблем, які вже загострилися та 

потребують невідкладного вирішення. Крім того, можливі випадки, коли 

державні службовці при прийнятті політичного рішення керуються власними 

інтересами, або інтересами керівних органів державної влади, не зважаючи, а 

іноді просто не розуміючи нагальних проблем суспілства. Все це призводить до 

вироблення політичної тактики, а не політичної стратегії розвитку держави. 

Політичні рішення спрямовані частіше за все на вирішення загострених 

проблем, а не на їх попередження. Тому, використання політичного 

прогонозування є необхідним у процесі формування державної політики, 

оскільки взмозі забезпечити далекоглядність та виваженість політики. 

Вироблення альтернатив політики передбачають грунтовний, всесторонній 

аналіз усіх можливих варіантів вирішення проблеми та обрання 

найефективнішого з них. А це в свою чергу, говорить про можливість 

попередження  не  тільки  загострення  проблем,  а  й  їх  уникнення. 

По-друге, що на сьогоднішній день у формуванні стратегічної державної 

політики  в  Україні спостерігаються наступні проблеми: 

1) Загальна розпорошеність державних аналітичних інституцій, в яких 

прослідковується значна дублікація функцій. При цьому відсутність в більшості 

міністерств  відділів  та  фахівців  з  політичного  прогнозування. 

2) Відсутність стратегічного документа, який визначав би напрями 

стратегії розвитку держави. Без цього неможливо забезпечувати політичну 
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стабільність і стійке економічне зростання на основі виважених, системних і 

послідовних кроків. 

3) Існування розриву між завданнями, які визначаються невідкладними 

та потрібними в рішеннях різних гілок влади. Крім того, відсутність щорічних 

цілей і пріоритетів розвитку країни у формуванні основних напрямів політики 

призводить до конфлікту інтересів. 

4) Недостатньо ефективне налагодження комунікаційних зв’язків між 

фахівцями з аналізу політики і прогнозування та суб’єктами, що приймають 

політичні рішення. 

5) Відсутність практики залучення громадян, недержавних аналітичних 

центрів, бізнес-середовища  до процесу формування державної політики. 

По-третє, процес розробки державної політики, має бути осмисленим і 

обґрунтованим, стратегічним за природою, бо це необхідно для прийняття 

ефективних політичних рішень. Тому, для вдосконалення формування 

державної політики в Україні необхідно: створити умови для переходу до 

системи розроблення довгострокових стратегій на основі прогнозування; 

розробити нормативну базу розроблення політичного прогнозу; запровадити 

єдині методологічні основи у політичному прогнозуванні та узгодити цей 

документ з усіма учасниками прогнозного процесу; сформувати у державних 

установах підрозділи, відповідальні за аналіз і прогнозування окремих сфер 

діяльності, де ці виідділи відсутні; у практику прогнозування запровадити 

світовий досвід розроблення варіантних прогнозів, які слугуватимуть 

інструментом детального аналізу та базою розроблення політики на 

перспективу; на всіх етапах до розроблення прогнозу залучати вчених, 

незалежних експертів аналітичних вітчизняних та іноземних центрів, фахівців 

міжнародних організацій; створити умови для можливості широкого публічного 

обговорення прогнозно-програмних документів, що сприятиме підвищенню 

зацікавленості громадськості щодо процесу прогнозування, результатів 

прогнозу та  розгортанню дискусій у ЗМІ; впровадити прогнозування в 

практику роботи центральних органів виконавчої влади; переглянути структуру 

прогнозних і програмних документів та порядок їх розроблення; розробити 
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навчальний модуль зі політичного прогнозування в організації професійного 

навчання  державних  службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота є цілісним дослідженням, у процесі якого автором 

самостійно було узагальнено, систематизовано та уточнено знання про 

політичне прогнозування, на основі якого отримано нові науково-обґрунтовані 

результати, які спонукають по-новому поглянути на проблему використання 

політичного прогнозування у формуванні державної політики та розв’язують 

важливу наукову проблему оптимізації вироблення знання для прийняття 

ефективних державно-політичних рішень. Комплексне дослідження проблеми 

використання політичного прогнозування у формуванні державної політики 

дало змогу зробити наступні висновки. 

