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УДК 324.01 

Статтю присвячено проблемам застосування наукової методології при дослідженні виборчого 
процесу. 

 
The article is devoted to problems of use of scientific methodology at research of selective proc-

ess. 

Метод (грецьк. methodos – буквально: 
“шлях до чого-небудь”) у найбільш загальному 
розумінні – спосіб досягнення мети, певним 
чином впорядкована діяльність. 

Методологією науки є сукупність 
пізнавальних засобів, підходів і принципів, 
правил і норм, інструментів і процедур, що 
забезпечують взаємодію суб’єкта пізнання з 
пізнаваним  об’єктом  для  вирішення 
поставленого дослідницького завдання. Отже, 
методологія політичної науки – це сукупність 
пізнавальних засобів, підходів і принципів, 
правил і норм, інструментів і процедур у 
політичному пізнанні, пов’язана з вірною 
постановкою проблем і вибором адекватних 
підходів, трансформацією методологічних 
принципів і вимог у систему конкретних 
операцій і процедур. За багато років свого 
існування політична думка пройшла досить 
тривалу еволюцію в галузі методології й 
методів політологічних досліджень.  

З позицій концепції соціокультурної 
детермінації наукового пізнання основи науки є 
складними утвореннями, найважливіші 
компоненти яких – наукова картина світу, 
ідеали й норми наукового пізнання та 
філософські основи науки [1, c. 188]. Специфіку 
наукової картини світу виражає методологічний 
підхід, що орієнтує суб’єкта політичного 
пізнання щодо характеру досліджуваної 
політичної реальності. А специфіку ідеалів і 
норм наукового дослідження виражає підхід, що 
орієнтує суб’єкта політичного пізнання 

відносно способів дослідження політичної 
реальності. 

Відносно характеру політичної дійсності 
існує пара протилежних підходів: реалізм і 
номіналізм. Відносно способів пізнання 
політичної дійсності також існує пара 
протилежних підходів: емпіризм і нормативізм. 

Реалізм у політичній науці веде свій 
родовід від Платона й Аристотеля, які 
стверджували природне походження держави й, 
відповідно, суспільну, політичну природу 
людини. Людина в реалізмі розглядається, 
насамперед, як представник тієї чи іншої 
спільноти (класу, нації, держави), характер 
буття якої задає основні риси її існування. Тим 
самим реалізм, абсолютизуючи ціле з 
редукуванням особливого, індивідуального в 
політиці, орієнтується на вивчення специфіки 
буття цілісних утворень: держави, різних 
інститутів, організацій тощо. 

Номіналізм у політичній науці, що веде 
свій родовід від давньогрецьких “атомістів”, з 
апологетикою частини, на противагу цілому, і 
“софістів”, з “людиною як мірою всіх речей”, 
проголошує, що загальне є лише сумою 
окремого і не має реального онтологічного 
змісту. Інакше кажучи, номіналізм стверджує, 
що тільки людина в політиці має онтологічний 
статус. Звідси – специфіка номіналізму в 
методологічному “інди-відуалізмі” та 
відповідній йому орієнтації на дослідження 
особливостей політичного поводження 
індивідів. 
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Нормативізм, або нормативний підхід, у 
політичній науці виходить із пріоритету розуму 
людини стосовно чуттєвих форм пізнання. 
Згідно з Платоном, зміст політики у своєму 
граничному вигляді полягає в ідеї блага, що 
міститься у світі “ейдосів”, тому для її пізнання 
слід звернутися саме до цього, ідеального, світу. 
З огляду на це, нормативний підхід передбачає, 
використовуючи інструменти пізнання, 
здатність вийти за рамки чуттєвого сприйняття, 
розкриття ідеальної сутності політики й 
наступне  теоретичне  реконструювання 
політичної реальності відповідно до її 
ідеального змісту. 

