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POLITICAL FORECASTING: ESSENCE AND METHODS 
 

Abstract. Social and political life of any country can not develop without its prediction. As practice shows, the 
higher and better the level of forecasts development, the more efficient the planning of the political development of 
society and its management. Without the ability to foresee the course of research and development of political pro-
cesses is not possible to ensure the stability and functioning of the political system, to contribute to its internal and 
external changes. 

In order to provide answers to difficult questions, it requires continuous learning and prediction of the political 
situation, analytical anticipation of progress in its development. The researchers and analysts need to have scienti-
fically researched and validate a prognostic aid. 

In this scientific article the essence and methods of political forecasting is considered. The author divides all 
forecasting methods on intuitive and formal methods. The intuitive method the types of interview techniques, policy 
briefs, scenario method, questioning, brainstorming and Delphi are analyzed. In turn, formal methods comprise 
interpolation and extrapolation, mathematical modeling, probability theory, mathematical statistics, system-structural 
and associative techniques. 

Keywords: social and political development, basic methods of political forecasting, intuitive and formal 
forecasting methods, the nature of forecasting, management. 
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САЯСИ БОЛЖАМ: МƏНІ ЖƏНЕ ƏДІСТЕРІ 
 

Аннотация. Кез келген мемлекеттің қоғамдық жəне саяси өмірі оны болжаусыз дами алмайды. Тəжіри-
бе көрсетіп отырғандай, болжам əзірлемелерінің деңгейі жоғары жəне сапалы болған сайын қоғамның жəне 
оны басқарудың саяси дамуын жоспарлау шынайы, тиімді жəне нəтижелі болады. Саяси процестердің да-
муындағы ғылыми болжауды игермей, саяси жүйенің дамуы мен қызметіндегі тұрақтылықты, оның сыртқы 
жəне ішкі өзгерістерін қамтамасыз ету мүмкін емес. 

Күрделі сауалдарға жауаптар беру үшін саяси ахуалды үздіксіз зерттеуге жəне болжауға, оның даму 
жолдарын анықтауға сараптамалық мəлімдемелер дайындалуы қажет. Бұл мақсатта зерттеушілер мен сарап-
шылар ғылыми əзірленген жəне негізделген болжам аппараттарының құралдарын игерулері қажет.  

Ғылыми мақалада саяси болжамның мəні мен əдістері қарастырылады. Мақала авторы болжамның бар-
лық əдістерін интуициялық жəне нысандандырылған деп бөледі. Интуициялық əдістер арасынан сұхбат, 
сараптамалық баяндамалар, сценарийлер жазу, сауалнама жүргізу, ақылдылар сарабы мен Дельфи тəсілдері 
қарастырылады. Өз кезегінде нысандандырылған əдістер арасынан интерполяция жəне экстраполяция, 
математикалық модельдеу, ықтималдық теориялар, математикалық статистика, жүйелік-құрылымдық жəне 
ұқсастық əдістері айқындалады. 

Түйін сөздер: əлеуметтік-саяси даму, саяси болжамның негізгі əдістері, болжамның интуициялық жəне 
нысандандырылған əдістері, болжам табиғаты, басқару. 
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Кіріспе. Бүгінде саяси болжам жас ғылым əрі пəн саласы ретінде академиялық ізденістермен 
қатар, қоғамның барлық салаларында қызығушылық туындатып отыр. Оның қажеттілігі саяси 
қатынастар, үрдістер мен қимылдар секілді саясаттың құрамдас бөліктерінің серпінді дамуымен 
тығыз байланысты. Басқарудың кез келген субъектісі саяси жүйенің тұрақты қызметін қалайды 
жəне ол ішкі процестер қарқындылығын танытады. Қоғамды сауатты жəне рационалды басқаруда 
саяси дамудың танымал заңдылықтары мен үрдістерін қолданатын болжаудың маңыздылығы 
жоғары. 

Дұрыс жəне сенімді болжам арқылы əлеуметтік-саяси дамудың басымдықтары айқындалып, 
көреген саяси қимылдар жүргізіледі. Осыған сəйкес саяси болжам мəселелері, оның теориялық-
əдістемелік қағидалары мен құралдарына сүйенген саясаттағы болжамдарды əзірлеу өзекті 
саналады. 

