
 

 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 
MYKOLAYIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY 

 

 
 

 
Modern Economics 

Electronic Scientific Edition on Economics 
 
 

Issued 6 times per year 
 

Issue 2 (2017)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mykolayiv 
2017 



 

 

Founder: Mykolayiv National Agrarian University. 
 
Editor-in-Chief: SHEBANIN V. S. – Doctor of Sciences (Engineering), Professor, 

Academician of NAAS. 
 
Vice Editor-in-Chief: SIRENKO N. M. - Doctor of Sciences (Economics), Professor. 
 
Responsible Secretary of the Edition: POLTORAK A. S. – Ph.D. (Economics). 
 
Editorial Board:  NOVIKOV O. Ye. - Doctor of Sciences (Economics), Associate 

Professor; POTRYVAEVA N. V. - Doctor of Sciences (Economics), Professor; 
VYSHNEVSKA O. M. - Doctor of Sciences (Economics), Professor; BANIEVA I. O. – Doctor 
of Sciences (Economics), Professor; BARANOVA V. G. - Doctor of Sciences (Economics), 
Professor; HAVRYSH V. I. - Doctor of Sciences (Economics), Professor; HARKUSHA O. M. - 
Doctor of Sciences (Economics), Professor; HONCHARENKO I. V. - Doctor of Sciences 
(Economics), Professor; HUDZYNSKYI O. D. - Doctor of Sciences (Economics), Professor; 
DUBININA M. V. - Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor; YERMAKOV O. IU. 
- Doctor of Sciences (Economics), Professor; IRTYSHCHEVA I. O. - Doctor of Sciences 
(Economics), Professor; KISHCHAK I. T. - Doctor of Sciences (Economics), Professor; 
KOTYKOVA O. I. - Doctor of Sciences (Economics), Professor;  KLIUCHNYK A. V. - Doctor 
of Sciences (Economics), Professor; KSIONGHYK I. V. - Doctor of Sciences (Economics), 
Associate Professor; POHRISHCHUK B. V. - Doctor of Sciences (Economics), Professor; 
SAKHATSKYI M. P. - Doctor of Sciences (Economics), Professor; USHKARENKO IU. V. - 
Doctor of Sciences (Economics), Professor; CHERVEN I. I. - Doctor of Sciences (Economics), 
Professor; SHEBANINA O. V. - Doctor of Sciences (Economics), Professor; YATSENKO V. M. 
- Doctor of Sciences (Economics), Professor; BABENKO M. D. - Ph.D. (Economics), Associate 
Professor; BARYSHEVSKA I. V. - Ph.D. (Economics), Associate Professor; 
BURKOVSKA A. V. - Ph.D. (Economics), Associate Professor; VOLOSIUK U. V. - Ph.D. 
(Engineering), Associate Professor; KLOCHAN V. P. – Ph.D. (Economics), Associate Professor; 
KOZACHENKO L. A. - Ph.D. (Economics), Associate Professor; KUZIOMA V. V. - Ph.D. 
(Economics), Associate Professor; LUNKINA T. I. - PhD (Economics), Associate Professor; 
MELNYK O. I. - Ph.D. (Economics); SYRTSEVA S. V. - P Ph.D.  (Economics); CHEBAN U. U. 
- Ph.D. (Economics), Associate Professor; SHYSHPANOVA N. O. - Ph.D. (Economics); 
ASTAFIEVA V. O. – Ph.D. (Economics), Associate Professor (Belarus Republic); DZHULIIA 
OLBRAIT – PhD (Economics), Professor (USA). 
 

Recommended for the Internet and distributed by the Scientific Council of  
Mykolayiv National Agrarian University (min. # 9, 25.04.2017). 

Issued 6 times per year 
No part of any article can be published without reference to the journal 
The Editorial Board will not always share the viewpoints of the authors. 