Емпіризм, або емпіричний підхід, що 
з’явився в соціально-політичних дослідженнях 
лише в середині XIX ст. з появою соціології 
О. Конта, навпаки пріоритет у політичному 
пізнанні віддає винятково чуттєвим формам 
пізнання. Стверджуючи, що наші знання 
виникають з даних, які постачаються нашими 
органами відчуттів, і, отже, ми ніколи не 
можемо знати більше, ніж дозволяють нам наші 
відчуття, емпіризм відмовляє у зв’язку з 
р е а л ь н і с тю  в с і л я ким  умо г л яд ним , 
спекулятивним судженням. Звідси виняткова 
увага емпіричного підходу до способу побудови 
теорій лише на основі емпіричних фактів і до 
їхньої перевірки досвідом (процедури “вери-
фікації” й “фальсифікації”). 

З огляду на те, що методологічні підходи в 
цих парах суперечать один одному, С. Климов 
доходить висновку, що ймовірних “зв’язувань” 
між ними, котрі відповідають загальним 
концептуально-методологічним  підходам 
сучасної політичної науки, буде чотири: 

нормативно-номіналістський, нормативно-
реалістський, емпірико-номіналістський та 
емпірико-реаліст-ський підходи [2]. 

Н о р м а т и в н о - н о м і н а л і с т с ь к и й 
методологічний підхід відповідає так званому 
“ціннісно -нормативному” підходу до 
теоретичної інтерпретації політичних явищ, де 
реальними суб’єктами політики визнаються 
окремі індивідууми. Змістом політики, з точки 
зору цього підходу, є сукупність їхньої свідомої 
діяльності з приводу політичної влади. 
Відповідно до такої інтерпретації політики 
ціннісно-нормативний підхід за необхідністю 
містить “розуміючі” або “ідеографічні” 
методики, спрямовані на розуміння внутрішніх 
причин політичної поведінки людей. Видатними 
представниками цього підходу в політології є 
М. Вебер, Л. Фон Мізес, Ф.А. Фон Хайек та ін.  

Нормативно-реалістський методологічний 
підхід відповідає традиційному для політичної 
науки нормативному “інституціоналізму”, де 
основними суб’єктами політики виступають уже 
певні “надіндивідуальні” утворення. При цьому 
вони мають яскраво виражені “цілісні” 
характеристики, тобто риси, що не виводяться з 
властивостей елементів, з  яких ці “цілісності” 
складаються. При цьому зміст “цілісних” 
властивостей має нормативний, “належний” 
характер. Наприклад, “справед-ливість”, 
“свобода” і т.п. Політика, у такому випадку, 
постає у вигляді сфери своєрідного “інобуття” 
ідеальних сутностей цих “цілісностей”. 
Методологія пізнання політики за цих умов у 
деяких відношеннях аналогічна “розуміючим” 
методикам “ціннісного” підходу, оскільки також 
припускає вихід за рамки чуттєвого сприйняття 
й проникнення у сферу ідеального змісту. Але, 
на відміну від “ціннісного” підходу, методологія 
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нормативного “інститу-ціоналізму” спрямована 
не на розуміння ідеального змісту одиничного, а 
на осягнення ідеального змісту загального. Тому 
ця методологія має яскраво виражений “номо-
тетичний” характер. Видними представниками 
цього напрямку є Платон, К. Маркс та ін. 

Емпірико-номіналістський методологічний 
підхід відповідає “біхевіористичному” підходу 
до вивчення політики, де єдиним реальним 
суб’єктом політики також, як e “нормативно-
номіналістському” підході, визнається окремий 
індивідуум. Але, на відміну від “ціннісного” 
підходу, в “біхевіоризмі” окремий індивідуум 
принципово, заради досягнення об’єктивного 
знання, розглядається поза “ціннісним” 
контекстом, нарівні з об’єктами неживої 
природи. Змістом же політики в цьому випадку є 
сукупність суто рефлективної діяльності 
індивідів, що прагнуть до влади. Методологія 
пізнання політики в цих умовах відповідає в 
цілому позитивістській доктрині: дійсно, 
наукове дослідження політики можливе лише на 
основі  емпіричних  спостережень  за 
поведінковою реакцією людей на зовнішні 
впливи. Видними представниками цього підходу 
в політології є Ч. Мерріам, Г. Лассуелл та ін. 