Ғылыми негізделген болжамдарға ие саяси органдар ахуал барысы, қажетсіз жағдайларға 
уақытылы мəн беру, басқару мен бақылау тиімділігін арттыру секілді мүмкіндіктерге ие. Əрине, 
ықтимал жағдайларды болжау үшін көптеген шараларға баруы керек. Өйткені, саяси басқарудың 
субъектісі əрдайым өз саяси əрекеттерінің ықтимал мүмкіндіктерін болжаммен қарауға міндетті. 

Саяси болжау алда болатын саяси құбылыстар мен оқиғаларды анықтаудың ғана құралы емес. 
Ол саяси үдерістер, бұқаралық сана мен мінез-құлықты басқарудың маңызды құралы болып 
табылады. Саясаттағы болжам тек саяси оқиғаны жорамалдап қана қоймай, ол жағдайдың орын 
алуы немесе алдын алуға ықпал жасайды. Саяси болжамның əдістемелік мəселелерін зерттеу бол-
жау шынайылығының деңгейін жоғарылатады. Сəйкесінше, бұл жағдай саяси жүйе мен қоғамның 
дамуын басқаруды ілгері жылжытады. 

Осы зерттеу жұмысының ғылыми нысанына айналып отырған түсінікті Батыс ғалымдары 
арасында өткен ғасырдан бастап Дж.В. Чапман (J.W. Chapman) [1], Д.В. Бун (D.W. Bunn),                
М.М. Мустафаоглы (M.M. Mustafaoglu) [2], Д.А. Сильван (D.A. Sylvan), С.Дж. Торсон 
(S.J. Thorson) [33], Г. Райс (G. Rice) [4], У. Ашер (W. Ascher), У.Х. Оверхолт (W.H. Overholt) [5],         
Г. Райс (G. Rice), Е. Махмуд (E. Mahmoud) [6] қарастырып келеді. Тақырып бойынша соңғы жыл-
дары жарық көрген Б. Арва (B. Arva), Дж. Бейлер (J. Beieler), Б. Фишер (B. Fisher), Г. Лара (G. Lara), 
Ф.А. Сшродт (P.A. Schrodt), В. Сонг (W. Song), М. Совелл (M. Sowell), С. Стехл (S. Stehle) [7],             
А. Гринспан (A. Greenspan) [8], К.А. Кларк (K.A. Clarke), Д.М. Примо (D.M. Primo) [9] еңбектерінің 
теориялық жəне тəжірибелік маңыздылығы жоғары. Бір таңқаларлығы, Батыс ғалымдары электо-
ралдық кезеңдегі ахуалды болжауға арналған ғылыми еңбектерге көп мəн берген. Ғылыми 
зерттеудің негізгі мақсаты саяси болжам түсіні болғандықтан, бұл еңбектерге назар аударылмады. 

Ресейлік авторлар қатарынан В.В. Гущин [10], А. Панарин [11], О.В. Попова [12], С. Туронок 
[13] еңбектерін ерекше атап өтуімізге болады.  

Қазақстандық саяси ғылымдарда берілген сала бойынша Р. Əбсаттаров [14], М.Б. Тілеубе-
кованың [15], [16] еңбектері маңызды деп ойлаймыз. 

Əдіснама. Зерттеу жұмысының нысаны – саяси болжам болып табылады. Зерттеу пəніне саяси 
болжамның мəні мен əдістері жатады. Зерттеу жұмысының мақсаты – саяси болжамның мəні мен 
əдістеріне сипаттама беру болып табылады.  

Зерттеу жұмысы барысындағы нəтижелерді алу отандық, ресейлік жəне шет елдік ғалымдар 
зерттеулерлерінің теориялық əдебиеттерін салыстырмалы талдау арқылы мүмкін болды. Саяси 
ғылымдардың теориялық зерттеулері, жүйелік тəсіл мен жиынтықтау əдістері зерттеудің əдісте-
мелік негізі болып табылады. Зерттеу жұмысының эмпирикалық қорын шет елдік жəне отандық 
ғалымдардың саяси болжамды зерттеу мəселесіне байланысты еңбектер құрайды.  