 
Editorial Office Address: 9, Georgii Gongadze Str., 54020, Mykolayiv, Ukraine 

Mykolayiv National Agrarian University 
tel. 0 (512) 58-03-25 

www.modecon.mnau.edu.ua 
e-mail: modecon@mnau.edu.ua 

 
© Mykolayiv National 
Agrarian University, 2017 



Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics», №2 (2017) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
60 
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Шпикуляк О. Г., доктор економічних наук, професор, заступник директора з 
науково-організаційної та інноваційної роботи, Національний науковий центр «Інститут 
аграрної економіки», м. Київ, Україна 

Ходаківська О. В., доктор економічних наук, завідувач відділу земельних 
відносин, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ, Україна 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА 
МЕТОДОЛОГІЄЮ «ФОРСАЙТ» 

Розкрито зміст концепції і теоретико-методологічних основ Форсайту як 
креативної методології прогнозування майбутнього науково-технологічного 
розвитку й соціально-економічних процесів у суспільстві. 

Обґрунтовано, що методологія Форсайту є технологією експертного 
стратегічного планування, основне завдання якого полягає у передбаченні 
майбутнього, довгострокової перспективи науково-технологічних й соціально-
економічних перетворень. Аргументовано, що він є інноваційною системою науково-
технічних передбачень суспільно-економічного розвитку та адекватного 
управлінського реагування на глобальні виклики. Форсайт це методологія 
прогнозування, яка використовується для формування експертного уявлення про 
зміни в життєдіяльності людства можливі у перспективі, представлення 
консолідованої уяви про майбутнє. 

Встановлено, що методичну основу функціональних підвалин Форсайту 
становлять методи: Делфі; критичних технологій; панелей або цільових груп 
експертів. Мета практичного застосування Форсайту – комплексний довгостроковий 
прогноз, який вказуватиме на існуючі проблеми, ресурсну складову, перспективні 
тенденції розвитку національної економіки та її інноваційного забезпечення. 
Обґрунтовано необхідність використання Форсайт–прогнозування у дослідженнях 
агроекономічних процесів, що дозволяє конструктивно оцінювати виклики, які стоять 
перед вітчизняним аграрним сектором та передбачити можливі сценарії розвитку, 
що дозволить чітко окреслити стратегічні напрями державної аграрної політики. 

Ключові слова: форсайт, прогнозування, експертне стратегічне планування, 
система наукових передбачень, методи та індикатори форсайту. 

Шпикуляк А. Г., доктор экономических наук, профессор, заместитель директора 
по научно-организационной и инновационной работе, Национальный научный центр 
«Институт аграрной экономики», г. Киев, Украина 

Ходаковская О. В., доктор экономических наук, заведующая отделом земельных 
отношений, Национальный научный центр «Институт аграрной экономики», г. Киев, 
Украина 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПО МЕТОДОЛОГИИ «ФОРСАЙТ» 

Раскрыто содержание концепции и теоретико-методологических основ 
Форсайта как креативной методологии прогнозирования будущего научно-
технологического развития и социально-экономических процессов в обществе. 

Обосновано, что методология Форсайта является технологией экспертного 
стратегического планирования, основная задача которого состоит в предвидении 
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будущего, долгосрочной перспективы научно-технологических и социально-
экономических преобразований. Аргументировано, что он является инновационной 
системой научно-технических предсказаний общественно-экономического развития и 
адекватного управленческого реагирования на глобальные вызовы. Форсайт это 
методология прогнозирования, которая используется для формирования экспертного 
представления об изменениях в жизнедеятельности человечества возможных в 
перспективе, формирования консолидированного представления о будущем. 

Установлено, что методическую основу функциональных основ Форсайта 
составляют методы: Делфи; критических технологий; панелей или целевых групп 
экспертов. Цель практического применения Форсайта – комплексный долгосрочный 
прогноз, который будет указывать на существующие проблемы, ресурсную 
составляющую, перспективные тенденции развития национальной экономики и ее 
инновационного обеспечения. Обоснована необходимость использования Форсайт-
прогнозирования в исследованиях агроэкономических процессов, позволяет 
конструктивно оценивать вызовы, которые стоят перед отечественным аграрным 
сектором и предусмотреть возможные сценарии развития, что позволит четко 
определить стратегические направления государственной аграрной политики. 

Ключевые слова: форсайт, прогнозирование, экспертное стратегическое 
планирование, система научных предсказаний, методы и инструменты форсайта. 

Shpykuliak О., doctor of economic sciences, professor, deputy director for scientific, 
organizational and innovative work, National scientific center «Institute of agrarian 
economics», Kyiv, Ukraine 

Khodakivska O., doctor of economic sciences, head of department land relation, 
National scientific center «Institute of agrarian economics», Kyiv, Ukraine 

CONCEPTUAL BASES FORECASTING OF ECONOMIC PROCESSES BY THE METHODOLOGY 
OF «FORSYTE» 

The contents of the concept and theoretical and methodological foundations of Forsyte 
as a creative methodology for forecasting the future of scientific and technological 
development and socio-economic processes in society are disclosed. 

