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У статті розкрито сутність та особливості експертно-аналітичного середовища 
в соціально-економічній системі національного господарства. Обґрунтовано роль 
аналітичних центрів у політико-економічних процесах, а також виявлено та охарак-
теризовано відмітні ознаки та тенденції становлення й функціонування аналітичних 
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Постановка проблеми. Прагнення України реалізувати курс реформ у на-
прямі євроінтеграції з урахуванням глобальних трендів та тенденцій розвитку 
внутрішніх політичних та економічних процесів формує попит на якісну екс-
пертно-аналітичну діяльність й відповідний продукт як результат такої ді-
яльності, що обумовлює розбудову мережі аналітичних структур, актуалізує 
посилення впливу аналітичного середовища на вироблення політики соціаль-
но-економічного розвитку держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Динамічний розвиток та функ-
ціонування аналітичних організацій як основи експертного середовища, їхня 
значимість для суспільства, національної економіки знаходяться в центрі 
уваги зарубіжних науковців, таких як Р. Хаас [1], Д. Ейлбесон [2], Дж. Макган 
[3], П. Діксон [4] та ін. Зокрема, визнаною є класифікація «мозкових центрів» 
П. Діксона. Серед вітчизняних учених проблематика діяльності «мозкових 
центрів» представлена працями І. Петренка [5], Н. Ржевської [6], О. Климен-
ко [7] та ін. в основному в контексті забезпечення прийняття рішень у дер-
жавному управлінні. Загалом у результаті дискусій сформувалися різні під-
ходи до цієї проблеми, що засвідчує її актуальність та значущість й потребує 
поглибленого вивчення.

Формулювання цілей. Метою цього дослідження є обґрунтування ролі 
експертно-аналітичного середовища в політико-економічних процесах, а також 
виявлення особливостей становлення та функціонування аналітичних центрів 
в Україні. Ключовим завданням є визначення тенденцій розвитку аналітичних 
центрів та розробка пропозицій щодо посилення їхньої активності в соціаль-
но-економічних процесах держави.

Виклад основного матеріалу. У світовій практиці аналітичне середовище 
презентує себе як впливова інституція, а експертно-аналітичні організації 
мають назву «мозкових центрів», або «фабрик думок» (англ. think tanks). Го-
ловний напрям їхньої діяльності – надання консультативних послуг, як пра-
вило, в галузі політичного виробництва і оцінки можливих соціально-еконо-
мічних наслідків політичних рішень.

Ретроспектива показує, що вперше термін «мозковий центр» (think tanks) 
з’явився у США і був використаний до означення корпорації РЕНД (кінець 
1940-х рр.) та набув поширення в соціально-політичній літературі США. Так 
почали називати організації, пов’язані з проведенням прикладних розробок 
стосовно актуальних проблем економіки, політики, стратегії промислового 
і технологічного розвитку, військово-політичних питань [8]. Зокрема, Р. Хаас 
головним внеском «мозкових центрів» визначає допомогу в подоланні роз-
риву між світом ідей та дій [1, с. 5]. Д. Ейлбесон розглядає «мозкові центри» 
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як некомерційні, позапартійні, орієнтовані на дослідницьку роботу інститути, 
метою яких є вироблення відповідних механізмів, що впливають на громадську 
думку та державну політику [2, с. 9].

Хід подій в історичному проміжку часу підтвердив значимість незалежних 
експертних установ як впливових політичних акторів. У різні періоди своєї 
діяльності «мозкові центри» гнучко реагували на запити політичного життя, 
використовували різні форми й методи доведення аналітичного продукту 
до споживача. Пріоритетними напрямами їхньої діяльності завжди були під-
готовка та продаж інформації для політичної еліти й обробка інформації щодо 
громадської думки для організацій, окремих людей, спроможних лобіювати 
її політичній еліті.