Нəтижелер мен талқылау. Баршамызға мəлім, жорамалдаудың қоғамдық табиғаты ғылыми 
болжаумен тығыз байланысты жəне оның алғышарттары болып гипотезалар, заңдар, теориялар 
саналады. Ғылыми болжам келешек туралы дəл жəне толық ақпарат бере алмайтындығын мойын-
дауымыз қажет. Мұқият ойластырылған болжамның өзі белгілі бір шынайылық дəрежесін иелену 
мүмкін. Ғылыми жорамал ықтималдылыққа сүйенгендіктен, оның шынайылық дəрежесі төмен-
дегідей себептермен байланысты: болжануы тиіс оқиға, құбылыс пен үдеріс арасындағы мерзім; 
зерттелу нысанының заңдылықтары, дəстүрлері, ерекшеліктерін толыққанды білу; болжануға 
тиісті мəселе жəне оның құрамдас бөліктерінің құбылмалы өзгерістерін алдын алу. 
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Өз кезегінде, болжамның негізгі міндеттеріне мыналар жатады: əлеуметтік-экономикалық, 
саяси, мəдени үдерістер мен құбылыстарды ғылыми сараптау, орын алған ахуалды бағалау жəне 
дамудың басты мəселелерін айқындау; аталмыш үрдістердің болашақтағы жағдайын бағалау, 
шешуді талап ететін жаңа мəселелерді анықтау; дамуға байланысты баламалы мүмкіндіктерді 
əзірлеу. 

Əлеуметтік-саяси, экономикалық өмірде болжам төмендегідей маңызды қызметтер атқарады: 
əлеуметтік, экономикалық, саяси, мəдени, рухани, ғылыми-техникалық үдерістерді ғылыми талдау; 
əлеуметтік-экономикалық жəне саяси құбылыстар мен үдерістер арасындағы өзара байланыстарды 
зерттеу; болжау нысанын бағалау; экономикалық жəне əлеуметтік дамудың баламалы жолдарын 
айқындау; нақты шешімдер қабылдаудың негізделген ғылыми материалдарын жиынтықтау. 

Саяси жағдай өздігінен орын алмайтындығы баршамызға белгілі. Əрбір ахуалдың негізінде 
адамзат қызметінің салдары жатыр. Бұл болжам шеңберінде объективті жəне субъективті белгі-
лерінің орын алуымен байланысты. Сондықтан саяси өмір келешекке болжаммен қарауды талап 
етеді. Өйткені, саясаттағы болжамдау саяси шешімдер қабылдауда шешуші рөл атқарады. Соны-
мен қатар, болжау басқарудың маңызды қызметін атқаратындығын ескергеніміз жөн. 

Философия ғылымдарының докторы, профессор Р.Б. Əбсаттаровтың пайымдауынша: «Саяси 
болжам, жалпы болжам ретінде білімнің барынша қиын берілетін түрі. Бұл осы білімнің нысаны, 
əдеттегідей, əзірге орын алмаған оқиға немесе құбылыс болып табылатындығымен байланысты. 
Орын алған құбылысты, оқиғаны немесе үдерісті сипаттау мен түсіндіру анағұрлым оңай екендігі 
əбден түсінікті де. Өйткені, біріншіден орын алған оқиғаның орны бар жəне ол белгілі бір формада, 
өзіне тəн мазмұнда көріне береді, екіншіден бұл орын алған оқиғаға дамудың белгілі бір бағыты 
берілген. 

Алда не болатындығын жəне білмейтін саладан не келетіндігіне қатысты айтар болсақ, оның 
не өзіндік формасы, не өзіндік мазмұны жоқ, бұл орын алмаған оқиғаның абстракциясы өзінің 
дамуында көп нұсқалығы мен баламалылығының алуан түрлігімен біздің алдымыздан шығып 
тұрады» [17]. 