1. Політичне прогнозування – це процес вироблення науково-

обґрунтованого судження про альтернативні варіанти державної політики  на 

основі поєднання соціально-економічних  та політичних чинників з метою 

забезпечення стратегічного бачення розвитку держави, мінімізації політичних 

та економічних ризиків, яке може стати основою для прийняття ефективного 

державно-політичного рішення. 

Для політичного прогнозування найважливішим є те, що жодна 

майбутня стадія політичного процесу не може бути передбачена з повною 

ймовірністю. Завжди є спектр альтернативних майбутніх станів політичного 

об’єкта, які можуть бути актуалізовані за певних умов. Для успіху управлінської 

діяльності важливим є створення науково обґрунтованих державно-політичних 

рішень, що є можливим за допомогою встановлення ряду основних альтернатив  

і  факторів, що  впливають на ймовірність їх  здійснення. 

2. Для прогнозування державної політкики можуть бути використані такі 

методи як: методи індивідуальної експертної оцінки (інтерв’ю, анкетування, 

аналітичні записки); методи колективної експертної оцінки (метод “Делфі”, 

“мозкова атака”, метод комісій, синектика); метод екстраполяції; моделювання 

(імітаційне моделювання , статистичне моделювання , математичне 

моелювання); комплексні методики (метод сценаріїв, Форсайт, ПАТТЕРН).  
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Виробити одну класифікацію методів політичного прогнозування в якій 

би чітко були розмежовані критерії поділу поняття і в той же час яка б 

охоплювала усі методи, що можуть використовуватися в політичному 

прогнозуванні вкрай складно, майже не можливо. Тому доцільно класифікувати 

методи за певними критеріями: 1) за ступенем формалізації: а) формалізовані, 

б) інтуїтивні; 2) за суб’єктним складом: а) експертні, б) не експертні; 3) за 

кількістю змінних: а) одномірні, б) багатомірні; 4) за цільовою ознакою:  а) 

нормативні, б)пошукові; 5) за характером розвитку подій: а) статичні, б) 

динамічні; 6) за кількістю учасників: а) індивідуальні, б) групові; 7) за 

способом отримання прогнозної інформації: а) експертна думка,  б) 

екстраполяція,  в) моделювання. 

Застосування методів політичного прогнозування у формуванні 

державної політики використовується при: 1) Визначенні цілей. При прийнятті 

важливих політичних рішень, наслідки реалізації яких можуть зіграти значну 

роль, необхідно чітко визначити цілі яких треба досягти. Тут доцільне 

використання такого методу як побудова дерева цілей. 2) Генерації 

альтернативних варіантів. Процедури генерації альтернативних варіантів 

можуть передбачати використання методів мозкової атаки, Делфі, синектики, 

методу комісій. 3) Прогнозуванні впливів альтернативних варіантів політики. 

Доцільним є використання методу екстраполяції та комплексних методик, 

зокрема  побудова  сценарію. 

3. Процес розробки державної політики, має бути осмисленим і 

обґрунтованим, стратегічним за природою, оскільки це необхідно для 

прийняття ефективних державно-політичних рішень. Прогнозування та 

планування політики є стратегічним процесом, оскільки проблеми суспільства 

стали настільки складними і невизначеними для швидкого прийняття рішень, 

що державні організації потребують систематичного підходу, який дозволив би 

їм виконувати глобальні політичні завдання, а також допоміг пристосовуватись 

до нових обставин чи потреб. Саме тому доцільним є використання процедури 

політичного прогнозування у формуванні державної політики задля 
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забезпечення вироблення стратегічного бачення розвитку держави та мінімізації 

політичних та економічних ризиків. Метою застосування політичного 

прогнозування у формуванні державної політики є створення наукових 

передумов для прийняття управлінських рішень органами законодавчої та 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Ці передумови 

передбачають:  