It is substantiated that the Forsyte methodology is a technology of expert strategic 
planning, the main task of which is to anticipate the future, long-term prospects of scientific, 
technological and socio-economic transformations. It is argued that it is an innovative system 
of scientific and technical predictions of socio-economic development and an adequate 
managerial response to global challenges. Foresight is a methodology for forecasting, which 
is used to form an expert view of changes in the life of humanity possible in the future, the 
formation of a consolidated view of the future. 

It is established that the methodical basis of Forsythe's functional fundamentals is the 
methods: Delphi; Critical technologies; Panels or task forces of experts. The purpose of the 
practical application of Forsyte is a comprehensive long-term forecast, which will point to the 
existing problems, the resource component, the prospective trends in the development of the 
national economy and its innovative provision. The necessity of using Forsyte forecasting in 
studies of agroeconomic processes is substantiated, it is possible to constructively assess the 
challenges facing the domestic agrarian sector and to envisage possible development 
scenarios, which will make it possible to clearly define the strategic directions of the state 
agrarian policy. 

Keywords: foresight, forecasting, expert strategic planning, system of scientific 
predictions, foresight methods and tools.
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Постановка проблеми. Будь-які форми 
втілення людської діяльності, вирізняються 
ефектами минулого, сучасного й 
майбутнього, що є в тому числі аспектом 
прогнозування. Передбачення майбутнього 
вельми складний процес, який у своїй 
результативності, достовірності залежний від 
використовуваної методології. Сьогодні 
пріоритетом є застосування інноваційних 
підходів до прогнозування розвитку 
економіки, серед яких ми виділяємо 
методологію «Форсайт» – система оціню-
вання довгострокових перспектив розвитку 
науки, технологій, економіки і суспільства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика Форсайт – досліджень, а також 
наукове роз’яснення змісту цієї методології 
відзначаються підвищенням уваги з боку 
дослідників питань прогнозування, що 
викликано активізацією запитів практики на 
розробки, використання яких дозволить 
посилити позиції науки й практики в частині 
обґрунтованості концепцій передбачень 
майбутнього. Методологічний базис 
Форсайту набув різнобічних характеристик, 
які представлені залежно від мотивації і 
кінцевих орієнтирів прогнозування 
економічних процесів. Концептуалізація 
прогнозування за методологією Форсайт 
дискутивно й досить широкопланово 
висвітлена в публікаціях Є. Авдєєвої [1], М. 
Згуровського [2, 5, 6], С. Кукушкіної [3], С. 
Квітки [4], Й. Майлса [8], Дж. Келофа [9] та 
інших дослідників, дана методологія на 
теренах України пройшла відповідну 
апробацію у розробках «Форсайт економіки 
України…» [10, 11], певною мірою до 
згаданого ареалу наукових напрацювань 
долучилися і ми [21], але піонерність 
формування знань з Форсайту належить 
зарубіжним вченим [22 - 27]. Гострота теми 
всезагальна, тому наше прагнення 
розширити дискурс в концептуально-
теоретичному плані вважаємо прийнятним, 
необхідним, вмотивованим необхідністю 
усебічного удосконалення знаннєвих 
конструкцій. 

Мета статті – розкриття змісту концепції і 
теоретико-методологічних основ Форсайту як 
креативної методології прогнозування 
майбутнього науково-технологічного 
розвитку й соціально-економічних процесів у 
суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний 
світ економіки, соціуму, науково-
технологічних перетворень, потребують 
прогностичних оцінок майбутнього, без яких 
важко сподіватися на досяжні ефекти 
конкурентоспроможності й головне – 
прийняття необхідних управлінських рішень 
їх забезпечення. 

Форсайт представлений як технологія 
експертного стратегічного планування, 
основними завданнями якого є 
передбачення майбутнього, довгострокової 
перспективи науково-технологічних й 
соціально-економічних перетворень. Дана 
технологія відрізняється від планування, 
традиційного прогнозування, мотиваційного 
набуття ексклюзивних висновків про 
майбутній розвиток науки, технологій, 
інновацій, економіки і суспільства у 
стратегічній перспективі. Іншими словами, 
його можна визначити як інноваційну 
систему науково-технічних передбачень 
суспільно-економічного розвитку, а також 
вигод у контексті врахування зокрема 
перспективних напрямів поширення 
інновацій. 

