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Ефективна та якісна система експертно-аналітичного забезпечення 

державної політики є невід’ємною складовою професійного функціонування 

всього державного механізму. Впровадження та всебічне використання  

аналітичних методів і технологій забезпечує експертно-аналітичну підтримку 

прийняття та реалізації державно-політичних рішень на всіх рівнях владної 

ієрархії, забезпечує інформаційну підтримку обраної для реалізації державної 

політики і створює умови для об’єктивного формування громадської думки 

щодо її впровадження, забезпечує потреби державних службовців у 

верифікованому аналітичному матеріалі. Важливим питанням при дослідженні 

експертно-аналітичної діяльності є аналіз її суб’єктів та їх класифікація, в чому 

і полягає  мета даної статті. Залежно від форми власності та місця в політичній 

системі, кількісного складу та організаційної структури, рівня інтегрованості в 

апарат держави та інших критеріїв можна говорити про різні види та, 

відповідно, притаманні їм особливості аналітичних структур, що здійснюють 

експертно-аналітичну діяльність. 

Будь-яка діяльність передбачає наявність суб’єктів діяльності (чи 

принаймні одного суб’єкта, що взаємодіє сам з собою); відносин, зв’язків та 
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взаємодій; мети, об’єкту та продукту (результату) діяльності, а також оточення, 

до якого входять учасники, в тому числі і випадкові, середовище та обставини 

оточення. 

Основними суб’єктами експертно-аналітичної діяльності, що покликані 

досліджувати проблемну ситуацію і розробляти відповідні рекомендації щодо 

впливу на неї, є політичний експерт-аналітик чи група політичних експертів-

аналітиків, які забезпечують реалізацію функцій експертно-аналітичної 

діяльності у відповідності з поставленими перед ними завданнями та загальною 

метою державної політики. 

Основними споживачами експертно-аналітичної діяльності виступають 

суб’єкти політичного процесу (в першу чергу державні органи), політична 

спільнота в цілому і суспільство загалом.  Вітчизняні вчені зазначають, що слід 

відрізняти два типи споживачів: безпосередніх та опосередкованих. 

Безпосередніми споживачами політичного аналізу і прогнозу є замовник і 

адресат. Здебільшого замовник і є адресатом, проте, існують випадки, коли 

один суб’єкт політичного процесу адресує аналітичний продукт іншому. 

Вагоме місце серед споживачів належить ЗМІ (можуть бути як безпосереднім 

так і опосередкованим споживачем) і що важливіше, вони ретранслюють 

продукт експертно-аналітичної діяльності широкому колу громадян [1, с. 34]. 

Українські вчені виокремлюють декілька типів продуцентів політичного 

аналізу та прогнозу: 1) за складом – одноосібні та групові; 2) за формою 

власності – державні й недержавні або змішані; 3) за часом дії – постійні й 

тимчасові; 4) за масштабами та спрямованістю діяльності – загальнополітичні 

та галузеві; регіональні, загальнодержавні й міжнародні [2, с. 35]. 

Експертно-аналітична діяльність здійснюється не у вакуумі, адже 

вироблення державної політики в сучасному світі передбачає наявність 

багатьох акторів і зацікавлених груп, і є публічним процесом. Вона має своє 

інституційне середовище, яке складають як державні, так і недержавні 

організації. Великі зацікавлені групи мають власні аналітичні відділи. Але 

варто зауважити, що дослідження експертів-аналітиків, на відміну від 

аналітиків-консультантів, мають нейтральний і безпосередній характер. 
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Поради, які надають експерти-аналітики максимізують вигоди для всієї 

політичної спільноти, а не лише для окремого її сегмента чи суб’єкта. 

 Діяльність експерта-аналітика повинна бути спрямована на вивчення як 

окремих аспектів політичного процесу, так і на загальні закономірності, які 

обумовлюють динаміку політичного розвитку, визначають специфіку 

державно-владних відносин і особливості суспільного ладу. Висновки експерта 

повинні бути раціональними та системними, а сам він має бути зацікавлений в 

максимально об’єктивному дослідженні. Кожен аналітик має усвідомити, що 

результат його рекомендації чи експертної оцінки може відобразитися на житті 

багатьох людей і навіть держави в цілому. «Розвиток суспільства вимагає від 

політиків проявляти здатність вибирати під тиском тих чи інших обставин 

найраціональніше розв’язання суспільних проблем. А до компетенції 

політичних аналітиків входить розробка такого механізму реалізації цих 

рішень, щоб вони відповідали гармонії інтересів кожного індивіда і суспільства 

в цілому» [3, с. 182]. Пріоритетом діяльності експерта-аналітика є правильна 

постановка і розв’язання соціально значущих проблем, пошук способів та 

шляхів їх розв’язання, об’єктивно оцінюючи наявні та необхідні ресурси для їх 

вирішення. 