Емпірико-реалістський методологічний 
підхід відповідає позитивістським версіям 
“інституціоналізму”, а також так званим 
“системному”, “структурному” й “структурно-
функціональному” підходам. Продовжуючи 
традиції шкіл “соціального реалізму”, 
“структуралізму” й “загальної теорії систем”, 
реальними суб’єктами політичного буття 
визнаються всілякі соціальні структури, 
інститути й системи, що не зводяться до 
діяльності окремих індивідів і мають виняткове 
значення в детермінації людської свідомості та 
поведінки. Але при цьому, на відміну від 
нормативного інституціоналізму, емпірико-
реалістський підхід “відмовляється” від 
метафізичної, нормативної природи “цілісних” 
утворень, вказуючи на їхню природну сутність. 
Політика, відповідно до цього підходу, є 
своєрідною функціональною підсистемою 
суспільного “організму”, що виконує роль 
“цілепокладання” і включає в себе всі форми 
прийняття рішень, визначення цілей і мобілізації 
ресурсів на їх досягнення. Методологія пізнання 
політики в даному підході опирається на 
традиційні для позитивізму емпіричні методики, 
але при цьому не відмовляється й від 
теоретичного “конструкт-тивізму”, керуючись 
методологічним принципом Е. Дюркгейма – 
розглядати соціальні факти як речі. Видними 
представниками цього підходу в політології є Е. 
Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон, Д. Істон та ін. 

Основні типи методів і рівні методології 
політологічних досліджень склалися поступово 

в ході історичного розвитку політичної думки, 
на кожному етапі якого домінували ті чи інші 
методологічні підходи (або їхні комбінації) і 
методичні прийоми. У зв’язку з цим більшість 
дослідників поділяють наступну періодизацію 
розвитку методології політичної науки, 
застосування тієї чи іншої комбінації й набору 
пріоритетних засобів політичного пізнання: 1) 
класичний період (до XIX ст.), пов’язаний, в 
основному, з дедуктивним, логіко-філософським 
і морально-аксіологічним підходами; 2) 
інституціональний період (середина XIX – 
початок XX ст.), коли на передній план 
виходить історико-порівняльний і нормативно-
інституціональний методи; 3) біхевіористський 
період (50-70-і рр. XX ст.), коли почали активно 
застосовуватися кількісні методи; 4) з останньої 
чверті XX ст. настає постбіхевіористський 
період, що характеризується сполученням 
“традиційних” і “нових” методів [3, c.66]. 

Основним методом академічної політології, 
що поставала у США в другій половині XIX ст., 
стає порівняльно-історичний і правовий аналіз 
політичних інститутів (Г. Адамі, Д. Берджес), 
подібний стан методології можна спостерігати в 
Європі (С. Гірке). Класики сучасної політології 
М. Вебер і М. Острогорський, Г. Моска й В. 
Парето опираються на збір політичних даних за 
допомогою, в основному, історико-порівняльних 
методів .  За  способом  обґрунтування 
методологічних положень їхні роботи мають 
уже скоріше емпіричний характер, оскільки 
теоретичні висновки будуються на інтерпретації 
фактичного матеріалу, хоча при цьому й не 
проводилося спеціальних досліджень щодо 
збору нових, раніше не відомих фактів. 

Наступний, біхевіористський етап в XX ст.. 
викликав справжню революцію в методології 
політичної науки, пов’язану, насамперед, із 
застосуванням нових емпіричних і кількісних 
методів, запозичених з арсеналів як психології, 
соціології, економічної науки, так і з 
математики, кібернетики, географії й навіть 
медицини. Місце традиційних прийомів логічної 
дедукції політичних філософів й описово-
історичної  індукції  інституціоналістів 
заповнюють методи біхевіористів: збір і аналіз 
“достовірних” даних  про  емпірично 
зареєстровану політичну поведінку. 