Ураховуючи різнобічну діяльність зазначених інституцій та механізм їх 
функціонування, в науковому обороті існує декілька підходів до їх класифі-
кації. Зокрема, заслуговує на увагу такий розподіл: 1) академічні експертні 
центри, як правило, об’єднані з найбільшими університетами; 2) експертні 
центри (контрактні дослідницькі інститути), що спеціалізуються на реалізації 
замовлень державних органів, досить часто працюють у військовій сфері чи 
сфері «стратегічних досліджень», які стосуються проблем, пов’язаних із за-
безпеченням безпеки держави; 3) пропагандистські центри, які здійснюють 
«розкрутку» вже готових досліджень на замовлення певних політичних сил; 
4) цільові організації, які досліджують окремі конфліктні питання суспільно-
го життя (наприклад, вільний продаж зброї та ін.); 5) «адвокатські» експертні 
центри, зайняті переважно не дослідженнями, а розповсюдженням інформації 
для сприяння прийняттю конкретних рішень у тій чи іншій сфері. Вони пра-
цюють у тісному взаємозв’язку з політичними партіями чи громадськими 
організаціями, що мають аналогічні погляди [3].

Практика свідчить, що сьогодні мобільна та здатна до швидкого реагуван-
ня на зміни реальності система недержавних «мозкових центрів» є засобом 
забезпечення лідерства Заходу (передусім США) на світовому ринку політи-
ко-економічної експертизи, а в багатьох випадках й інструментом впливу 
провідних західних держав на процес прийняття рішень в інших країнах та 
міжнародних організаціях. Статистика така, що майже 60 % аналітичних цен-
трів знаходиться в Північній Америці і Європі. Особливо різке зростання 
«фабрик думки» відбувається в Азії, де у 2017 р. вже було понад 1100 (у Китаї 
близько 430; у Індії майже 200; у Японії трохи більше 100). Провідним світо-
вим «мозковим центром» визнано Інститут Брукінгса – один із американських 
центрів, що спеціалізується на дослідженнях у галузі суспільних наук, муні-
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ципального управління, зовнішньої політики і світової економіки та здійснює 
суттєвий вплив на політику США.

Дослідження показують, що в Україні роль експертно-аналітичних струк-
тур із перших років її державної незалежності почали виконувати інститути 
Національної академії наук України (НАНУ) та галузевих академій, які фі-
нансувались із державного бюджету й прагнули бути незалежними у роз-
робці пропозицій органам державної влади щодо прийняття політичних 
стратегічних рішень. І звичайно, суттєвий вплив на прийняття політичних 
рішень влади мали (й до цього часу мають) міжнародні експертні установи 
та консультанти (серед них Світовий банк, Європейська комісія (ЄК) ООН 
та ін.).

Зараз вітчизняні аналітичні структури найчастіше поєднують у своїй ді-
яльності риси експертного центру, неурядової організації або елітного дис-
кусійного клубу. Вітчизняні дослідники залежно від висвітлення аспектів 
діяльності поділяють «мозкові центри» на аналітичні центри та недержавні 
організації. Реальність же така, що більшість державних інституцій має влас-
ні аналітичні підрозділи, які надають їм аналітику для прийняття управлін-
ських рішень, здійснюють моніторинги, контроль виконання поставлених 
завдань. Наприклад, Директорат Мінрегіону здійснює моніторинги соціально-
економічного розвитку та процесу децентралізації влади, визначає індекс 
регіонального людського розвитку, запроваджує методику оцінювання індек-
су конкурентоспроможності регіонів тощо. Звичайно, що такі аналітичні до-
слідження стають основою для розробки документів із формування державної 
політики. Проте саме на етапах розробки документів допомога експертно-
аналітичного середовища найбільш доцільна, оскільки посилює їхню науко-
ву обґрунтованість.

У правовому відношенні спеціального законодавства щодо регулювання 
експертно-аналітичної діяльності в Україні немає. Проте більшість науковців-
експертів посилаються на Закон про наукову і науково-технічну експертизу, 
що діє з 1995 р. [9]. Однак цей нормативний документ можна лише концеп-
туально застосовувати до регулювання процесів експертно-аналітичної ді-
яльності.