Як показує практика, політичними експертами, зазвичай, стають люди із 

академічного середовища, носії спеціальних знань, які не мають власних 

політичних амбіцій. Головним для них є питання самореалізації, становлення 

себе як незалежного спеціаліста, який здатний давати поради, оцінки учасникам 

політичного процесу та прогнози ймовірних результатів діяльності політичних 

суб’єктів. 

Український вчений Ю.Сурмін, розглядаючи аналітику державного 

управління розмежовує суб’єктів аналітичної діяльності за двома критеріями: 1) 

за рівнем організації та 2) належністю до сфери реалізації аналітики й 

використання результатів. Перший клас охоплює значний спектр суб’єктів – від 

спеціальних аналітичних інституцій (аналітичні відділи при органах державної 

влади, дослідницькі інститути) до менеджерів організації (помічники, радники, 

експерти). До другого класу вчений відносить інституції залежно від сфери, яку 
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вони обслуговують: державні та муніципальні аналітики, аналітики третього 

сектору і бізнес аналітики [4]. Дана класифікація є досить широкою, вона 

охоплює суб’єктів аналітичної діяльності загалом, не виокремлюючи суб’єктів 

експертно-аналітичної діяльності в сфері забезпечення державної політики, що 

не дозволяє розкрити специфіку останніх.  

Аналіз суб’єктів експертно-аналітичної діяльності варто розпочати з 

класифікацій аналітичних структур, які здійснюють дослідження в сфері 

державної політики, яку розробив канадський дослідник Л. Пал [5, с. 108-140]. 

В першу чергу він виокремив державні та приватні аналітичні структури. В 

державних, в свою чергу, він виокремлює урядові та квазіурядові інституції. 

Різниця між ними – у ступені автономії, якою вони володіють. Урядові 

організації складають центральні агентства і відомчі політико-консультаційні 

групи, вони входять в структуру того державного органу, який покликаний 

безпосередньо забезпечувати аналітикою. Відповідно, вони йому 

підпорядковуються і саме він визначає тематику їх досліджень. 

 Квазіурядові інституції – це консультативні одиниці, котрі хоч і 

створюються та фінансуються державою, мають відносну самостійність (немає 

прямого підпорядкування якомусь державному органу чи установі, незалежний 

вибір тематики досліджень, їх публікація). Л.Пал виокремлює три причини 

створення квазіурядових аналітичних інституцій: 1) необхідність ширшого 

бачення проблемної ситуації; 2) вихід за відомчі межі сфери обсягу державної 

політики; 3) необхідність у сприянні досягненню згоди у громаді або між 

зацікавленими групами. Такі інституції складають постійно діючі органи з 

наперед визначеними повноваженнями: 1) консультаційні агентства, що 

наглядають за конкретною проблемною сферою і доповідають відповідному 

міністрові; 2) регулятивні агентства, які на постійній основі наглядають за 

дотриманням законодавства і впроваджують його в певну сферу; 3) спеціальні 

комісії, призначені для конкретного розслідування, що діють протягом 

обмеженого періоду часу. 

Приватним аналітичний структурам властива велика різноманітність. 

Серед них Л.Пал виокремлює прибуткові та неприбуткові організації. Так, він 
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зазначає, що існує велика прибуткова консультаційна галузь, яка пропонує свої 

послуги урядові, зацікавленим в тій чи іншій державній політиці особам чи 

групам осіб і система приватних контрактів на виконання досліджень в сфері 

державної політики. До неприбуткових він відносить університетські і 

неуніверситетські організації.  

При університетах створюються багато інститутів, центрів та відділів, що 

займаються дослідженням державної політики. Вони фінансуються 

університетом, урядом, спонсорськими фондами, грандами, а також деякими 

доходами з досліджень за контрактом та з продажу опублікованих праць. Такі 

інституції створюють нові шляхи поширення факультетських досліджень і 

допомагають підняти престиж університету. Від неуніверситетських 

неприбуткових організацій вони відрізняються тим, хто проводить дослідження 

і їх предметом. Дослідження проводяться університетськими вченими, що 

передбачає відповідність таких досліджень більш вимогливим нормам. А, як 

університетські вчені, вони обирають для дослідження важливі в рамках їхньої 

дисципліни питання. Вони залучають теоретичні положення і результати 

дискусій, що звичайно не притаманні більш прикладним дослідженням, які 

проводить уряд.  

