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Дана стаття присвячена темі діяльності партійних аналітичних центрів Великобританії та їх впливу на зовнішньополітичні 

рішення держави. Розглянуто структуру, діяльність та значення провідних партійних аналітичних центрів Великобританії. 

Проаналізовано їх активність та вплив на прийняття зовнішньополітичних рішень урядами на сучасному етапі, зокрема при 

Д. Кемероні, Т. Мей та Б. Джонсоні. Визначено відмінності у характері взаємодії між аналітичними центрами лівого та правого 

ідеологічного спрямування з консервативним урядом Великобританії. Автор приходить до висновку, що на сучасному етапі 

аналітичні центри Великобританії значно збільшили свій вплив на прийняття зовнішньополітичних рішень владою держави, а 

праві аналітичні центри стали платформою для просування характерних консервативних ідей та поглядів Консервативною 

партією Великобританії. На думку автора, співпраця аналітичних центрів та державних органів Великобританії є прикладом 

інтеграційних процесів неурядових організацій до політичної структури держави. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній 

день, у світі відбуваються процеси ускладнення 

політичних процесів, які випробовують на 

міцність та стійкість політичну еліту держав 

світу. Наразі аналітичні центри виконують роль 

інформаційного забезпечення політики держав 

та впливають на прийняття рішень, зокрема 

зовнішньополітичних, владою, адже вони нада-

ють якісну аналітику шляхом проведення дос-

ліджень провідними експертами аналітичних 

центрів. Великобританія посідає четверте місце 

у світовому рейтингу з кількості аналітичних 

центрів, які визнаються одними з найкращих та 

найвпливовіших на владу власної держави у 

світі. У британському вимірі, особлива увага 

приділяється діяльності та взаємодії з владою 

партійних аналітичних центрів, як платформи 

для реалізації ідей Консервативної партії 

Великобританії. Партійні аналітичні центри 

Великобританії також допомагають взаємодіяти 

з суспільством держави та просувати інтереси 

населення, заточуючи їх під політику уряду 

держави. Партійні аналітичні центри Велико-

британії здобули важелі впливу на уряд держави 

саме за управління Консервативною партією 

Великобританії, яка була зацікавлена у співпраці 

з ними заради якісних змін у зовнішній політиці 

держави, тобто з 2010 р., після тривалого 

перебування Лейбористської партії при владі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналітичні центри та їх вплив на політику 

держави це відносно новий напрямок дослід-

ження, адже їх інтеграція до політичних струк-

тур держави відбувається зараз, на сучасному 

етапі. Деякі аспекти досліджуваного мною пи-

тання вивчалися такими авторами як П. Бо-

атенг, І. Медіна-Іборра, Е. Копеланд, Н. Му-

тебі та Д. Стоун, Г. Лодж, В. Пакстон, Х. Па-

утц та Дж. Слей. Однак, новизна даного дос-

лідження та брак наукових робіт та дослідни-

ків, які вивчають британські партійні аналітич-

ні центри, їх діяльність та вплив на владу 

Великобританії, спонукають до подальшого 

дослідження  даних питань. 

Мета статті полягає у дослідженні особли-

востей діяльності партійних аналітичних цен-

трів Великобританії та їх вплив на зовнішню 

політику даної держави. 

Основні результати дослідження. Поча-

ток відліку створення аналітичних центрів у 

Великобританії почався з XVIII ст.. та 

діяльності «філософських радикалів», а після 

руйнівних наслідків Першої світової війни 

почалась активізація їх діяльності у Велико-

британії, зокрема у напрямку дослідження 

загроз відновлення війни. У порівнянні з аналі-

тичними центрами США, сучасним аналітич-

ним центрам Великобританії притаманні такі 

риси як відносно невелике фінансування, 

менша кількість співробітників та помірний 

вплив на ініціативи уряду [1]. Головною ри-

сою партійних аналітичних центрів є офіційна 

приналежність до певної політичної партії, або 

їх автономність від уряду та незалежність 
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відповідно до їх Статутів, однак фактично 

підконтрольність зацікавленій групі, яка забез-

печує основну частку фінансування та впливає 

на діяльність самого центру [4]. 