Саяси болжам көптеген əдістер мен тəсілдерді қолданады. Зерттеу жұмысында саяси болжам-
ның негізгі əдістеріне тоқталсақ. Жалпы саяси болжамның барлық əдістері интуициялық жəне 
нысандандырылған болып бөлінеді. 

Интуициялық əдіс көп жағдайда саяси нысанның факторларына сараптамалық талдау көмегі 
азайып, болжам күрделенген сайын қолданылады. Мұндай жағдайда мамандар сарапшылар 
сұрауларына жүгінеді. Жеке жəне ұжымдық сарапшылар бағалауынан алынған нəтижелер соңғы 
болжам болып табылады жəне болжаудың кешенді жүйесін құрады. 

Жеке сарапшылар бағамы тобына сұхбат əдісі, сараптамалық баяндамалар, сценарийлер жазу 
əдісі жатады. Ұжымдық сарапшылар бағалауында сауалнамалар, ақылдылар сарабы тəсілдері қол-
данылады. Бұл топ арасына Дельфи əдісін ерекшелеп айта аламыз. 

Сұхбат əдісі. Əдіс алдын ала дайындалған жоспар бойынша психологиялық коммуникация 
тəсілін қолданған сарапшы мен субъект арасында жүзеге асады. Сұхбаттасу барысында сарапшы 
жауап берушіге сауал қойып, белсенді екі жақты əңгімелесу жүргізілмейді, пікірлеріне қатысты 
ойларын, бағасын жарияламайды. Ұйымдастырушы міндетіне сұралушы жауаптары мазмұнына 
ықпал ету жəне əңгімелесудің жағымды ахуалын қамтамасыз ету жатады. Сұхбат жүргізудің мақса-
ты зерттеу міндеттеріне сəйкес сауалдарға жауаптарды талдау болып табылады. 

Зерттеулер кезеңдеріне байланысты бөлінеді: алдын ала жүргізілетін сұхбат (алғашқы зерттеу 
сатысында қолданылады); негізгі сұхбат (негізгі мəліметтерді жинау сатысында пайдаланылады); 
бақылау үшін жүргізілетін сұхбат (талас тудырған нəтижелерді тексеру жəне мəліметтерді 
толықтыруда пайдаланылады). Сұхбат жүргізу жеке, топтар арасында немесе бұқара арасында 
жаппай формаларда жүргізілуі мүмкін. 

Сараптамалық баяндамалар əдісі. Кез келген зерттеулердің жиынтықталған материалдарын 
құрайтын құжат болып табылады. Зерттеу жұмысында тұжырымдаманың мəселесі баяндалып, 
қорытындылар айқындалады. Құжаттың құрылымы мен көлеміне байланысты қатып қалған 
талаптар жоқ. Құрылымының негізгі нұсқалары мынадай бөліктерден тұруы мүмкін: 

- аннотация (құжатта мəселенің мазмұндық мəні айтылады, пайда болуының себептері мен 
салдары көрсетіледі, нысанның мақсаты мен міндеттері айқындалады, алынған нəтижелерде 
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қолданылған зерттеу əдістері негізделеді. Түйіндемеде пайдаланылған ақпарат көздері туралы 
айтылады); 

- мазмұны (құжаттың барлық құрылымдық атаулары көрсетіледі); 
- кіріспе (мəселенің қойылуы жəне əдіснамалық қағидаларына сипаттама беріледі. Ақпаратты 

өңдеу бойынша қолданылған əдістеме түсіндіріледі); 
- негізгі бөлім (зерттеу мəні ашылады. Логикалық реттілікпен кезеңдік талдау жəне жиынтық-

тау нəтижелері анықталады. Гипотезалар, нəтиже нұсқалары жəне оны негіздеу тараулар мен 
тараушалардан тұрады); 

- қорытынды (кез келген сараптамалық баяндаманың соңында қорытындылар, болжамдар мен 
ұсыныстар беріледі); 

- қосымша (түрлі кесте, шартты белгілер, глоссарий, құжаттың негізгі бөлімін толықтыратын 
ақпараттар. Пайдаланылған дерек көздері мен əдебиеттер қажеттілігіне жəне басшылық талабына 
сəйкес беріледі). 