До неуніверситетських організацій входять різноманітні інститути, центри 

та ради, що створюються і функціонують як громадські організації, які не 

мають відношення до класичних університетів. Фінансуються вони або 

спонсорськими фондами, грандами або з досліджень за контрактом. Не 

зважаючи на те, що неприбуткові організації діють на безприбутковій основі, 

вони все ж досить активно пропагують свої дослідження суспільству, адже 

постійні пожертви та успішний продаж публікацій залежить від доброї 

репутації організації та її присутності у засобах масової інформації. Л.Пал 

зазначає, що більшість приватних організацій створені для обстоювання 

певного погляду на державну політику – погляду, який, однак, замовчують і 

старанно ховають за дослідженнями та фактичними даними.   

Запропонована класифікація є цікавою та дає змогу, хоча і досить в 

загальному, уявити картину експертно-аналітичних організацій. Але, в той же 
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час, класифікація Л.Пала має суттєве обмеження у застосуванні, адже він 

наводить класифікацію аналітичних установ в окремо взятій країні – Канаді, не 

претендуючи на універсальність типологічних критеріїв. Окрім того, автор 

відносить парламентські аналітичні відділи до квазіурядових організацій, хоча 

в більшості випадків вони є складовими частинами парламенту, і аналітики, що 

там працюють, мають статус державних службовців. Слушно також зауважує 

Ю.Кальниш, що розподіл на урядові та квазіурядові аналітичні підрозділи є 

дуже умовним, «адже навіть якщо аналітичні центри й не є повністю 

інкорпорованими в органи влади, але працюють винятково на них, то де-факто 

вони входять у систему державних інститутів». «Крім того, – продовжує вчений 

– аналітичні центри, створені на базі найбільших університетів, є скоріше 

підвидами центрів, що не ставлять за мету одержання прибутку, а не 

самостійною категорією» [6]. І загалом, віднесення університетських 

дослідницьких структур до сфери аналітичного забезпечення державної 

політики викликає багато запитань, адже вони радше продукують теоретичні 

дані, які можуть слугувати основою вироблення того чи того рішення або 

альтернативи політики, ніж безпосередньо розробляють саму державну 

політику. 

Американські дослідники Д.Веймер і Е.Вайнінг, розглядаючи 

американську політичну систему, розрізняють аналітичні організації відповідно 

до гілки влади, органи якої вони обслуговують на федеральному 

(загальнонаціональному), регіональному та місцевому рівнях державної влади 

[7, с. 22-28]. Так, вони виокремлюють: президентські аналітичні служби – 

компактні аналітичні групи на кшталт Ради з національної безпеки й Ради з 

внутрішньої політики, які здійснюють аналітичну підтримку рішень, прийнятих 

президентом США; аналітичні структури, інтегровані у різні федеральні 

агенції, які виконують у США функції міністерств (Відділ помічника міністра з 

питань політики й оцінювання); служби аналітичного забезпечення діяльності 

Конгресу США (Головне бюджетно-контрольне управління, Дослідницька 

служба, Управління техніки й технології).  
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Також до суб’єктів експертно-аналітичної діяльності вчені відносять 

великі дослідницькі інститути. Правда зазначають, що не всі академічні 

дослідні інститути є суб’єктами експертно-аналітичної діяльності, а лише ті, які 

займаються розробкою принципово нових методів аналітики, а потім 

використовують їх на практиці, тобто ті наукові центри, що перетворилися на 

структури з прикладних політичних досліджень. Безперечно, великі національні 

університети справляють вплив на державну політику в контексті її 

аналітичного забезпечення, але вони займаються, переважно, 

фундаментальними дослідженнями і виконують лише разові прикладні роботи. 