1) науковий аналіз тенденцій зміни соціально-економічних процесів; 2) 

варіантне передбачення розвитку соціально-економічних процесів з огляду на 

наявні тенденції й окреслену мету; 3) оцінювання ймовірних наслідків 

ухвалених рішень; 4) обґрунтування напрямів соціально-економічного та 

науково-технічного розвитку. Завданням політичного прогнозування, з одного 

боку, є з’ясування перспективи найближчого або віддаленого майбутнього, 

зважаючи на реальні процеси сьогодення, а з іншого – сприяння розробленню 

оптимальних програм і планів економічного та соціального розвитку об’єкта, 

що має ґрунтуватися на пропонованому прогнозі й враховувати оцінку 

прийнятого рішення з позицій його  наслідків  у  межах  прогнозованого  

періоду. 

4. Процес вироблення альтернативних варіантів політики є творчим 

етапом у формуванні державної політики. Основним завданням аналізу 

політики є надання переконливих та вичерпних аргументів на користь одного з 

варіантів вирішення існуючої проблеми. Для цього необхідно за допомогою 

процедури прогнозування описати можливі варіанти вирішення проблеми, 

здійснити оцінку спроможності кожного варіанту розв’язати зазначену 

проблему та порівняти результати такого оцінювання. Результати оцінювання й 

порівняння можливих варіантів повинні продемонструвати яка з обраних 

альтернатив або їх комбінація найкраще підходить  для прийняття ефективного 

державно-політичного рішення. Вироблення альтернативних варіантів політики 

відбувається переважно у виконавчих органах державної влади, групах 

інтересів, спеціальних комісіях, “мозкових центрах”. Цей процес носить 

комплексний характер, а тому досить складно виокремити окремих суб’єктів 

прогнозування державної політики . Вироблення політики має 
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супроводжуватись процедурою прогнозування на кожному рівні, тому усі 

суб’єкти  політичної  аналітики  мають  володіти  методологією  прогнозування. 

5. Особливістю вироблення державної політики в Україні є її 

спрямування на вирішення проблем, які вже загострилися та потребують 

невідкладного вирішення. Це призводить до вироблення політичної тактики, а 

не політичної стратегії розвитку держави. Політичні рішення спрямовані 

частіше за все на “гасінняˮ проблем, а не на їх попередження. Тому, 

використання політичного прогонозування є необхідним у процесі формування 

державної політики, оскільки взмозі забезпечити далекоглядність та 

виваженість політики. Вироблення альтернативних варіантів державної 

політики передбачають ґрунтовний, всесторонній аналіз усіх можливих 

варіантів вирішення проблеми та обрання найефективнішого з них. А це в свою 

чергу, говорить про можливість попередження не тільки загострення проблем, а 

й  їх  уникнення. 

Для вдосконалення формування державної політики в Україні необхідно: 

створити умови для переходу до системи розроблення довгострокових стратегій 

на основі прогнозування; розробити нормативну базу розроблення політичного 

прогнозу; запровадити єдині методологічні основи у політичному 

прогнозуванні та узгодити цей документ з усіма учасниками прогнозного 

процесу; сформувати у державних установах підрозділи, відповідальні за аналіз 

і прогнозування окремих сфер діяльності, де ці відділи відсутні; у практику 

прогнозування запровадити світовий досвід розроблення варіантних прогнозів, 

які слугуватимуть інструментом детального аналізу та базою розроблення 

політики на перспективу; на всіх етапах до розроблення прогнозу залучати 

вчених, незалежних експертів аналітичних вітчизняних та іноземних центрів, 

фахівців міжнародних організацій; створити умови для можливості широкого 

публічного обговорення прогнозно-програмних документів, що сприятиме 

підвищенню зацікавленості громадськості щодо процесу прогнозування, 

результатів прогнозу та розгортанню дискусій у ЗМІ; впровадити 

прогнозування в практику роботи центральних органів виконавчої влади; 
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розробити навчальний модуль зі політичного прогнозування в організації 

професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування. 
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