Розглядаючи прихильників лівої ідеології, 

то можна навести декілька активних та провід-

них партійних аналітичних центрів, які вира-

жають свою прихильність до Лейбористської 

партії. Наприклад, аналітичний центр Fabian 

Society у рейтингу найкращих партійних 

аналітичних центрів у світі, 2019 р., він посів 

3-є місце, а його метою створенні було просу-

вання принципів демократичного соціалізму, а 

саме рівність між владою та багатством, пере-

вага колективних дій, захист свобод та прав 

людини, та багатостороннє міжнародне спів-

робітництво. Протягом ХХ ст. аналітичний 

центр завжди мав вплив на діяльність Лейбо-

ристської партії. Аналітичний центр зареєстро-

ваний як неінкорпорована членська асоціація, 

та має відносно прозору фінансову політику, 

де основними донорами вказуються прихиль-

ники лейбористів [5].  

Аналітичний центр Institute for Public Policy 

Research був створений в 1988 р., для просу-

вання Лейбористської партії у центр виборчих 

подій, та знову прийти до влади після правлін-

ня М. Тетчер. Центр посідає верхні щаблі сві-

тових рейтингів серед найкращих аналітичних 

центрів світу та Європи. Завданнями аналітич-

ного центру є сприяння науковим досліджен-

ням та висвітлення їх результатів населенню 

країни з метою просвітництва, підвищення 

ефективності державної політики та прагнення 

до сталого розвитку Великобританії. Даний 

центр також зареєстрований як благодійна 

організація, та частково оприлюднює донорів 

та суми надходжень. Даний центр отримує 

найбільше фінансування серед лівих аналітич-

них центрів від ідеологічно лівих організацій 

та приватних осіб [6].  

По відношенню до Лейбористської партії, 

значення лівих аналітичних центрів дещо змен-

шилось у порівнянні з їх значенням для лейбо-

ристів наприкінці ХХ ст. Проте, лейбористи під 

керівництвом Дж. Корбіна, коли до влади прий-

шли консервативні сили, почали використову-

вати діяльність лівих аналітичних центрів у 

напрямку підтримки громадських дебатів, 

перевірки громадської думки, та пошуку важелів 

впливу на владу опонентів.  

Стосовно правої ідеології та взаємодії 

аналітичних центрів з Консервативною 

партією, можна навести приклади двох 

провідних партійних аналітичних центрів – 

Policy Exchange та ResPublica. 

Аналітичний центр Policy Exchange, це 

відносно молодий аналітичний центр, який був 

створений у 2002 р. та вже має вплив на 

політику держави. Своєю місією він вважає 

розробку та просування нових політичних ідей 

задля покращення якості державних послуг, 

зростання показників економіки та проведення 

ефективної зовнішньої політики політиками 

Великобританії. Аналітичний центр зареєстро-

ваний як благодійна організація, та взагалі не 

має оцінки щодо прозорості свого фінансуван-

ня, адже цю інформацію вони офіційно не 

оприлюднюють. Проте, проведений аналіз 

інформаційним порталом «Who funds you?» 

засвідчив значне фінансування центру пред-

ставниками ідеологічно правих організацій та 

приватних осіб, а дана сума є чи не найбіль-

шою серед капіталовкладень у діяльність ана-

літичних центрів представниками правих течій 

[9]. Інформаційне агентство «The Telegraph» 

виділив Policy Exchange як найвпливовіший 

аналітичний центр правого спрямування [16].  

Аналітичний центр ResPublica, також є 

новим аналітичним центром, заснованим у 

2009 р., маючи на меті створення ефективних 

рішень для майбутніх неминущих соціальних 

та економічних проблем. Аналітичний центр 

зареєстрований як дослідницька організація, 

яка в останні роки перестала опубліковувати 

свої фінансові звіти, однак вплив та фінансу-

вання його ідеологічно правими організаціями 

та осами є очевидним [7]. Зокрема, сам Д. Ке-

мерон був присутній на відкритті центру, що і 

визначило ідеологічну приналежність центру [11]. 