Уважаємо, що за роки незалежності в нашій країні сформована деяка модель 
експертно-аналітичного середовища, проте вплив його на політику держави 
в цілому, а також на стратегію розвитку економіки, бізнесу, соціальних процесів 
не достатньо ефективний. Українські аналітики називають ключовими цілями 
своєї діяльності дослідницьку роботу, вироблення аналітичного продукту і вплив 
на прийняття державних рішень. Провідні аналітичні центри застосовують 
у своїй діяльності власні аналітичні методики, сучасне програмне забезпечення, 
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новітні технології збирання й аналізу даних, прагнуть швидко реагувати на нові 
виклики зовнішнього та внутрішнього середовища. Зазначене дозволяє визна-
чити такі ключові тенденції їх діяльності, виявити проблемні місця та розро-
бити відповідні пропозиції.

1. Спостерігається динамічний процес зростання аналітичних центрів 
в Україні, обумовлений потребою в експертно-аналітичних дослідженнях 
у сучасному демократичному політико-управлінському процесі. Помітною 
стає престижність роботи в таких структурах, що дає змогу залучати до ро-
боти інтелектуальну еліту суспільства: представники аналітичних центрів 
часто запрошуються на роботу в органи державної влади та бізнес-корпорації, 
а перехід високопоставлених посадових осіб із політики та бізнесу на керівні 
посади аналітичних центрів свідчить про важливість та значимість цих інсти-
туцій і бажання останніх поповнити свій організаційний ресурс новими 
зв’язками, а експертів такого рівня – реалізувати свій потенціал у новій якос-
ті. Відмінністю аналітичних центрів від інших неурядових організацій та 
установ стало те, що вони у більшості своїй формуються як осередки інте-
лектуалів-професіоналів, слідуючи міжнародним принципам експертно-ана-
літичної роботи.

2. Щоб витримувати конкуренцію, аналітичні центри змушені ставати 
публічними – більшість інформаційно-аналітичних та експертно-консульта-
тивних центрів очолюють публічні й відомі експерти, які періодично спів-
працюють із ЗМІ, презентуючи та відстоюючи свою позицію. Тож провідні 
аналітики, керівники аналітичних центрів змушені в нових реаліях працюва-
ти над своєю публічністю, що, у свою чергу, зумовлює необхідність мати 
доступ до неупередженої, якісної аналітичної інформації.

3. У суспільстві виробилися відповідні критерії як для вибору аналітичних 
організацій для роботи з органами влади, так і для побудови моделі їхньої 
співпраці. Зокрема, за даними дослідження, представники влади обирають 
аналітичну організацію за трьома критеріями: репутація центру, його загаль-
на діяльність; якість оприлюднених аналітичних матеріалів центру; наявність 
фахівців з відповідної тематики [10]. Більшість держслужбовців уважають, 
що головною перешкодою для залучення організацій «третього сектору» (так 
ще називають незалежні аналітичні центри) до своєї діяльності є нестача 
фінансів. Також держслужбовцям бракує часу для налагодження систематич-
ної співпраці з аналітичними центрами, оскільки у більшості випадків рішен-
ня ухвалюються швидко і досліджувати питання не вистачає часу.

Нестача необхідної інформації щодо сфери аналізу, в якій працює та чи 
інша аналітична організація, також перешкоджає співпраці. Водночас хоча 
позиції посадовців та аналітичних центрів щодо найбільш важливих проблем 
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не в усьому збігаються, проте щодо кожної проблеми, названої посадовцями, 
можна знайти принаймні декілька аналітичних центрів, які цими питаннями 
займаються. Щоправда, на деяких проблемах, першочергово важливих для ор-
ганів влади, зосере-джено чимало НАЦ (18 – на питаннях децентралізації та 
розвитку місцевого самоврядування, 14 – на аналізі стану суспільства та 
тенденцій його розвитку, 10 – на антикорупційних реформах), а на деяких 
проблемах лише декілька (ситуація на Донбасі – лише 4 центри, судова ре-
форма – 3, реформа органів правопорядку – 2, забезпечення енергетичної 
безпеки – 3, забезпечення єдності регіонів України – 4). Отже, плідна спів-
праця органів влади й аналітичних центрів полягає ще й у підготовці аналі-
тичних центрів до роботи у найбільш затребуваних сферах суспільних проблем 
[10].