Байқап отырғанымыздай, сараптамалық баяндамалар талаптары ғылыми журналдар қоятын 
ережелерге сəйкес келеді. Сондықтан ғылыми мақала мен сараптамалық баяндама бірдей қызмет 
атқарады. 

Сценарийлер жазу əдісі. Ұзақмерзімді жоспарлау мен болжам жасауда негізгі тəсілдер ре-
тінде сценарийлер жазу əдісі қолданылады. Сценарлы жоспарлаудың негізгі құралы болып сце-
нарлы талдау саналады. Бұл əдіс тəртіпсіз ортадағы жоғары беймəлім деңгейдегі үдерістерді 
стратегиялық тұрғыдан басқару кезеңінде пайдаланылады. Американдық ғалым Д.А. Аакердің 
пікірінше: «Сценарийлер – бұл бір біріне ықпал жасайтын күрделі ортадағы үдерістер мен оқиға-
ларды талдау тəсілі» [18]. 

Сценарлы талдауды жүргізудің заманауи əдістері мынадай тəсілдерге сүйенеді: ішкі ортаны 
талдау (ықпал жасайтын факторларды айқындау жəне зерттеу, мезгілдік шеңберін анықтау; ішкі 
ортаның белгісіздік жəне ауытқушылық деңгейін дұрыс түсіну үшін өтіп кеткен үдерістерді 
сараптау) [19]; сценарийлерді əзірлеу (талдаудың ең ұзақ жəне шығармашылықты талап ететін 
кезең. Кезеңдер мынадай сатылардан тұрады: айнымалы өзгерістерді таңдау; сценарийлердің түрлі 
қорытындыларын жобалау; маңызды айнымалы өзгерістерді құрамдастыру жəне сценарийлер 
жазу); құрылған сценарийлерге сəйкес стратегияларды əзірлеу (сценарийлер таңдауға байланысты 
негізгі тəсілдер: дамудың ықтимал сценарийлерін ұстану; ең жақсы сценарийді ұстану; келісімге 
бару, икемділікті сақтау, сценарий қорытындыларына ықпал жасау) [20].  

Сауалнама жүргізу əдісі. Сауалнама сұрау салудың негізгі құралы болып табылады жəне 
зерттеу жұмысы жүргізіп отырған міндеттермен тығыз байланысты құрылымдық-ұйымдастыру-
шылық сауалдардан тұратын əлеуметтанулық құжат болып табылады. Сауалнама пікірлерді 
зерттеудің əлеуметтік-психологиялық əдісі ретінде кез келген сұрақтарға еркін жауап беру 
жолдары жəне сауалнамадағы дайын жауаптарды таңдау мүмкіндіктерін жасайды. Нəтиже қоры-
тындылары зерттеліп отырған нысанның сипаттамалық белгілерін анықтаудың негізгі ақпараты 
саналады. 

Сауалнама əзірлеу бірнеше кезеңдерден өтеді: 1) сауалнама мазмұнын анықтау. Зерттеудің 
негізгі гипотезаларын ғылыми тілден, ауызекі сөзге айналдыру; 2) қажетті сауалдар түрін таңдау 
(ашық-жабық, негізгі-қызметтік); 3) қойылатын сұрақтар саны мен реттілігін анықтау. 

Бүгінгі таңда сауалнаманы бетбе-бет жүргізумен қатар, телефон, онлайн арқылы жүргізу қар-
қынды дамуда. Кез келген сауалнаманы тиімді жүргізу үшін мынадай қадамдар жасалады: мəселені 
тұжырымдау жəне міндеттерді айқындау; респонденттерді таңдау; сауалнама сұрақтарын қалып-
тастыру; респондентпен əңгімелесу сценарийін əзірлеу; сауалнаманың жүргізілуі; мəліметтерді 
өңдеу жəне тексеру; есепті əзірлеу жəне қорытындыларын жасау. 

Ақылдылар сарабы əдісі. Бұл тəсіл шығармашылық белсенділікті ынталандырып, талқылау 
қатысушыларына шешімді шығару бойынша бірнеше нұсқаларды ұсынуға мүмкіндік береді. Кейін 
айтылған идеялар арасындағы сəтті тұжырымдар таңдалып, тəжірибеде қолдануға ұсыныс 
жасалады. 