Ще одну групу аналітичних структур в класифікації Д.Веймера і 

Е.Вайнінга становлять приватні аналітичні центри. Якщо працівники 

державних органів не можуть провести необхідний аналіз в силу різних 

обставин (недостатньої кваліфікації в цьому питанні, через велике 

навантаження тощо), то вони можуть заплатити за такий аналіз 

консультаційним приватним фірмам. Державні органи, найчастіше, звертаються 

до таких фірм за порадою з окремих питань, використовують їх як 

повсякденний додаток до своїх власних штатних ресурсів або як джерело 

кадрів. 

Остання група в класифікації американських вчених має досить 

специфічний характер. Адже аналітики цієї групи не працюють на владу і не 

надають їй послуг. Вони працюють в комерційних фірмах тих галузей 

господарства, які суворо регламентуються державою, у торгівельних 

асоціаціях, національних профспілках, сферами інтересу яких виступають 

конкретні сфери законодавства, у неприбуткових корпораціях, що мають у 

своїх статутах суспільні зобов’язання. Аналітики таких структур повинні 

надавати інформацію, що стосується розвитку стратегії підтримки, просування 

або видозмінювання пропозицій свого роботодавця (або держави, які 

безпосередньо зачіпають роботодавця аналітика) в рамках політичного процесу. 

Перед тим як спробувати узагальнити всі підходи і виробити універсальну 

класифікацію суб’єктів експертно-аналітичної діяльності, варто зупинити нашу 

вагу на важливому моменті [8, с. 8-9]. В експертно-аналітичній діяльності вчені 
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виокремлюють два підходи осягнення державної політики. Перший підхід, який 

можна назвати дослідження політики, намагається розуміти та інформувати 

процес вироблення державної політики шляхом проведення первинних 

досліджень конкретних проблем державної політики. Тобто, даний підхід не 

передбачає прямої участі суб’єктів, що здійснюють дослідження політики в 

процесі її вироблення, прийняття та реалізації. До таких суб’єктів можна 

віднести недержавні аналітичні центри, традиційні університети, громадські 

організації тощо. Вони вивчають конкретні проблеми і пропонують виробникам 

політики рішення цих проблем, які можуть лягти в основу прийняття тієї чи 

іншої державної політики. 

Другий підхід, який можна назвати аналізом політики, передбачає 

проектування реальної політики для впровадження. Даний підхід є більш 

політично мотивований, прагне мати прямий вплив на реальні наслідки 

політики через проектування політики для органів державної влади. Суб’єкти, 

що здійснюють аналіз політики безпосередньо приймають участь у виробленні, 

прийнятті та реалізації державної політики. До них відносяться радники з 

питань державної політики, аналітичні відділи в органах влади, дослідницькі 

інститути при органах державної влади тощо. Саме вони аналізують проблему, 

шукають шляхи її вирішення, обирають найкращу альтернативу, пропонують 

виробникам політики, здійснюють моніторинг і оцінювання прийнятої 

державної політики. 

І перші і другі є суб’єктами експертно-аналітичної діяльності, і об’єктом їх 

дослідження теж виступає державна політика, але перші орієнтовані на 

вивчення та вирішення конкретних, окремо взятих проблем та аспектів 

державної політики, а другі – продукують цілісну систему, плануючи крок за 

кроком досягнення поставленої мети. Їх діяльність однаково важлива для 

вироблення ефективної державної політики. 

Спираючись на дослідження вищезгаданих вчених спробуємо узагальнити 

та систематизувати підходи до класифікації суб’єктів експертно-аналітичної 

діяльності. Отже, за формою власності та місцем в політичній системі їх можна 

поділити на:  
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• Державні. До них відносяться відділи та інституції, які є або окремим 

державним органом, або підрозділами органів державної влади, або є 

структурно відокремленими, але підпорядковуються тому чи іншому 

державному органу і здійснюють безпосереднє експертно-аналітичне 

забезпечення державної політики. Основний зміст їхнього функціонування 

полягає в розробці комплексних заходів, спрямованих на суттєве підвищення 

рівня керованості життєвоважливих процесів у суспільстві. 

• Громадсько-суспільні. До цієї групи суб’єктів відносяться громадсько-

суспільні інституції, що не працюють на органи державної влади чи групи 

інтересів безпосередньо, а продукують ідеї щодо державної політики і через 

громадянське суспільство здійснюють вплив на цей процес. Вони покликані 

зменшити можливі негативні чинники в процесі реалізації державної політики. 

