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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация, специальность 1-23 80 07 «Политология», 2 

главы, 12 разделов, 13 источников 

Ключевые слова: политическое решение, разновидности политических 

решений, процесс принятия политических решений, теоретические модели 

процесса принятия политических решений, теоретические модели процесса 

реализации политических решений, теоретико-методологические подходы к 

принятию политических решений, эволюция методологии принятия 

политических решений, поведенческий (бихевиоральный) подход, системный 

подход, функциональный подход, функционализм, институционализм, 

неоинституционализм, теория рационального выбора, политический анализ.  

Данное исследование посвящено анализу проблемы эволюции 

методологии принятия решений в политической науке. Целью исследования 

ставится изучить эволюцию методологии принятия решений в политической 

науке. Основные задачи исследования – выявить и проанализировать 

основные этапы эволюции методологии принятия решений в политической 

науке. 

Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что эволюция 

методологии принятия политических решений занимает на сегодняшний 

день важную роль в улучшении эффективности процесса принятия 

политических решений.  

Научная новизна данного исследования – в рассмотрении детерминант 

процесса принятия политических решений, в рассмотрении политического 

анализа и теории рационального выбора как методологических инструментов 

принятия политических решений.  

В качестве основных методов исследования использованы методы 

анализа, синтеза, а также метод научной экстраполяции. 

  



ABSTRACTS 

Master's thesis, specialty 1-23 80 07 "Political science", 2 chapters, 12 

sections, 13 sources 

Key words: political decision, types of political decisions, political decision-

making process, theoretical models of political decision-making process, 

theoretical models of political decision-making process, theoretical and 

methodological approaches to political decision-making, evolution of political 

decision-making methodology, behavioral (behavioral) approach, system approach, 

functional approach, functionalism, institutionalism, neoinstitutionalism, rational 

choice theory, political analysis. 

This study is devoted to the analysis of the problem of the evolution of the 

methodology of decision-making in political science. The aim of the study is to 

study the evolution of the methodology of decision-making in political science. 

The main tasks of the research are to identify and analyze the main stages in the 

evolution of the methodology of decision-making in political science. 

The relevance of the problem in question is that the evolution of the 

methodology for making political decisions today plays an important role in 

improving the effectiveness of the political decision-making process. 

The scientific novelty of this research is in considering the determinants of 

the political decision-making process, in considering political analysis and the 

theory of rational choice as methodological tools for making political decisions. 

As the main research methods, methods of analysis, synthesis, and the 

method of scientific extrapolation were used. 

  



РЭФЕРАТ 

Магістарская дысертацыя, спецыяльнасць 1-23 80 07 «Паліталогія», 2 

кіраўніка, 12 раздзелаў, 13 крыніц 

Ключавыя словы: палітычнае рашэнне, разнавіднасці палітычных 

рашэнняў, працэс прыняцця палітычных рашэнняў, тэарэтычныя мадэлі 

працэсу прыняцця палітычных рашэнняў, тэарэтычныя мадэлі працэсу 

рэализацыі палітычных рашэнняў, тэарэтыка-метадалагічныя падыходы да 

прымання палітычных рашэнняў, эвалюцыя метадалогіі прыняцця 

палітычных рашэнняў, паводніцкі (бихевиоральный) падыход, сістэмны 

падыход, Функцынальны падыход, функцыяналізм, інстытуцыяналізм, 

тэорыя рацыянальнага выбару, палітычны  аналіз. 

Дадзенае даследаванне прысвечана аналізу праблемы эвалюцыі 

метадалогii прыняцця рашэнняў у палітычнай навуцы. Мэтай даследавання 

ставіцца вывучыць эвалюцыю метадалогіі прыняцця рашэнняў у палітычнай 

навуцы. Асноўныя задачы даследавання - выявіць і прааналізаваць асноўныя 

этапы эвалюцыі метадалогіі прыняцця рашэнняў у палітычнай навуцы. 

Актуальнасць разглядаемай праблемы ў тым, што эвалюцыя методоло-

гии прыняцця палітычных рашэнняў займае на сённяшні дзень важную ролю 

ў паляпшэнні эфектыўнасці працэсу прыняцця палітычных рашэнняў. 

Навуковая навізна дадзенага даследавання - у разглядзе дэтэрмінант 

працэсу прыняцця палітычных рашэнняў, у разглядзе палітычнага ана-Ліза і 

тэорыі рацыянальнага выбару як метадалагічных інструментаў прыняцця 

палітычных рашэнняў. 

У якасці асноўных метадаў даследавання выкарыстаны метады аналiзу, 

сінтэзу, а таксама метад навуковай экстрапаляцыі. 

 

 

 