Дұрыс ұйымдастырылған ақылдылар сарабы үш негізгі кезеңнен өтеді: мəселенің қойылуы; 
идеялар іздестіру, тудыру; идеяларды топтау, таңдау жəне бағалау. Шара барысында көп жағдайда 
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екі топ құрылады: міндетті шешуге жаңа нұсқаларды ұсынатын қатысушылар; ұсынылған ше-
шімдерді өңдейтін сарапшылар. 

Ресей ғалымы П.А. Стариков əдістің мынадай басымдықтарын атап көрсетеді: білімі мен 
тəжірибесінің бір бірінен айырмашылығы бар, болашақ туралы көзқарастары əр түрлі маман-
дардың бірлескен қызметі сапалы нəтиже береді; жаңа тұжырымдамалар, көріністер басымдығы 
мен қызықты үйлесімділік адамзат тəжірибесі саласының түрлі пəндері түйіскен тұста пайда 
болады; игілікті жағдай қатысушылардың мəселеге сыни жəне шығармашылық көзқараспен қарап, 
оңтайлы күй мен сенімділікті күшейтеді [21].  

Дельфи əдісі. Сарапшылық бағалаудың түрі болып табылатын бұл əдістің ерекшелігі: көп 
деңгейлілігі; сарапшылар жасырындылығы; əрбір сарапшының жеке тəуелсіз бағасы; топтық 
жауаптың статистикалық сипаттамасы. Саяси ахуалға байланысты тəжірибелі сарапшылардың 
жеке бағалауын сауатты түрде жиынтықтау, өңдеу арқылы шынайы жəне дəйекті ұжымдық пікір-
лер қалыптастыруға болады. 

Сұрау салу, сұхбат алу, ақылдылар сарабы көмегімен жүретін əдіс дұрыс шешім қабылданған 
жағдайда ғана қажетті келісімге келеді. Дельфи əдісі көмегімен жүретін талдау бірнеше кезеңдерде 
өтіп, нəтижелері статистикалық тəсілдермен өңделеді.  

Əдістің негізгі қағидасы сараптама жұмысына бірін бірі танымайтын сарапшылардың 
пікірлерін салыстырмалы тұрғыдан талдау болып табылады. Сарапшылар арасында өзара байла-
ныстардың болмауына байланысты қарама-қарсы ұстанымдағы азаматтар арасында ашық түсініс-
пеушіліктер орын алмайды. Əдіс субъектілеріне əрқайсысы жеке жазбаша түрде жауап беретін 
зерттеушілер тобы мен сарапшылар пікірлерін біріктіретін ұйымдастырушылық топ жатады, 

Саяси болжамның нысандандырылған əдісі болжаудың математикалық теориялары құралдары 
арқылы жүзеге асады жəне болжамның шынайылығы мен дəлдігін жоғарылатуға септігін тигізеді. 
Сонымен қатар, қорытындының орындалу мерзімін айтарлықтай қысқартады, нəтижелер туралы 
ақпарат пен бағалаудың өңдеу жұмыстарын жеңілдетеді. Бұл əдістің құрамына интерполяция жəне 
экстраполяция, математикалық модельдеу, ықтималдық теориялар мен математикалық статистика 
əдістері енеді. Нысандандырылған əдістердің жалпы шаралар қағидаларын мынадай топтарға бөліп 
қарастыруымызға болады: жүйелік-құрылымдық жəне ұқсастық əдістер. Жүйелік-құрылымдық 
əдіс қызметтік-иерархиялық модельдеу, морфологиялық талдау, құрылымдық үйлесімділік əдіс-
теріне сүйенеді. Ұқсастық əдістері көп жағдайда тарихи-логикалық талдауға баса назар аударады.  