Із психології й медицини в політичну науку 
надходять тести й лабораторні експерименти, із 
соціології – анкетні опитування, інтерн’ю, 
спостереження, а з математики й статистики – 
регресійний, кореляційний, факторний та інші 
види аналізу, а також математичне моделювання 
й методи теорії ігор [4]. Особливе місце в 
методології почали посідати методи вивчення 
виборчого процесу й електоральної поведінки. У 
30-50-і роки XX ст. в США до методів 
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політології й соціології політики залучаються 
(насамперед завдяки емпіричним дослідженням 
Д. Геллапа й П. Лазарсфельда) методи 
передвиборного зондажу суспільної думки й 
техніка панельних (повторюваних) опитувань 
виборців. У 60-70-і роки XX ст. американцями 
починають активно створюватися інформаційні 
бази політичних даних й експертні системи 
“штучного інтелекту” на основі електронно-
обчислювальної техніки, при цьому в центр цих 
методик потрапляють принципи квантифікації й 
процедури виміру. 

Але вже наприкінці 60-х – початку 70-х рр. 
у західній політології настала криза 
біхевіористської методології, що відстоювала 
сциєнтистські принципи й точні методи, вимір і 
квантифікацію. Ряд американських політологів 
(Д. Істон та ін.) виступили за повернення до 
традиційних підходів, якісних методів і 
моральних норм, до тих принципів політичної 
науки, які сформульовані були як основа  
постбіхевіористської методології. 

До сьогодні не вгамувалися суперечки про 
пріоритетні підходи, і зберігаються дві основні 
течії в рамках методології політичної науки: 
“традиціоналістське” (базується на якісних 
методах класичної й інституціональної 
політології) і “емпіричне” (виступає за 
пріоритет “точних” і кількісних методів) [5, c. 
23-24].  

Першою підставою при виділенні основних 
різновидів методів, що застосовуються в 
політологічних дослідженнях, та визначенні 
критеріїв для їх класифікації може слугувати 
ступінь узагальненості аналізу об’єкта 
дослідження. Відповідно до цього критерію 
можна виділити три групи методів, 
використовуваних у політичному пізнанні: 1) 
загальнонаукові; 2) соціально-гуманітарні; 3) 
спеціально-наукові. 

Перша, загальнонаукова група методів, 
складається з двох основних підгруп 
пізнавальних засобів: логіко-евристичних 
прийомів  і філософсько-аксіологічних 
принципів вивчення політичного життя. У 
першому випадку мова йде про добре відомі 
науці методи, як індукція й дедукція, аналіз і 
синтез, визначення й класифікація, порівняння й 
аналогія, дескрипція й абстрактно-пояснювальна 
інтерпретація, спостереження й експеримент, 
статистичний аналіз і логіко-математичне 
моделювання, верифікація й фальсифікація й 
т.д. Другий компонент загальнонаукових 
способів пізнання пов’язаний з філософсько-
світоглядними принципами й оціночно-
аксіологічними критеріями. 

Особливість другої групи методів полягає в 
тому,  що  інструменти  цього  типу 
використовуються переважно в соціально-

гуманітарних дисциплінах, на відміну від 
природних і технічних наук. До них відносяться 
методи історико-порівняльного й синхронно-
компаративного  дослідження ,  аналізу 
документів і джерел, а останнім часом у 
більшості суспільних наук використовуються 
тести, що раніше належали лише психології, а із 
соціології – інтерв’ю, анкетні опитування й 
зондажі суспільної думки; з культурології – 
методи вивчення стереотипів і традицій; з 
лінгвістики й семіотики – прийоми аналізу 
знаків та символів і т.д. 

Що ж стосується останніх спеціально-
наукових методів, то до них можна віднести ті 
прийоми, які вже напрацьовані в самій 
політології, - модифікацію або комбінування 
декількох методологічних компонентів в 
особливий інструментарій, придатний лише при 
специфічному дослідженні конкретного 
політичного об’єкта. Як приклади можна 
навести імітаційне моделювання політичних 
ситуацій з використанням елементів теорії ігор 
або рейтингові експертні оцінки популярності 
політичних лідерів зі шкалуванням, або ж 
багатовимірний статистичний порівняльний 
аналіз держав і партій, що здійснимо лише з 
використанням комп’ютерної техніки [6, c.25].  

Можливі й інші підстави для типологізації 
політологічних методів,  наприклад, їх розподіл 
на якісні та кількісні, що стало особливо 
актуальним у другій половині XX ст. Якісні 
методи виникли набагато раніше від кількісних.  