Недержавні експертно-аналітичні структури вивчають досвід інших країн з 

метою надання рекомендацій владним структурам, як доцільно проводити 

реформаторські зміни, досвід прийнятих попередніх державних рішень, 

інтереси і потреби окремих соціальних груп, визначають пріоритетні проблеми, 

що потребують негайного втручання з боку державних органів, розроблюють та 

обговорюють альтернативні варіанти політичних рішень. 

• Приватні. До цієї групи відносяться аналітичні структури, які 

обслуговують різноманітних політичних акторів, що зацікавлені в тій чи іншій 

державній політиці. Ці аналітичні структури, ставлячи за мету лобіювання 

інтересів свого роботодавця, проводять необхідні дослідження, які дають 

інформацію щодо державної політики і можуть бути покладені в основу 

розробки тієї чи іншої державної політики. 

За кількісним складом та організаційною структурою це можуть бути: 

• Один окремо взятий експерт-аналітик, що виконує роль радника, 

помічника чи політичного консультанта.  

• Група експертів-аналітиків, що не пов’язана організаційною 

структурою. Такі групи найчастіше створюються на потребу вирішення певної 

специфічної проблеми, вони об’єднують спеціалістів у різних сферах (це 
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можуть бути як державні службовці, так і представники недержавної сфери) і 

носять тимчасовий характер. 

• Група експертів, що складає певну структурну одиницю (експертно-

аналітичні відділи в органах державної влади різних рівнів, громадські 

організації відповідного спрямування, фабрики думок, дослідницькі інститути 

тощо).  

Серед державних суб’єктів, які безпосередньо здійснюють експертно-

аналітичне забезпечення державної політики можна виокремити: 

• За рівнем інтегрованості в апарат держави: 

- Інтегровані в структуру органу державної влади. Стосунки між 

експертно-аналітичним відділом і державним органом носять характер 

«начальник-підлеглий». Тематика досліджень таких відділів жорстко 

регламентована потребами державного органу, який вони обслуговують. 

- Підпорядковані органу державної влади, але не входять безпосередньо 

в його структуру. Такі інституції виконують державне замовлення на 

розроблення певної теми, але цим не обмежуються. Державні замовлення не 

займають весь робочий час даної організації, тому вони можуть самостійно 

обирати і іншу, перспективну на їх погляд, тематику, проводити дослідження, 

виносити їх результати на широкий загал і розробляти рекомендації для органів 

державної влади.    

• Залежно від гілки влади, державні органи якої вони обслуговують: 

- Експертно-аналітичні інституції органів виконавчої влади. 

Безпосередньо розробкою і впровадженням державної політики займаються 

органи виконавчої влади, тому більшість аналітичної роботи здійснюють 

відповідні їх відділи та інституції. 

- Експертно-аналітичні інституції органів законодавчої влади. Виходячи 

з того, що будь-яка державна політика передбачає своє вираження у 

відповідних нормативно-правових актах, зазвичай законах, органи законодавчої 

влади також залучені в даний процес і їх аналітичні структури виконують 

значний об’єм роботи. Окрім того, на законодавчий орган покладається 

контрольна та фіскальна функції стосовно виконавчої влади, що передбачають 
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активний моніторинг та оцінку дієвості державної політики загалом, і 

конкретних державних програм, зокрема. 

• За ієрархією органів та рівнем державної влади, на якому здійснюється 

експертно-аналітичне забезпечення: експертно-аналітичні інституції 

національного, регіонального та місцевого рівня. 

Вже на етапі ініціювання політики експертно-аналітичні інституції 

регіонального та місцевого рівня мають важливе значення, адже саме вони 

надають дані, на основі яких ідентифікуються суспільні проблеми, 

визначаються пріоритети і приймається рішення про необхідність державної 

політики в тій чи іншій сфері суспільного життя. Окрім того, саме вони 

здійснюють аналітичний супровід при реалізації державної політики шляхом 

проведення моніторингу, розроблення рекомендацій та оцінювання. 

Українські вчені зазначають, що «перед державними аналітичними 

інституціями стоїть завдання розробляти офіційні рішення, які б відповідали 

інтересам населення і держави. Іншими словами, шукати й знаходити 

механізми ефективного використання запланованих державних програм, а 

також економічні, політичні та соціальні заходи щодо задоволення потреб 

громадян» [9, с. 204]. Тобто, експерти-аналітики державних органів повинні 

допомагати готувати такі рішення, які б не лише задовольняли потреби певної 

соціальної групи (бізнесових кіл, владної верхівки тощо), але й сприяли 

задоволенню потреб та інтересів усього суспільства, забезпечували розвиток 

суспільства, а не грабування населення і його деградацію. 