4. Найбільш важливими механізмами впливу неурядових аналітичних 
центрів є їхня співпраця з міжнародними організаціями, які, у свою чергу, 
впливають на українську владу, та залучення окремих експертів до вироблен-
ня стратегій та ухвалення рішень. Важливими сферами спільної протидії гі-
бридним загрозам експерти назвали: науку й новітні технології, розвиток 
демократії і внутрішні реформи, підтримку громадськості, освіту й навчання, 
захист критичної інфраструктури, демократичний контроль, обмін інформа-
цією, створення центру протидії гібридним загрозам. Особливо українські 
експерти відзначили необхідність залучення експертного середовища та гро-
мадянського суспільства до співпраці України з НАТО.

5. Відбувається повільний процес формування аналітичного середовища 
на регіональному рівні, функція якого полягає перш за все у наданні пропо-
зиціям, що виробляються місцевою владою, упорядкованості, обґрунтованос-
ті, системності. Особливо важливим є цей процес у роботі об’єднаних тери-
торіальних громад (ОТГ), які створюються у результаті децентралізації пу-
блічної влади. Ознакою звернення керівників ОТГ до консультанта має бути 
прояв спроможності й бажання застосовувати всі можливі методи й способи 
для розвитку громади. Практика показує, що поки триває первинний етап змін 
і поки є, завдяки міжнародним донорам, можливість вибору зарубіжних екс-
пертів, радників, мереж і партнерств, які завжди на крок попереду консерва-
тивності місцевої влади, то у всіх є шанс налагодити співпрацю і започатку-
вати успішну практику прислухатися і враховувати думку одне одного через 
призму експертного й наукового потенціалу країни [11]. Проте на даний час 
відсутність державного фінансування взаємодії аналітичних центрів із місце-
вою владою позбавляє можливості формувати цілісну політику розвитку ре-
гіону. І ще одна відчутна проблема на регіональному рівні – недовіра, певний 
скептицизм органів місцевої влади до результатів роботи місцевих аналітич-
них центрів.
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6. Посилення процесу формування вітчизняної мережі аналітичних цен-
трів. Слід зазначити, що ще у 2014 р., на думку вітчизняних науковців, в Укра-
їні була «фактично відсутня традиція дослідження експертних середовищ, 
незважаючи на існування експертів у сфері економіки, політики, соціальних 
проблем, релігії, екології світового масштабу» [12], а серед проблем називали 
«брак теоретичних знань про особливості формування експертних висновків, 
форми та рівні їх інтеграції, які б сприяли виробленню ефективних консолі-
дованих соціально-політичних та економічних рішень» [12]. Однак зараз 
намітився процес самоаналізу діяльності аналітичних центрів у державі й 
бажання працювати в мережі. Так, на «круглому столі» Центру Разумкова 
обговорювались результати дослідження інформаційної потужності дослід-
ницьких осередків України за 2016 рік з метою виявлення її рівня; визначен-
ня альтернативних способів вимірювання впливу аналітичних центрів; надан-
ня доступу до даних усім організаціям, заявленим у дослідженні; аналізу та 
вироблення підходів до покращення комунікаційних показників, що викорис-
товуються у звітах, проектних пропозиціях тощо [13].