Методологічні засади Форсайту, розробки 
форсайт-проекцій майбутнього вміщують в 
себе відповідні методики, методи, за 
допомогою яких зреалізовується концепція 
форсайт-пргнозування на практиці. Тут слід 
вести мову переважно про методи 
експертних оцінок, які зазвичай 
застосовуються за умов інституційного 
унормування дефіциту інформації. Це так 
звані експертні методи, серед яких у форсайт-
прогнозуванні, найбільшу пріоритетність 
наслідує метод Делфі – метод 
багатораундового експертного дослідження 
[3]. Воно (дослідження) базується у тому числі 
на інструментах опитування експертів з 
певної проблеми щодо можливих перспектив 
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зміни об’єкта дослідження (економіка, 
ринок, соціум, технологічний розвиток). 

Форсайт застосовується для здійснення 
прогнозного моделювання широкого кола 
предметів і явищ, процесів розвитку людства, 
що вказує на значний рівень універсальності 
метода Делфі. Починаючи з 1990 – х років XX 
століття Делфі застосовується в якості 
основного метода дослідження в Форсайт-
проектах Франції, Німеччини, Великої 
Британії, Китаю, ЮАР [3]. Цей метод здобув 
популярність, а результати Форсайт-
прогнозування наслідують практичну 
цінність, адже задовольняють потребу в 
передбаченні майбутнього, формуванні 
дорожніх карт розвитку тієї чи іншої сфери 
життєдіяльності. 

У результаті систематизації еволюційних 
аспектів наукового позиціонування 
методології Форсайт, встановлено, що 
загальні положення її запровадження 
розроблені зарубіжними вченими на початку 
XX століття. Технологічне прогнозування 
започатковане напрацюваннями 
американського металурга-інженера С. 
Фернаса, який у 1936 р. надрукував збірку 
технологічних прогнозів. У 60-70 – х рр. XX 
століття за результатами реалізації 
«державного замовлення» на визначення 
майбутніх технологічних проривів, здійснено 
системну аналітичну роботу щодо вивчення, 
узагальнення, обґрунтування методів 
науково-технічного прогнозування. 
Англійською «Форсайт» означає «погляд у 
майбутнє» і являє собою обговорення 
можливих шляхів розвитку різних галузей та 
формування на основі цього їхніх 
довгострокових пріоритетів [21]. 

За висновком Й. Майлса – професора 
Інституту інноваційних досліджень 
Університету Манчестера, «основи 
загальноприйнятої філософії Форсайту були 
сформульовані в 1990 – ті рр. в процесі 
розробки підходу до вирішення проблем 
науково-технологічної та інноваційної 
політики» [8]. 

Практика Форсайту системно 
впроваджується саме для забезпечення 

адекватного управлінського реагування на 
глобальні виклики. Еволюціонуючи, Форсайт-
методологія пройшла ряд послідовних, 
взаємопов’язаних етапів (поколінь): 1-й – 
технологічне прогнозування; 2-й – 
дослідження взаємодії інноваційних 
розробок і ринків; 3-й – аналіз взаємозв’язку 
між ринками і соціальними групами з точки 
зору орієнтації на споживача; 4-й – 
розподілений процес за участі організацій, які 
складають національну інноваційну систему; 
5-й – набір розподілених досліджень, 
спрямованих на учасників Національної 
інноваційної системи або на науково-
технологічні аспекти більш загальних 
соціальних та економічних проблем і 
викликів [28]. 

Контекст еволюції Форсайту слід 
розглядати через призму поступального 
розвитку людства, накопичення знань і 
усвідомлення необхідності передбачень 
майбутнього для інституціоналізації контурів 
сталості. Необхідність передбачати майбутнє 
стала основною рушійною силою Форсайту. 
Перше усвідомлення – наукове означення й 
інформаційне позиціонування терміну 
«Форсайт» було здійснене Гербертом Уелсом 
на початку XX століття, який ствердно 
наголосив на тому, що майбутнє можна 
пізнати за допомогою наукових методів [28]. 
Проте, метод Делфі і оцінки взаємного впливу 
факторів як системні інструменти експертного 
аналізу, з’явилися аж у середині XX століття 
[28]. 

