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Коло наукових інтересів торкається застосування методу контент-аналізу у теорії 
та практиці науки. 

Політико-теоретичні імплікації       
контент-аналізу 

Наведена стаття присвячена розгляду поняття контент-аналізу, його методологічного   
аспекту, розглядаються політико-теоретичні імплікації контент-аналізу.  

 
The article is dedicated to consideration of concept of content-analysis, its methodological aspect, 

political theoretical implications of content-analysis are considered. 

П олітична теорія є наскрізною 
стосовно всього процесу 
політологічного пізнання, 
найприкладніші аспекти якого 

об’єктивно відсилають до тієї чи іншої 
теоретичної формації або “світу теорій” 
загалом. Трапляється, що навіть один факт 
політичного життя може якщо не породити, 
то, принаймні, “викликати” величну 
теоретичну будову. Крім того, практична та 
об’єктивна політика, значною мірою, є 
об’єктивацією всього спектру політичних 
знань, в тому числі, найабстрактніших. 
Політичні філософи завжди пояснювали світ 
політики, котрий завжди змінювався і 
перебудовувався на підставі їх ідей. Адже 
покликання філософа та теоретика 
витлумачувати, а практичного діяча 
змінювати. Через те важко погодитись з тією 
історико-ідейною тезою, що одного дня в 
Історії з’явилась доктрина, яка перевернула 
соціальний універсум, в той час як попередні 
його лише пояснювали. До речі, варто 
зауважити, що вплив лібералізму на той 
соціальний Модерн, в якому ми приречені 
жити, не набагато переважає вплив марксизму, 
обидві ж ці доктрини всією своєю дієвістю, 
раціональністю і тимчасовими успіхами не 
можуть затьмарити історичного значення 
доктрини фашизму і націонал-соціалізму. Світ 
політичних теорій завжди співіснував зі світом 
реальної політики, розростаючись і поволі 
справляючи цим дужчий вплив. В цьому сенсі 
XIX ст. стало лише переломним часом, коли 

Ідейний світ революційно “увірвався” в універсум 
політичної практики. 
Всі ці викладені вище ідейно-історичні 

міркування знаходять особливе підтвердження 
в процесі прикладних політологічних 
досліджень, пов’язаних із застосуванням того 
чи іншого методу. Послідовне докладення 
останнього об’єктивно порушує низку 
політико-теоретичних питань і так само 
об’єктивно “втягує” прикладника-політолога у 
світ політичної теорії. Візьмемо метод контент-
аналізу. Здавалося б, йдеться про суто 
практичний засіб політологічного дослідження. 
Саме такими й були первинні і панівні 
визначення цього методу. Так, Берельсон 
визначає  контент-аналіз як “...набір 
систематичних, повторюваних прийомів, 
призначених для “стискування” значної 
кількості слів текстових масивів у менші 
змістові  категорії ,  ґрунтуючись  на 
експліцитних правилах кодування” [1]. Дещо 
ширше визначення пропонує О. Холсті. Він 
визначає контент-аналіз як “...будь-яку техніку 
для здійснення висновків на основі об’єктивно і 
систематично проаналізованих характеристик 
повідомлення” [2], що дає змогу розширити сферу 
застосування методу вже до аналізу не тільки 
текстових масивів, але й інших видів повідомлень 
– малюнків, відеосюжетів, жестів. Подібного 
визначення дотримуються вже сучасні автори 
Мангейм і Річ, котрі визначають контент-аналіз 
як “систематичне числове опрацювання, оцінку та 
інтерпретацію форми і змісту інформаційного 
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джерела”. Цікаве визначення методу пропонує 
сучасне  джерело :  веб -енциклопедія 
“Writing@CSU”. На думку авторів цього 
видання: “контент-аналіз є дослідницький 
інструмент для визначення присутності 
концепті? в межах одного тексту або множини 
текстів” [3]. 
Однак, майже паралельно (або трохи згодом) 