Значення правих аналітичних центрів різко 

виросло з приходом до влади Консервативної 

партії, а деякі з них були засновані спеціально 

для взаємодії правих урядовців з населенням 

держави через аналітичні центри, а також 

просування правильності та необхідності саме 

тої політики, яка здійснюється урядом 

Консервативної партії.  

Партійні аналітичні центри Великобританії 

активно висвітлювали та аналізували політику 

держави, а результати їх діяльності згодом 

приймалися до уваги урядовцями, а деякі з 
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них, впроваджувались у дипломатичну та 

зовнішньополітичну практику Великобританії.  

Прихід до влади уряду Д. Кемерона, та 

взагалі Консервативної партії, був зумовлений 

втратою довіри населення до ефективності 

лейбористського уряду. Політика Кемерона 

активно висвітлювалась правими аналітични-

ми центрами, особливо вони приділяли увагу 

розпочатій політиці «брекзіту» як політики 

збереження своєї незалежності, усталених 

норм та принципів , та проведення самостійної 

зовнішньої політики. Проте цікавим для 

розгляду є аспект дослідження його політики 

лівим аналітичним центром Fabian Society, 

центром-опонентом. Риторика публікацій 

центру має яскравий та різкий характер. 

Наприклад, у своїй роботі Л. Рінсард виразив 

велике невдоволення Д. Кемероном від імені 

усіх лейбористів через те, що його слова не 

підкріплюються ділом та доказами. Він звину-

ватив Кемерона у використанні тез соціальних 

реформ, які консерваторам не властиві. Проте, 

Л. Рінсард зазначає, що таким чином Лейбо-

ристська партія може скористатися провалами 

у політиці Д. Кемерона задля повернення до 

влади Лейбористської партії [10].  

Діяльність уряду Т. Мей була визначена 

наслідками діяльності уряду Д. Кемерона, а 

саме проведення процедури «брекзіту» та 

становлення незалежної зовнішньої політики 

Великобританії, пошуком нових партерів на 

міжнародній арені та сфер впливу. Підходи, які 

використовувала Т. Мей, а саме: оборонний, 

задля мінімізації ризиків «брекзіту» та означає 

спроби саме зберегти більшість переваг член-

ства в Європейському Союзі, та агресивний, 

який передбачає своєрідного вимагання посту-

пок та вигод з боку Європейського Союзу, на 

думку дослідників аналітичного центру DEMOS 

є помилковими. Такі дії нічого не вирішува-

тимуть, і тільки загострюватимуть ситуацію. 

Переговорна стратегія з певним залученням 

даних двох підходів є оптимальним варіантом 

згідно з дослідниками [13].  

Аналітичний центр Fabian Society, дослід-

жуючи політику Т. Мей, в більшості робіт 

застосовували агітацію за Лейбористську 

партію та вказували на правильності власного 

погляду на перебіг подій. Однак їх ставлення до 

даного прем’єр-міністра було більш лояльним, 

ніж до попереднього. Досліджуючи зовнішньо-

політичну діяльність Т. Мей, Х. Лакнер, співро-

бітник Fabian Society, розглянула її бездіяль-

ність у питанні Громадянської війни в Ємені, 

зазначаючи, що статус Великобританії постій-

ного члена Ради Безпеки ООН надає можли-

вість державі почати діяльність щодо врегулю-

вання даного конфлікту. Однак, стратегічні від-

носини та продаж зброї державам коаліції про-

ти Ємену – Саудівській Аравії і Об'єднаним 

Арабським Еміратам, фактично знищували 

ефективність будь-який дій зі сторони Велико-

британії на шляху до мирного врегулювання 

конфлікту [3].  

Прихід до влади Б. Джонсона у 2019 р., 

який був міністром зовнішніх справ у мину-

лому, здвинув з мертвої точки процес 

«брекзіту», були ухвалені угоди, та 

31 січня 2020 р. Великобританія вийшла зі 

складу Європейського Союзу, однак не завер-

шивши до кінця ліквідування угод між двома 

сторонами та розпочавши роботу над встанов-

ленням нових відносин між двома сторонами. 