Интерполяция жəне экстраполяция əдісі. Нақты ғылымдарда интерполяция жəне эстрапо-
ляция терминдері жиі қолданылады. Интерполяция латынның «interpolatio» - өзгеріс, жаңарту 
деген мағына береді. Əдіс барысында логикалық немесе статистикалық мəліметтерді қолдану ар-
қылы өзгермелі құбылыстар айқындалады. Экстраполяция латынның «extra» - асыра, «polio» - 
өзгертемін деген сөздерінен шыққан. Болжамның нақты пəні немесе құбылысқа бағытталушы 
логикалық тəртібі болып саналады.  

Дамудың интерполяциясы мен экстраполяциясын анықтау жұмыстарын түрлі тəсілдермен 
жүргізуге болады. Қарапайым тəсілдеріне орташа шексіз өсім (тұрақты тізбекті шексіз өсім арқы-
лы) мен орташа даму шамасы (тұрақты даму екпіні арқылы) сипаттамасын зерттеу болып табы-
лады.  

Математикалық модельдеу əдісі. Тəжірибелік міндеттерді математикалық əдіспен шешу 
мақсатты негіздеу, əдісті таңдау жəне алынған нəтижелерін талдау арқылы бірізді жолмен жүреді. 
Нысан мен құбылысты сипаттау үздіксіз немесе дискретті, детерминацияланған немесе стохасти-
калық секілді математикалық тəсілдер арқылы жүзеге асады. 

Əдістің өзі төмендегідей бірнеше модельдерге сүйенеді: гипотезалық (құбылысты сынамалы 
сипаттау арқылы зерттеуші оның растығына сенеді, немесе ақиқат екендігін мойындайды), фено-
менологиялық (уақытша шешімдер мəртебесіне ие жəне құбылысты сипаттау тетіктерін қолда-
нады), жуықтау (теңгерімді теңестіру арқылы жүзеге асады), оңайтылған (нəтижеге ықпалы жоқ 
бөлшектерді зерттеу нысанынан алу), эвристикалық (ақиқаттың сапалық белгілерін сақтайды жəне 
болжамның көлемдік реттілігі бойынша жүргізіледі), үйлестік (кейбір ерекшеліктері ескеріледі), 
ойдағы тəжірибе (мүмкіндікті теріске шығару басты мəселе саналады), мүмкіндіктерді көрсету 
(мүмкіндіктің ішкі қайшылықсыздығын таныту). 
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Ықтималдық теориясы мен математикалық статистика əдісі. Теория кездейсоқ құбылыс-
тар заңдылықтарын зерттеумен айналысады. Тəжірибе мен бақылау құбылыстардың сынамасы 
болып табылады жəне оның нəтижесі тұрақсыздықты айқындайды. 

Жалпы ықтималдық теориясы кез келген оқиға мен құбылыстың математикалық заңдылық-
тарын зерттейді жəне математикалық статистиканың теориялық негізі болып табылады. Ықтимал-
дылық теориясының міндеті нысанның ықтималдылықтар мен сандық сипаттамалық белгілерін 
(математикалық болжам, дисперсия жəне т.б.) табу, тапсырыс берушіге нəтиженің қызметтік жəне 
жиілігіне қарай тапсырманы үйлестіру болып табылса, математикалық статистика міндетіне бақы-
лауда айқындалған нəтижелерге байланысты мəліметтерді тарату жатады. Демек, математика бөлі-
мі болып табылатын математикалық статистика мəліметтерді жинау, жүйелендіру, өңдеу арқылы 
ғылыми негізделген қорытындылар жəне оның негізінде шешім қабылдау əдістерін зерттейді. 

Жүйелік-құрылымдық əдісі. Заманауи саяси ғылымдарда көп жағдайда жүйелік тəсіл деп 
аталатын жүйелік-құрылымдық əдістің орны ерекше. Жүйелік əдіс нысанның құрылымы мен оның 
бөлшектерінің орнын басты назарда ұстайды. Бұл əдіс заңдылықтарға сəйкес нысанның жеке бө-
ліктерінің маңызды сипаттамалық белгілерін айқындайды жəне осы нəтижелері арқылы жалпы 
көрінісін дəйектейді. 