Якщо перші опираються на вивчення й 
визначення якісних ознак і властивостей 
політичних об’єктів, то другі - на прямі або 
непрямі  вимірювання,  що припускає 
використання  символіко -математичної 
формалізації й квантифікації цих параметрів. 
Варто зазначити, що в сучасних методиках 
політологічних досліджень досить складно 
позначити грань між якісними й кількісними 
підходами. Характерним прикладом такої 
обставини є сучасні компаративні політичні 
дослідження, що охоплюють десятки й сотні 
порівнюваних об’єктів і проводяться з 
використанням як якісних підходів,  так  і  
новітніх математичних і кібернетичних засобів 
збору та обробки інформації [7]. Переважна 
кількість подібних досліджена пов’язане з 
мікрооб’єктами політики (дослідження партій, 
феноменів участі, лідерства й т.д.), але сьогодні 
вже існує чимало проектів, у яких об’єктами для 
порівняння виступають макросистеми – держави 
або країни, які практично неможливо 
аналізувати без залучення математичного 
апарата й узагальнення численних статистичних 
даних за допомогою ЕОМ. 

Також одним з важливих критеріїв 
класифікації методів політології є їх 
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функціональне призначення, на основі якого 
можна виділити, з одного боку, інструменти для 
опису й збору політичних даних, а з іншого – 
переважно дедуктивні способи аналізу й 
інтерпретації зібраних фактів[8]. Ці функції 
часто пов’язують відповідно з двома рівнями й 
аспектами дослідницької діяльності: конкретно-
емпіричним й абстрактно-теоретичним. До 
першого відносять такі методи збору первинної 
соціально-політичної інформації, як контент-
аналіз ,  опитування ,  інтерн’ю,  пряме 
спостереження та інші прийоми, тоді як другі 
пов’язують із формулюванням теоретичних 
гіпотез і побудовою абстрактно-логічних і 
математичних  моделей ,  із  засобами 
концептуалізації й інтерпретації, пояснення й 
конструювання. На практиці ці дві групи 
пізнавальних засобів тісно переплітаються у 
фундаментальних і прикладних дослідженнях 
політичного життя. 

Сучасні політологи активно застосовують 
методологічний інструментарій порівняльного 
аналізу феноменів політики, що опирається на 
принципи подібності й відмінності, дедуктивні 
теоретичні моделі політичних інститутів й 
індуктивні методи їхньої верифікації за 
допомогою  діахронно - історичного  та 
синхронно-функціо-нального способів збору 
даних.  

З початку 60-х років з появою великих 
ЕОМ, а згодом ПК і комп’ютерних мереж, 
зроблено чимало спроб практично тотального 
опису всієї сукупності порівнюваних об’єктів на 
основі математичної обробки статистичної й 
іншої достовірної інформації. В цьому сенсі 
1962 рік став етапним, коли в США був 
створений Світовий архів баз даних 
Міжуніверситетського консорціуму політичних і 
соціальних досліджень  (м .Енн-Арбор , 
Мічиганський університет). Водночас почалася 
робота за трьома найбільшими проектами 
компаративного аналізу держав і соціально-
політичних систем у світі: 1) “Порів-няльний 
аналіз держав” (керівники А. Бенкс і Р. Текстор, 
Масачусетський технологічний інститут та ін.); 
2) “Вимірність націй” (Г. Гецков і Р. Раммель, 
Північно-Західний університет та ін.); 3) 
“Йєльська програма збору політичних даних” (Б. 
Рассет, X. Апкер . / та ін., Йєльський 
університет) [9]. 

При цьому в основу розробки системи 
індикаторів для виміру кількісних величин 
лягли саме якісні підходи. Наприклад, у 
Йєльському проекті всі 75 вимірюваних 
параметрів внутрішньої й зовнішньої політичної 

поведінки 133 держав періоду кінця 50-х – 
початку 60-х років були відібрані на основі 
якісних моделей, структур і концептів, 
розроблених американськими політологами Р. 
Далем, Г. Лассуелом, К. Дойчем та ін. 
Розробники баз політичних даних постійно 
відзначали при цьому, що головним 
дослідницьким завданням є створення не 
“мертвого архіву фактів”, а, насамперед, “діючої 
лабораторії”. 