почала зароджуватись політико-теоретична 
“підозра”, що йдеться про щось більше. 
Прикметним, в цьому сенсі, є напівжартівливе 
зауваження А. Здравомислова, котрий визначив 
контент-аналіз як “науково обґрунтований метод 
читання поміж рядків”. В 1969 р. під впливом 
“кризи” кількісних методів контент-аналітичних 
досліджень Хайєс стверджував: “Зміст 
повідомлень має аналізуватися з урахуванням 
попереднього контексту, а також у тісному 
взаємозв’язку самого повідомлення та 
попередньої інформації вже відомої його 
відправнику та адресату” [4]. Все ж таки варто 
погодитись з висловлюванням “класика” контент-
аналізу Г. Лассуела, котрий ще в 1952 р. 
зауважив: “немає підстав для використання 
контент-аналізу до тих пір, поки відповіді на 
запитання, котрі нас цікавлять, ми можемо 
отримати за допомогою кількісних методів” [5]. 
Безперечно, контент-аналіз вдосконалювався 

як суто технічний засіб і нині в світі існує 34 
комп’ютерні контент-аналітичні системи; 16 
систем якісного аналізу даних; 15 систем 
управління текстовими ресурсами (з яких 
контент-аналітики активно використовують не 
більше шести); одна система контент-аналізу 
зовнішньополітичних подій (розроблена 
винятково для аналізу коротких повідомлень 
агентства Рейтерз). Всі ці контент-аналітичні 
системи – самодостатні, вони не мають спільної 
та уніфікованої теоретико-методологічної бази, 
що унеможливлює формування нових подібних 
систем, перетворюючи кожну з них на 
унікальний витвір ситуаційного аналізу. 
Формування єдиної теоретико-методологічної 
бази дасть можливість створювати нові 
контент-аналітичні системи, водночас 
предметне специфіковані і морфологічно 
споріднені. Таким чином, спільна теоретико-
методологічна база, слугуватиме підґрунтям 
для появи багатьох прикладних контент-
аналітичних систем. Робота винятково над 
вдосконаленням методу не принесе нічого 
окр ім  його  удосконалення ,  тобто 
відфільтровування  окремих  деталей , 
підвищення достовірності і точності 
результатів, спрощення і полегшення у 
використанні. Натомість, глибокий теоретико-
методологічний пошук, хай і спричинений суто 
технічними завданнями, може призвести до 
вагомих наукових результатів. 
Паралельно з технічним удосконаленням 

контент-аналізу зринали фундаментальні 

пол ітико -теоретичн і  та  теоретико -
методологічні питання безпосередньо пов’язані 
із практичним застосуванням цього метода. 
Одне з таких ключових питань формулювалося 
як: Чим є контент-аналіз? Технікою, методом чи 
методологією? Аналіз останніх публікацій з 
проблематики текстового аналізу засвідчує 
зміщення наголосу в контент-аналітичних 
дослідженнях саме на методологічний аспект. 
Однозначної відповіді на це питання не існує, а 
контент-аналіз варто вважати методом із 
суттєвими  теоретико-методологічними 
імплікаціями. Головне, що містить в собі ця 
компромісна відповідь, є повернення чи 
перенавернення прикладника контент-аналітика у 
світ політичної теорії. Адже якщо говориться про 
“теоретико-методологічні імплікації”, то 
природним є наступне питання про їх зміст. 
На підставі трьох теоретико-методологічних 