Загалом, за відгуками та характеристиками експертів, можна скласти 
«портрет» українських аналітичних центрів:

– аналітичні центри в Україні зараз працюють за моделлю неурядової 
організації, що має й негативні наслідки. З одного боку, вони є неприбутко-
вими організаціями і, відповідно, не платять податок на прибуток. Але при цьо-
му вони сплачують усі інші податки, звітуються в контролюючих органах, так 
само, як і інші організації. Ключові їхні проблеми – це: 1) пошук та залучен-
ня кадрів відповідної кваліфікації; 2) забезпечення розвитку спеціалізованої 
експертизи (тобто якість аналітичного продукту) в умовах, коли треба «за-
робляти», виконуючи ті проекти, які пропонуються тепер;

– вітчизняні аналітичні центри мають ознаки не тільки аналітичних, а й 
громадських організацій, їх експерти одночасно з аналітичною діяльністю 
здійснюють дії з просування певної політики. Для порівняння, аналітичні 
організації Німеччини здійснюють суто науково-дослідницькі та консульта-
ційні функції [14];

– відбувається тривалий процес адаптації до реалій українського суспіль-
ства. Велику роль відіграють неформальні зв’язки між експертами і пред-
ставниками влади, що свідчить про нестачу системної, інституціоналізованої 
співпраці. Це стосується і співпраці з міжнародними колегами.

7. Посилення міжнародного статусу. Згідно з рейтингом «2017 Global Go 
To Think Tank Index Report» [16] серед найкращих у Європі визнані: Центр 
Разумкова (4 місце), Міжнародний Центр Перспективних Досліджень (34 
місце), Київський національний економічний університет імені Вадима Геть-
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мана (36 місце), Фонд «Демократичні Ініціативи» (48 місце), Дніпровський 
центр соціальних досліджень (49 місце), Інститут світової політики (63 місце), 
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (86 місце), 
Міжнародний центр перспективних досліджень (89 місце). Центр Разумкова 
[17] зайняв 29 позицію у рейтингу найкращих аналітичних центрів у світі 
(без урахування США). У щорічному рейтингу 2018 Global Go to Think Tank 
Index Report Центр Разумкова увійшов до переліку кращих і в окремих сферах 
досліджень, зокрема: «Національна економіка»; «Міжнародна економіка»; 
«Оборона і національна безпека»; «Зовнішня політика і міжнародні відноси-
ни», «Міжнародний розвиток». Він також відмічений у номінації «Аналітич-
ний центр з кращим менеджментом».

Ще один аспект – посилення інтеграційних зв’язків з ЄС. Прикладом роз-
витку цього напряму є діяльність Офісу зв’язку українських аналітичних 
центрів у Брюсселі, який представляє та об’єднує 19 аналітичних центрів, які 
займаються широким колом питань, важливих для відносин України та ЄС: 
розробляють якісні політичні рекомендації, здійснюють моніторинг, оцінюють 
та контролюють впровадження реформ українською владою. Офіс зв’язку 
українських аналітичних центрів у Брюсселі увійшов до Всесвітнього індек-
су-рейтингу аналітичних центрів за підсумками 2018 р. як одна з найкращих 
мереж аналітичних центрів у світі, посівши 83 місце [18].

8. Важливим аспектом є прагнення сформувати модель фінансування. 
Українські аналітичні центри не мають державної підтримки, головним дже-
релом їх фінансування є міжнародні гранти. Й звичайно, важливим є питання 
фінансової прозорості, яке все більше цікавить аналітичні центри, що бажають 
співпрацювати з міжнародними організаціями та прагнуть визнання. Так, 
для прикладу, у 2018 р. Центр політико-правових реформ досягнув найвищо-
го рейтингу фінансової прозорості – п’ять зірок за версією міжнародної не-
комерційної ініціативи Transparify (Грузія) [19].

Для подальшого розвитку вітчизняного експертно-аналітичного середови-
ща важливо враховувати висновки та рекомендації, які, зокрема, надає «Global 
Go to Think Tank Index Report». Для забезпечення конкурентоспроможності 
важливо впроваджувати нові бізнес-моделі та інновації. Слід підкреслити, що 
нова бізнес-модель повинна бути спрямована на реалізацію місії аналітичних 
центрів – здійснення якісних та впливових досліджень, які можуть допомог-
ти у формуванні політики.