Експерти-аналітики державних інституцій з’ясовують та узгоджують 

соціальні, економічні, юридичні та інші інтереси різних груп населення, 

проникають в суть прийнятих рішень і механізми їх реалізації, проводять 

розрахунок вірогідних варіантів розвитку політичних подій та їх наслідків.  

Отже, безпосередньо суб’єктами, які здійснюють експертно-аналітичне 

забезпечення державної політики виступає група державних інституцій, які 

здійснюють інтелектуальну підтримку діяльності органів державної влади 

різного рівня. Всі інші суб’єкти здійснюють опосередкований вплив на 

розробку, прийняття та впровадження державної політики. Але вплив останніх 
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не можна недооцінювати, адже їх головне завдання полягає в тому, щоб 

досліджувати нагальні суспільні проблеми, пропонувати шляхи їх вирішення і 

стимулювати їх громадське обговорення. Вони не надають офіційних 

рекомендацій державним органам, але піднімають проблеми і започатковують 

процес пошуку способів їх вирішення. Недержавні експертно-аналітичні 

інституції піднімають суспільно-важливі проблеми, запускають деліберативний 

процес, знаходять і пропонують варіанти їх розв’язання. А рекомендації, які 

вони розробляють можуть перетворитися в чітко оформлені, науково 

обґрунтовані, концептуалізовані вимоги, які громадянське суспільство може 

поставити перед владою. Їх головна роль полягає у збудженні інтересу, 

організації сприйняття, усвідомленні та виробленні рішень суспільних проблем. 
 
Література: 

1. Ребкало В. А. Політична аналітика та прогнозування : навч. 

посібник / Ребкало В. А., Валевський О. Л., Кальниш Ю. Г. – К. : Вид-во 

УАДУ, 2002. – С. 34. 

2. Там само. – С. 35. 

3. Теорія і практика політичного аналізу : навч. посібник / 

[Валевський О. Л., Кальниш Ю. Г., Ребкало В. А. та ін.] ; заг. ред. 

О. Л. Валевського, В. А. Ребкало. – К. : Міленіум, 2003. – С. 182. 

4. Сурмін Ю. П. Аналітика державного управління: сутність і 

тенденції розвитку [Електролнний ресурс] / Ю. П. Сурмін // Державне 

управління: теорія та практика. – 2007. – № 1. – Режим доступу до журн. : 

http://nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2007-1/txts/06sypdsv.htm. 

5. Пал Л. А. Аналіз державної політики / Л. А. Пал ; [пер. з англ. 

І. Дзюби]. – К. : Основи, 1999. – С. 108-140. 

6. Кальниш Ю. Г. Суб’єкти політичної аналітики в державному 

управлінні [Електронний ресурс] / Ю. Г. Кальниш // Державне 

управління: теорія та практика. – 2005. – № 1. – Режим доступу до 

журналу : 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2005-1/txts/Kalnish.htm. 



13 
 

7. Веймер Д. Л. Аналіз політики: концепції і практика / 

Д. Л. Веймер, Е. Р. Вайнінг ; [пер. І. Дзюби, А. Олійник]. – [2-е вид.]. – 

К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2000. – С. 22-28. 

8. Янґ Е. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі 

державної політики : практ. посібник для радників з державної політики у 

Центральній і Східній Європі / Е. Янґ, Л. Куінн ; пер. з англ. 

С. Соколика ; наук. ред. пер. О. Кілієвича. – К. : К.І.С., 2003. – С. 8-9. 

9. Теорія і практика політичного аналізу. Цит. праця. – С. 204. 

 

Петренко И.И. Субъекты экспертно-аналитической деятельности в 

структуре политических отношений.   

На основе исследования аналитических структур западных государств и 

Украины, совершающих интеллектуальное сопровождение деятельности 

органов государственной власти производится классификация и анализ 

субъектов экспертно-аналитической деятельности в структуре политических 

отношений. 

Ключевые слова: экспертно-аналитическая деятельность, аналитические 

структуры. 

 

I.Petrenko. Subjects of the expert-analytical activity in the structure of 

political relations. 

Based on the development of analytical structures of Western states 

and Ukraine which make intellectual support of public authorities the subjects of 

expert-analytical activity in the structure of political relations are classified and 

analyzed. 

Keywords: expert-analytical activity, analytical structures. 

 