Плідним  методом  політологічних 
досліджень є моделювання. Моделювання 
політичних процесів почалось уже в першій 
чверті XX століття, коли Л. Річардсон у 
“Математичній психології війни” (1919) зробив 
першу спробу розробити модель “гонки 
озброєнь” між двома державами. Особливо 
активно математичні моделі в політології стали 
застосовуватися в епоху “біхевіористського 
зростання” 50-60-х рр.           Сьогодні, із 
вдосконаленням обчислювальної техніки і 
програмних засобів, моделювання макро- і 
мікрополітичних процесів стало одним з 
перспективних напрямів розвитку методології 
політичної науки. Саме моделювання політики, 
що охоплює динамічні й стохастичні моделі 
політичного життя, активно застосовується для 
аналізу й діагнозу циклічно повторюваних 
виборчих процесів і кампаній, а також 
прогнозування результатів виборів до 
парламенту[10, c. 39-40]. 

Найбільш виразно міждисциплінарний 
характер  політолог ічних  досліджень 
виявляється при системному аналізі, який 
вимагає всебічного вивчення політичних 
феноменів  з  використанням  методів , 
інструментів, систем аргументації інших 
соціальних, гуманітарних і почасти природничі 
наук .  Системний  підхід  припускає 
стандартизацію й уніфікацію наукових понять, 
систематизацію й упорядкування знань про 
політичні явища й реалії, зокрема, тих що 
стосуються виборчого процесу. 

Важливо відзначити розмаїтість поглядів 
прихильників системного підходу, при якому, 
відповідно, будуть відрізнятися й результати 
досліджень. Так, якщо один з основоположників 
структурно-функціонального підходу Т. 
Парсонс зосереджував увагу на діалектичному 
взаємозв’язку між структурою й функціями 
складних елементів соціальних систем, то Д. 
Істон поставив собі за мету аналіз механізму 
зворотного зв’язку між результатами політики, 
підтримкою більшістю населення політичної 
системи й вимогами до неї. У системному 



33 Політичні науки. Правознавство 

Література 

1. Степин В.С. Теоретическое знание. – М.: Прогресс-
Традиция, 2003. – С. 188. 

2. Климов С.М. Кризис фрагментации, или предпосылки 
формирования постнеклассической политической 
науки [Электронный ресурс] / Текст доклада, 
представленный на IV Всероссийский конгресс 
политологов “Демократия, безопасность, эффективное 
управление :  новые  вызовы  политической 
науке” (секция “Политическая философия”). – Режим 
доступа: http://www.strategy-spb.ru/partner/files/
klimov.pdf. – Заголовок с экрана. 

3. Ганнеп Дж.Г. Политическая теория: эволюция отрасли // 
Вестник Московского университета. Сер. 12. 
Социально-политические исследования. – 1993. – № 1.  

4. Алескеров  Ф.Т . ,  Платонов  В .В.  Системы 
пропорционального представительства и индексы 
представительности  парламента .  Препринт 
WP7/2003/05. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 44 с. 

5. Дегтярев А.А. Основы политической теории. – М.: 
Высшая школа, 1998. 

6. Там само… С. 25. 
7. Comparative Methodology: Theory and Practice in Interna-

tional Social Research / Ed. By Oyen E. London, 1990. 
8. Manheim J.,Rich R., Empirical Political Analysis: Research 

Methods in Political Science. New York, 1991. 
9. Мелихов С.В. Количественные методы в американской 

политологии. М., 1979. Гл. І; Кулик А.Н. 
Посттоталитарное развитие, политология и 
информатика: Проблемы взаимосвязи. – М., 1990 р. 

10. Плотинский Ю.М. Математическое моделирование 
динамики социальных процессов. – М., 1992. 

11. Гаджиев К. Политическая наука: Учеб. пособие для 
студ. вузов. – 2. изд. – М.: Междунар. отношения, 1995.
( Надійшла до редколегії 28.12.2006 р.).  