Методологія Форсайту в Україні у своєму 
поширенні знаходиться фактично на етапі 
пізнання методологічних конструкцій, які 
формуються вивченням зарубіжного досвіду, 
хоча мають місце перші реальні кроки з 
національно-ідентичної імплементації цієї 
форми прогностичних оцінок майбутнього. 
Однією з перших комплексних, 
всеохоплюючих сценарних розробок за 
методологією Форсайт є «Форсайт економіки 
України» [10, 11], вона є завершеним 
знаннєвим продуктом, зі змісту якого можна 
пізнати можливі сценарії розвитку України в 
світлі загальних і зокрема науково-
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технологічних викликів, які постануть в 
глобальному контексті. 

Світовий досвід науково-технологічного 
прогнозування та Форсайту загалом, має 
значні здобутки. Дана методологія активно 
використовується у практиці прийняття 
стратегічних рішень на усіх рівнях. За логікою 
Форсайту вибудовується систематизоване 
знання на основі сукупної науково-технічної 
інформації, що стає підґрунтям для прийняття 
управлінських рішень. Ключовий цільовий 
орієнтир, який традиційно викристалізований 
у підвалинах Форсайту – це намагання 
логічної проекції перспектив господарської 
системи, економіки, суспільних змін, з метою 
визначення пріоритетів розвитку науки і 
техніки, інституційної системи продукування 
й трансферу інновацій, від реалізації яких 
залежить перспектива соціально-
економічного розвитку держави, галузі, 
підприємства, індивіда. Форсайт є 
методологічним інструментарієм, за 
допомогою якого з’являється реальна 
можливість проекції, визначення майбутніх 
конкурентних переваг товару, держави, 
підприємства, на певних ринках у 
довгостроковій перспективі. 

Наприклад, відносно аграрного сектору 
Форсайт методологічно складний, але 
прийнятний спосіб прогнозного 
моделювання майбутнього. Тут є проблемна 
складність, яка полягає у необхідності 
врахування специфічного, непідвласного 
людині фактора – природно-кліматичних 
умов. Розробка Форсайт-проектів в 
аграрному секторі економіки, особливо щодо 
України полягає в необхідності забезпечити 
оцінювання майбутнього. Проте, в заданому 
аспекті суджень погоджуємося з 
твердженням, що «… в задачі Форсайта не 
входить передбачення майбутнього…, лише 
розширення розуміння рушійних сил 
розвитку суспільства, підвищення ступеня 
готовності до змін» [9]. Завдяки Форсайту 
зреалізовується системний підхід до 
здійснення узгоджених оцінок сьогодення і 
майбутнього, з наступним представленням 
можливих ефектів змін. Вважаємо, що 

Форсайт дає можливість  і практично 
здійснює оцінювання перш за усе 
інституційних перетворень, а також розробка 
сценаріїв динаміки досягнення інституційної 
ефективності суб’єктів досліджуваної 
системи. «Форсайт – це репетиція, перевірка 
готовності до сценаріїв типу «що, якщо?» Він 
дозволяє ідентифікувати контекст (межі і 
варіанти можливого розвитку подій) відносно 
як ступеня і темпів потенційних змін, так і 
адаптивних ризиків в тому чи іншому секторі, 
технологічній сфері або на започаткованому 
ринку» [9]. Щодо ринку, галузі, виробництва, 
підприємства, то за допомогою Форсайту 
вирішуються завдання оцінки-забезпечення 
довгострокової конкурентоспроможності. На 
базі форсайт-оцінок з’являється можливість 
розробки галузевої стратегії, акумулювання 
інформації про ринки збуту продукції. 

Зокрема, дослідження ринків і 
продуктових інновацій підтверджують тісний 
зв'язок між ними у питанні забезпечення 
досяжної у перспективі ефективності, 
конкурентоспроможності, задоволення 
потреб споживача, завдяки успішному 
поширенню усього нового. Актуальним 
вважаємо твердження про те, що «… успішні 
інновації потребують «продуктових 
чемпіонів» – впливових гравців, спроможних 
їх підтримувати і просувати навіть за 
несприятливих умов» [8]. 