Партійні аналітичні центри поки не висвіт-

люють власні думки з приводу прем’єрства 

Б. Джонсона, однак у лівих аналітичних 

центрах іноді простежується прихильність до 

прогнозу його майбутньої зовнішньої політики 

на основі його висловлювань у минулому. 

Зокрема, зазначається зневажливе ставлення 

до країн Африканського регіону, які на думку 

не тільки дослідників лівих аналітичних цен-

трів, є перспективними та гратимуть ключову 

роль на міжнародній арені [2].  

Аналітичні центри Великобританії впливають 

на політику британської влади та власне сус-

пільство держави шляхом застосування певних 

видів діяльності, які їм притаманні. Аналітичні 

центри відіграють важливу роль процесі розроб-

ки проблем чи просуванні певних політичних 

рішень. Наприклад, політична ідеологія «велико-

го суспільства» уряду Д. Кемерона 2010-2015 рр., 

яка передбачала інтеграцію, соціальну солідар-

ність, підтримку благодійних організацій та 

соціальних підприємств, заохочення людей до 

активної участі у житті суспільства, була розроб-

лена за сумісництвом правого аналітичного цен-

тру ResPublica та була використана урядом для 

проведення соціальної політики [14].  

Партійні аналітичні центри відзначаються 

своїм близьким «розташуванням» до політичної 

влади. Зокрема, партія може внести політичні 

пропозиції аналітичного центру у свій передви-

борчий маніфест. Наприклад, політичні пропози-
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ції лівого аналітичного центру Institute for Public 

Policy Research, які були прийняті британськими 

партіями у своїх передвиборчих маніфестах 

2019 р. Так, Консервативна партія включила про-

позиції щодо введення реформування податкової 

системи та відповідальності за недотримання 

трудового законодавства. Лейбористська партія 

включила пропозиції щодо врахування цілей 

постійного та всеосяжного митного союзу між 

Великобританією та Європейським Союзом після 

виходу держави з організації, а також прийняла 

ряд стратегій з економічної справедливості [15].  

Аналітичні центри є джерелом нових ідей, 

або є тими, хто переосмислює вже існуючі. 

Наприклад, «правий» аналітичний центр Policy 

Exchange активно надає уряду рекомендації в 

галузі освіти, які у подальшому розглядаються 

представниками влади та застосовуються при 

створенні відповідного закону чи офіційного 

документу, а лівий аналітичний центр New 

Economic Foundation запропонував уряду ідею 

просування та підтримки спільного виробництва 

в сфері охорони здоров’я [12]. 

Проте, важливо розуміти, що обсяг прийнятих 

рішень, запропонованих британськими аналітич-

ними центрами, владою Великобританії або обсяг 

включених рекомендацій аналітичних центрів до 

порядку денного або офіційних документів влади 

держави є невеликим. Не кожен, навіть відомий 

та впливовий, аналітичний центр може записати 

до своїх досягнень такий вид взаємодії з владою 

[8]. Тому, вивчаючи зміст та кількість рекомен-

дацій аналітичних центрів, прийнятих до уваги 

парламентом Великобританії у період з 2010 по 

2019 рр., необхідно зазначити перевагу рекомен-

дацій правих аналітичний центрів над лівими 

аналітичними центрами. Майже кожен впливо-

вий правий аналітичний центр має свій внесок в 

управління політикою держави, особливо Policy 

Exchange, рекомендації якого часто використову-

ються парламентом Великобританії. Серед лівих 

аналітичних центрів такими досягненнями мо-

жуть похвалитися лише декілька центрів як New 

Economic Foundation та Institute for Public Policy 

Research [17].  

Висновки. Великобританія має великий 

перелік аналітичних центрів, серед яких є 

аналітичні центри партійного спрямування, які 

відзначаються впливовістю та якістю роботи 

різними провідними світовими рейтингами. 

