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«Діяльність Програми аналітичних центрів та громадянського
суспільства присвячена розумінню ключових тенденцій розвитку
аналітичних центрів в усьому світі та викликів, що стоять перед
ними.

Усі наші дослідження, публікації, глобальні та регіональні
саміти аналітичних центрів сфокусовані на організаційних
викликах, що стоять перед аналітичною спільнотою, та
політичними викликами, з якими зустрічаються політики,
аналітичні центрі та суспільство».

Джеймс МакГанн,
Директор Програми
Аналітичних центрів та громадянського
суспільства,
Інститут Лаудера, Університет Пенсильванії.



Що таке «аналітичний центр»?

 Аналітичні центри — це організації, що займаються дослідженням та
аналізом публічної політики, готують рекомендації з питань
внутрішньої та зовнішньої політики, надаючи політикуму і суспільству
можливість приймати обґрунтовані рішення з політичних питань.
Ці інститути виступають своєрідним «містком» між політиками і

академічною спільнотою, між державою та громадянським
суспільством.
 Аналітичні центри діють в інтересах суспільства і відіграють роль

незалежних джерел інформації, що перекладають прикладні та
теоретичні дослідження на зрозумілу, надійну и доступну для
політичного керівництва та суспільства мову



Види аналітичних центрів 
(за статусом)

КАТЕГОРІЯ ВИЗНАЧЕННЯ

АВТОНОМНІ І НЕЗАЛЕЖНІ
Суттєва незалежність від будь-яких груп впливу або донорів, 
автономність від держави в діяльності та фінансуванні

КВАЗІ-НЕЗАЛЕЖНІ

Незалежні від держави, але контрольовані групою впливу, 
спонсором або організацією, що надає переважну частину 
фінансування та має значний вплив на діяльність 
аналітичного центру.

ДЕРЖАВНІ Є офіційними державними організаціями.

КВАЗІ-ДЕРЖАВНІ
Отримують фінансування виключно з державних грантів і 
контрактів, але не є офіційними державними організаціями.

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ Університетські центри політичних досліджень.
ПАРТІЙНІ Офіційно пов’язані з політичною партією.

КОРПОРАТИВНІ (КОМЕРЦІЙНІ)
Комерційні організації, що займаються політичними 
дослідженнями, афілійовані з корпорацією або просто 
комерційні.





Кількість аналітичних центрів у світі 



Країни з найбільшою кількість аналітичних центрів 
(понад 100) 



Розподіл аналітичних центрів по країнах Європи



Аналітичні центри світу: основні факти і тенденції 

 База даних TTCSP містить включає відомості про 8248 аналітичних центрів.

 51% всіх аналітичних центрів знаходяться у Північній Америці та Європі. 
Протягом 12 останніх років темпи утворення аналітичних центрів в цих 
регіонах зменшилися.

 У Північній Америці (Мексика, Канада та США) налічується 
2058 аналітичних центрів, з яких 1872 знаходяться у США. 

 В Європі працює 2219 аналітичних центрів.

 Близько чверті аналітичних центрів США знаходяться у Вашингтоні. 

 Більшість аналітичних центрів, що виникли після 1970-х років, 
спеціалізуються на одному регіоні чи одній сфері



 У країнах Азії, Латинської Америки, Близького та Середнього Сходу, Північної Африки 
продовжує зростати кількість аналітичних центрів і з’являються нові їх різновиди. 

 Із середини 2000-х років кількість аналітичних центрів в Азії зростала швидкими 
темпами.

 Багато аналітичних центрів у цих країнах продовжують залежати від державного 
фінансування, а також отримують спонсорську допомогу, гранти та контракти від 
міжнародних державних та приватних донорів.

 Аналітичні центри, що працюють на базі університетів, є державними або отримують 
фінансування від держави, залишаються найбільш поширеними  різновидами 
аналітичних центрів у цих регіонах.

 У цих регіонах спостерігається зростання різноманітності видів аналітичних центрів: 
частіше утворюються незалежні, партійні або корпоративні чи прибуткові аналітичні 
центри.

Аналітичні центри світу: основні факти і тенденції 



Нове в методології рейтингів - 2019

• До Всесвітнього індексу аналітичних центрів – 2019
додана нова категорія «Провідний аналітичний центр з
досліджень штучного інтелекту (AI)»

• Аналітичний центр, який три роки поспіль посідав перше
місце у будь-якій категорії, визнається «центром
досконалості», і не включається у процес ранжування
протягом наступних трьох років. Визнання «центром
досконалості» є відзнакою за досягнення аналітичним
центром цього високого рівня.



















































Українські аналітичні центри у Світовому рейтингу: 
2018-2019. Підсумок

2018 2019

Кількість українських  аналітичних 
центрів, які увійшли до рейтингу 14 19

Кількість номінацій, в яких 
присутні українські  аналітичні 
центри

18 20

Загальна кількість згадувань
українських  аналітичних центрів 34 40



Небезпеки, виклики та можливості для аналітичних 
центрів: «Чотири «Більше…» 

Небезпеки:   
Більше проблем (issues)
Більше «акторів»
Більше конкуренції
Більше конфліктів

Виклики:
Виклик змагальністю
Виклик ресурсами
Виклик технологіями

Можливості:
Фокус на «Чотирьох «М»:
Місія (Mission)
Ринок (Market)
Людські ресурси 
(Manpower)
Фінанси (Money)



«…На глобальному ярмарку ідей аналітичні центри мають
розвивати партнерства на національному, регіональному
та глобальному рівнях.

Одночасно вони мають створювати нові та інноваційні
платформи, щоб надавати свої продукти і послуги постійно
зростаючим аудиторіям споживачів – громадянам,
політикам та представникам бізнесу в усьому світі…»

James G. McGann



Питання для дискусії:

 Роль та місце аналітичних центрів у виробленні 
державної політики сьогодні та через 10 років?

 Продукти аналітичних центрів у інформаційно-
перенасиченому середовищі: як залишатися у 
фокусі уваги суспільства та влади?

 Як забезпечити стале функціонування і розвиток 
аналітичних центрів?



Дякуємо за увагу!
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