Проте головною проблемою розвитку незалежної експертизи в нашій 
країні залишається спротив зовнішньому неконкурентному політичному се-
редовищу. Проте це зовсім не означає, що в Україні неможливим є розвиток 
автономної аналітичної експертизи та експертної «мережі». З розвитком пу-
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блічності (у тому числі у сфері економічної політики) діалог – як між елітою 
та громадськістю, так і між елітами – має ставати дедалі більш ефективним. 
При цьому багато чого буде залежати від самих вітчизняних аналітичних 
центрів, які мають переконливо пояснити їхній статус, місію, роль і функції, 
довести свою компетентність як суб’єктів інтелектуального забезпечення ви-
робництва та реалізації економічної політики.

Серед стратегічних завдань у цьому контексті – формування професійних 
аналітичних центрів у регіонах, при університетах, як це відбувається в інших 
країнах світу; підвищення статусу поняття «експерт» (не підмінювати його 
політично заангажованими і часто некомпетентними у питаннях зовнішньої 
політики особами, які курсують з одного телеканалу на інший й повторюють 
одні й ті ж меседжі іншими словами) [20]. Погоджуємося з автором, що треба 
формувати свій пул українських експертів, які добре розуміють, як розвива-
ється Європейський Союз, і які є глибокими знавцями європейського права 
та європейських політичних реалій.

Не менш небезпечною загрозою для експертних центрів є зайва академіч-
ність і усунутість від практики ухвалення найважливіших державних рішень. 
Уникнувши цієї небезпеки і орієнтуючись на абсолютну наукову об’єктивність, 
аналітичний центр може опинитися в «пастці» даремності їх дослідницьких 
розробок, якщо проведений аналіз не підкріплений конкретними рекоменда-
ціями і пропонованим планом дій. Окрім того, з посиленням ролі аналітичних 
центрів в епоху цифровізації і геополітичної нестабільності, від них вимага-
ється швидка адаптація своєї стратегії, структури та методології аналізу і до-
сліджень, з тим, щоб залишатися запитуваними і конкурентоспроможними.

Отже, в умовах сьогодення, коли явища та процеси розвитку суспільства 
характеризуються непередбачуваним характером й відбуваються в середови-
щі невизначеності й постійного ризику, спричиненими наслідками впливу 
багатьох факторів, своєчасно здійснений аналіз та якісно проведена експер-
тиза дає змогу встановити виклики й завчасно забезпечити розробку та при-
йняття адекватних рішень щодо вибору механізмів та інструментів державної 
політики.

Висновки. Наявність розвиненої структури «мозкових центрів», «фабрик 
думки», «Think Tanks» як базових елементів національного експертно-аналі-
тичного співтовариства є найважливішим показником ефективності управлін-
ських рішень і держави в цілому. І, навпаки, недостатня розвиненість або 
фактична відсутність подібних експертних структур помітно обмежує реалі-
зацію національного інтелектуального потенціалу будь-якої держави.

Серед внутрішніх обмежень розвитку аналітичних центрів в Україні як 
автономних і публічних організацій – перевага одного джерела фінансування 
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«домінуючого» клієнта, замовника досліджень. Досвід показує, що різнома-
нітність джерел фінансування сприяє накопиченню додаткових ресурсів, які 
можуть бути використані у роботі аналітиків. З метою залучення засобів 
з різних джерел провідні аналітичні центри країн Заходу використовують 
стратегію диверсифікації напрямів досліджень і розробок.

Головним критерієм аналітичних центрів має бути їхня спроможність 
впливати на зміни економічної політики в державі, підвищення якості самих 
експертно-аналітичних документів. І, звичайно, важливим для успішної ро-
боти аналітичного центру є персонал – експерти-аналітики. Потрібно, щоб 
працівники центру постійно удосконалювалися, тому важливо мати таку 
складову, як самонавчання (участь у курсах і тренінгах різної тривалості 
і в різних країнах). Це також питання репутації. Отже, необхідно постійно 
підтримувати розвиток персоналу, удосконалювати систему внутрішнього 
управління такими центрами (стратегія діяльності, мотивація співробітників, 
у тому числі формування нового покоління лідерів, контроль якості аналізу, 
фінансове управління і багато інших питань).