традицій  європейського  і  світового 
суспільствознавства  – марксистської , 
позитивістської, раціоналістичної, уособлених 
відповідно великими постатями К. Маркса, Е. 
Дюркгейма і М. Вебера – виокремлюються три 
основні парадигми контент-аналізу: якісна історико-
діалектична, кількісно-бігевіористська, веберіансько-
раціоналістична. Контент-аналіз суспільних 
відносин, захоплених масовими історичними 
зрушеннями революційного характеру, краще 
здійснювати на основі марксистської (якісно 
історико-діалектичної) парадигми. Для аналізу 
громадської думки більш придатна позитивістська 
(кількісно-бігевіористська) парадигма, а 
найпридатнішою сферою застосування 
веберіанської методологічної версії контент-аналізу 
є, передусім, аналіз документів. Загалом, йдеться 
про повернення в сучасну політичну науку 
теоретико-методологічного доробку класичної 
соціології, затьмареного духом біхевіоризму. Хоча 
саме цей доробок є наріжним каменем сучасного 
суспільствознавства і політології. Блискучі 
діалектичні формули марксизму; великі та 
універсальні дюркгеймівські методологічні 
рецепти та наддосконалі і вичерпні емпіричні 
розвідки цього великого соціолога; нарешті, 
надпотужний пізнавально-формалістичний потенціал 
веберіанства: все це становить неоціненний скарб 
сучасної соціальної науки і політології зокрема. 
Саме в контексті і з позицій веберіанської 
парадигми пропонується найширше визначення 
контент-аналізу як з’ясування внутрішніх 
смислів, котрі стоять за зовнішніми фактами 
суспільно-політичного життя. Прикметно, що 
дослідження сучасного методу контент-аналізу 
нагадало нам про велику Традицію, 
продемонструвало необхідність поєднання 
Традиції та Інновації в суспільствознавстві (й 
політології, зокрема). Причому, відродженню 
Традиції посприяла саме технологічна (на рівні 
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прикладного методу) інновація. 
Однак, річ не лише у виокремленні трьох 

парадигм контент-аналітичного дослідження. 
Річ у гносеологічному чи, навіть, онтологічному 
переміщенні контент-аналітика зі сфери політико-
аналітичної практики до сфери політичної теорії. 
Відбувається щось на зразок зворотної проекції, 
коли заглиблення у практику відсилає до 
високої теорії. Безперечно, виникатимуть все 
нові і нові політико-практичні завдання 
контент-аналізу, який під їх впливом 
вдосконалюватиметься технічно, однак, 
незмінним залишиться об’єктивний механізм 
“подвійного заглиблення”, коли контент-
аналітик заглиблюючись в політичну практику 
паралельно заглиблюватиметься в політичну 
теорію. 
Вже в суто теоретичному сенсі застосування 

методу контент-аналізу порушує одне з 
ключових питань соціальної науки – питання 
про природу соціальної реальності. Власне цей 
метод нагадує всім суспільствознавцям і 
політологам про її онтологічну дуальність. 
Мається на увазі двомірність суспільних 
відносин, їх посутня ідеально-реальна будова, 
тобто складеність мотивами і діями (подіями, 
вчинками). Інакше кажучи, суспільна взаємодія 

складається з ідеально-мотиваційного 
комплексу і фактів суспільного життя. І саме 
завданням контент-аналітика є простеження, які 
смисли перебувають за реальними подіями. 
Таким чином, і сам контент-аналіз стає одним з 
різновидів “розуміючої соціології”, її 
прикладним відгалуженням. В цьому сенсі, 
найпридатнішим визначенням даного методу є 
“смислопошук”. Такої ж думки про 
призначення контент-аналізу    дотримуються й 
співробітники Інституту соціальних і 
політичних досліджень ZUMA, котрі 
неформально визначають цей метод як 
“викопування смислу” і саме в цьому вбачають 
його призначення [6]. Таким чином, ідейно-
історичне коло, започатковане М. Вебером у 
його вченні про соціальну дію, продовжене 
феноменологічною соціологією і соціологією 
знань А. Шютца, П. Бергера, Т. Лукмана 
замикається практиками контент-аналізу, котрі 
перетворюються на практиків “смислопошуку”, 
які наслідують високотеоретичну “парадигму 
осмисленості”. Саме в контексті цієї парадигми 
метод контент-аналізу протистоїть суто 
механістичному  системному  методу , 
переважаючи останній своєю гуманістичністю 
– дослідницькою увагою до смислів та 
мотивації соціальної дії. Він дає можливість 
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