Для правих аналітичних центрів характерна 

активізація діяльності з приходом до влади 

Консервативної партії Великобританії, та від-

носно позитивне висвітлення діяльності урядів 

Великобританії. Лівим аналітичним центрам 

характерне певне зменшення своєї взаємодії з 

Лейбористською партією, внаслідок втрати 

влади останньою. Однак, незважаючи на це, 

Лейбористська партія розпочала використо-

вувати діяльність лівих аналітичних центрів у 

напрямку підтримки перевірки громадської 

думки та пошуку важелів впливу на владу 

опонентів. Саме тому, аналізуючи висвітлення 

аналітичними центрами зовнішньої політики 

урядів держави, ліві аналітичні центри 

критикували та представляли діяльність уряду 

в негативному світлі. Партійні аналітичні 

центри Великобританії впливають на прове-

дення політики, зокрема зовнішньої, шляхом 

розробки проблем чи просуванні певних 

політичних рішень, внесенням політичних 

пропозицій аналітичного центру у передвибор-

чий маніфест партією, створенням нових ідей, 

а також надання політичних рекомендацій, на 

основі яких, можливо, будуть прийматися 

рішення. З останнього аспекту, характерна пе-

ревага політичних рекомендацій правих аналі-

тичних центрів. Отже, на сучасному етапі 

партійні аналітичні центри Великобританії 

значно збільшили свій вплив на прийняття 

зовнішньополітичних рішень владою держави, 

а праві аналітичні центри стали платформою 

для просування характерних консервативних 

ідей та поглядів Консервативною партією 

Великобританії. Співпраця аналітичних цен-

трів та державних органів Великобританії є 

прикладом інтеграційних процесів неурядових 

організацій до політичної структури держави. 
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Матревич Е.К.  

БРИТАНСКИЕ ПАРТИЙНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Данная статья посвящена теме деятельности партийных аналитических центров Великобритании и их влияния на 

внешнеполитические решения государства. Рассмотрена структура, деятельность и значение ведущих партийных 

аналитических центров Великобритании. Проанализированы их активность и влияние на принятие внешнеполитических решений 

правительствами на современном этапе, в частности при Д. Кэмероне, Т. Мэй и Б. Джонсоне. Определены различия в характере 

взаимодействия между аналитическими центрами левого и правого идеологического направления с консервативным 

правительством Великобритании. Автор приходит к выводу, что на современном этапе аналитические центры Великобритании 

значительно увеличили свое влияние на принятие внешнеполитических решений властью государства, а правые аналитические 

центры стали платформой для продвижения характерных консервативных идей и взглядов Консервативной партией 

Великобритании. По мнению автора, сотрудничество аналитических центров и государственных органов Великобритании 

является примером интеграционных процессов неправительственных организаций в политическую структуру государства. 

Ключевые слова: аналитический центр, Великобритания, правительство государства, внешняя политика, Консервативная 

партия Великобритании, Лейбористская партия Великобритании, Д. Кэмерон, Т. Мэй, Б. Джонсон. 
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BRITISH POLITICAL-PARTY AFFILIATED THINK TANKS AND THEIR INFLUENCE ON UK FOREIGN POLICY 

This article is devoted to the activities of political-party affiliated think tanks in the UK and their influence on foreign policy decisions of the 

State. The structure, activity and significance of the leading political-party affiliated think tanks in the UK have been considered. Their 

effectiveness and influence on foreign policy decision-making by government, in particular of D. Cameron, T. May and B. Johnson, at the 

current stage have been analyzed. Differences in the nature of the cooperation between left-or-right-wing ideological think tanks and the 

Conservative government of Great Britain have been identified. The author concludes that now the UK think tanks have significantly 

increased their influence on foreign policy decision-making by the state authorities, and right-wing think tanks have become a platform for 

promoting typical conservative ideas and views by the Conservative Party of Great Britain. According to the author, the cooperation of think 

tanks and UK government agencies is an example of the integration processes of non-governmental organizations into the political structure 

of the State. 
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