При пошуку аналітичними центрами своєї ніші на ринку інтелектуальних 
послуг орієнтуватися на розуміння державними і комерційними замовниками 
особ-ливостей їх вкладу в інтелектуальний капітал нації, що впливає на ви-
будовування ними стосунків з клієнтами, партнерами і спонсорами. А це, 
у свою чергу, залежить від стабільного еволюційного розвитку взаємовідносин 
між державою, бізнесом, суспільством і експертним співтовариством. На роз-
криття й обґрунтування зазначених питань і будуть спрямовані подальші 
дослідження.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СРЕДЫ В УКРАИНЕ

В статье раскрыта сущность и особенности экспертно-аналитической среды в со-
циально-экономической системе национального хозяйства. Обоснована роль анали-
тических центров в политико-экономических процессах, а также выявлены и оха-
рактеризованы отличительные признаки и тенденции становления и функциониро-
вания аналитических центров в Украине. Разработаны предложения относительно 
усиления их активности в социально-экономических интеграционных процессах 
государства.
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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF AN EXPERT  
AND ANALYTICAL ENVIRONMENT IN UKRAINE

Problem setting. A policy for implementing a set of reforms of the Ukrainian au-
thorities towards European integration, taking into account global trends and tendencies 
of development of internal political and economic processes, stipulates building a network 
of analytical units and actualizes goals regarding strengthening an influence of the ana-
lytical environment on producing strategic directions and priorities of socio-economic 
development of the country.

Recent research and publications analysis. Foreign scientists take notice of rapid 
development and functioning of analytical organizations as the basis of the expert environ-
ment, as well as their importance for a society and national economy. Domestic scientists 
consider problematics of activities of «think thanks» mainly within the context of ensuring 
making decisions in the public administration sector.

Paper objective. The article’s objective is to substantiate the role of the analytical 
environment in political and economic processes, as well as to reveal peculiarities of form-
ing and functioning of analytical centers in Ukraine.

Paper main body. The global experience shows that the analytical environment pres-
ents itself as an influential institution whereas expert and analytical organizations are called 
«think thanks» or «think factories». Rendering consulting services usually in the field of 
political production and estimation of possible socio-economic implications of political 
decisions are the main directions of their activity.

The authors determine that there is a dynamical process related to the increase of the 
number of analytical centers in Ukraine stipulated by a need for expert and analytical re-
search in the present democratic political and managerial process. To cope with competition, 
analytical centers have to publicly disclose information on their outcomes – a majority of 
analytical and expert consulting centers are managed by public and famous expert. They 
periodically collaborate with mass media, presenting and defending their point of view.

Collaboration of non-government analytical centers with international organizations 
is the most important mechanisms of impact undertaken by such centers. Hence, a process 
of forming a domestic network of analytical centers and developing the expert and ana-
lytical environment strengthens at the regional level. Maintaining this process by amalgam-
ated territorial communities created owing to decentralization of public authorities is es-
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pecially important. Developed business models should not contradict a primary mission 
of analytical centers – to do quality and influential research enabling to foster the formation 
of an economic policy.

Conclusions of the research. The done research shows that the existence of a devel-
oped network of «think thanks» and «think factories» as basic elements of a national expert 
and analytical community is the most important indicator of efficiency of managerial deci-
sions in particular and the country in general. Analytical centers will be able to find own 
niche if government and commercial customers of their services understand peculiarities 
of centers’ contribution to intellectual capital of the nation. This affects establishing rela-
tions with clients, partners, and sponsors. Such results depend on sustainable evolving of 
interrelations between the state, business, society, and expert community.

The main abstract of the article
Abstract. The article discloses the essence and peculiarities of the expert and analyti-

cal environment within a socio-economic system of the national economy. The authors 
have substantiated the role of analytical centers in political and economic processes. The 
authors have revealed and described distinctions and tendencies of forming and function-
ing of analytical centers in Ukraine. The authors have developed propositions regarding 
strengthening activities of analytical centers in socio-economic and integration processes 
of the country.

Key words: expert and analytical environment, analytical centers, sources of funding, 
expert and analytical activity.
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