Бұл үшін мынадай негізгі қимылдар жасалады: тұтастық ұғымы зерттеліп, бөлшектің құры-
лымдық белгілері нақтыланады; нысан өзегін құратын құрылымның бірігу заңдылықтары зерт-
теледі; жүйенің құрылымдық-қызметтік ерекшеліктерін зерттеу; жүйенің тегі, оның шегі мен басқа 
жүйелермен байланыстарын айқындау. 

Ұқсастық əдісі. Бұл əдіс шығармашылық ойлау қабілетінің белсенділігін арттырып, сөздер 
мағынасын сараптауға назар аударады. Жаңа идеялар туындауы үшін кездейсоқ сөздердің түсін-
дірмесі мен теңеулері негізгі дерек көзі болып табылады. Аталмыш əдісте тізімдемелер, нысанды 
бөлшектеу, кездейсоқтар мен түсіндірмелер əр түрлілігі тəсілдері кеңінен қолданылады. 

Зерттеу жұмысы барысында вербальды ұқсастықтар (еркін нысан, бағытталған нысан, дербес 
нысан), вербальды емес ұқсастықтар (сөздер, суреттер, коллаждар), оқиғалық ұқсастықтар, тұлға-
лық ұқсастықтар мен BrandSight Gallery, Needscope əдістері пайдаланылады. Сонымен қатар, та-
рихи жəне ақпараттық оқиғаларды талдауға бағытталған сараптамалық жұмыстар жүргізіледі. 
Жұмыс нəтижелері қоғам тарихи сабақ алған оқиғаларды қайталамауға ұсыныстар береді. 

Қорытынды. Бір мақала шеңберінде саяси болжамның мəні мен əдістерін ашу мүмкін емес. 
Зерттеу тақырыбына байланысты көптеген ғылыми жұмыстар жүргізу қажеттілігі байқалады. Бұл 
зерттеулер саяси болжаммен айналысатын сала мамандарына көп көмегін беретіндігіне сенімдіміз. 

Қазіргі заманғы əдебиеттерді сараптай келе, ұғымның мəні мен əдістерін зерттеу эмпирикалық 
жағынан күрделіліктер туындатады. Айқындалғандай, саяси болжам əдістерін қолдануға байла-
нысты ғалымдар арасында нақты ұсыныстар жоқ. 

Ғылыми-зерттеу жұмысы көрсеткендей, саяси болжам əдістері өзара байланысты жəне бір-
бірінің кемшілігін толтырып отырады. Саяси болжамдаудың барлық əдістерін кешенді түрде 
пайдалану арқылы зерттеліп отырған саяси нысанды жүйелі əрі жан-жақты талдауға болады жəне 
оның келешектегі ахуалы туралы дəл жəне шынайы болжам аламыз. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ 
 

Аннотация. Общественная и политическая жизнь любого государства не может развиваться без его 
прогнозирования. Как показывает практика, чем выше уровень разработки прогнозов, чем они качественнее, 
а значит достовернее и эффективнее, результативнее планирование политического развития общества и его 
управление. Без умения научно предвидеть ход и развитие политических процессов невозможно обеспечить 
стабильность развития и функционирования политической системы, способствовать ее к внутренним и 
внешним изменениям. 

Для того чтобы дать ответы на непростые вопросы, требуется непрерывное изучение и прогнозирование 
политической ситуации, аналитическое предвосхищение хода ее развития. Целью исследователям и анали-
тикам необходимо иметь в своем распоряжении научно разработанный и обоснованный прогностический 
аппарат. 

В научной статье рассматривается сущность и методы политического прогнозирования. Автор статьи 
все методы прогнозирования разделяет на интуитивные и формализованные методы. В интуитивных методах 
анализируются типы методов интервью, аналитических записок, сценарный метод, анкетирование, метод 
мозговых штурм и Дельфи. В свою очередь из числа формализованных раскрываются методы интерполяции 
и экстраполяции, математического моделирования, теории вероятностей, математической статистики, сис-
темно-структурных и ассоциативных методов. 

Ключевые слова: социально-политическое развитие, основные методы политического прогнозирова-
ния, интуитивные и формализованные методы прогнозирования, природа прогнозирования, управление.  
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