Усталений підхід Форсайту – це так званий 
ймовірнісний аналіз майбутнього на основі 
екстраполяції факторів розвитку системи. 
Вважаємо, що методологічно вбудованим у 
обґрунтування цієї проблеми є еволюційний 
контекст оцінок минулого для проекції 
ефектів майбутнього. Проте, необхідно 
враховувати те, що не всі явища можуть бути 
прогнозованими й інституційно стабільними 
в майбутньому. Особливо це стосується 
економіки та інновацій, а планування ефектів 
майбутнього у їх розвитку є імовірнісним та 
може перебувати на межі 
непередбачуваності.  

Для забезпечення достовірності 
результатів Форсайт-прогнозування, 
необхідно здійснити ґрунтовний аналіз 
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розвитку відповідної сфери діяльності. Для 
цього пропонуємо застосовувати індикатори 
тих чи інших ефектів – результатів. У 
загальному розумінні індикатори – це 
показники поточного стану та динаміки зміни 
оціночних параметрів розвитку явищ у рівнях 
результативності показників, які вказують на 
відповідні характеристики, а також 
взаємопов’язаність. Наприклад, індикатори 
розвитку: людського та інтелектуального 
капіталу; науково-технічної сфери; 
продуктивності тощо. Щодо аграрного 
сектору, який сьогодні утвердився як 
провідна сфера національної економіки, 
Форсайту має передувати моніторинг стану 
галузі за такими індикативними елементами 
як: зайнятість і оплата праці; розвиток 
науково-освітньої сфери; стан матеріально-
технічного забезпечення; наявність і 
використання земельного потенціалу; 
розвиток інституційних структур 
підприємництва; продуктивність і 
ефективність аграрного виробництва; ємність 
і кон’юнктура ринку. Аграрний сектор взятий 
за приклад, оскільки він – головний драйвер 
розвитку національної економіки України на 
довгострокову перспективу або як мінімум на 
середньострокову й з цим важко не 
погодитися, перш за усе з причини 
динамічного, всезростаючого його розвитку. 

Форсайт – прогнозування знаходить своє 
місце і у дослідженнях агроекономічних 
процесів, так як наука намагається 
конструктивно оцінювати виклики, що стоять 
перед вітчизняним аграрним сектором, 
певним чином передбачаючи можливі 
сценарії. Ще одна причина, суто науково-
методологічна – за допомогою Форсайт-
досліджень з’являється реальна можливість 
окреслити контури майбутніх сценаріїв 
розвитку аграрної галузі. 

Поєднання індикативної оцінки сучасного 
стану, наприклад, аграрного сектору 
економіки із Форсайт-прогнозуванням 
дозволяє сформувати цілісну картину про 
досліджуване явище. Методичну основу 
функціональних підвалин Форсайту 
становлять методи: Делфі; критичних 

технологій; панелей або цільових груп 
експертів. Мета Форсайту у будь-якій 
формації практичного застосування – 
комплексний довгостроковий прогноз, який 
би вказував на проблеми, ресурсну складову, 
перспективні тенденції розвитку агросектору, 
його інноваційного забезпечення, що 
дозволило б визначити необхідні контури 
державної політики. 

Проекція методології Форсайт на аграрний 
сектор економіки для прогнозування його 
розвитку, активно реалізується вітчизняними 
науковцями. Проблематика Форсайт-
досліджень аграрного сектору економіки 
України в останні роки значно розширилася, 
про що свідчать як публікації окремих 
авторів, так і комплексні дослідження 
колективного, програмного плану, такі як: 
Форсайт економіки України: 
середньостроковий (2015 – 2020 роки) і 
довгостроковий (2020 – 2030 роки) часові 
горизонти; Форсайт та побудова стратегії 
соціально-економічного розвитку України на 
середньостроковому (до 2020 року) і 
довгостроковому (до 2030 року) часових 
горизонтах. Така цікавість цілком 
виправдана, так як виходячи з сучасних 
вітчизняних реалій – аграрний сектор – 
головний драйвер розвитку економіки, що 
зумовлює необхідність відповідних 
передбачень та визначення подальших 
перспектив. За оцінками розробників 
Форсайту економіки України 2015 і 2016 року, 
аграрний сектор, як мінімум у 
середньостроковій перспективі, виступатиме 
єдиною галуззю стабільного зростання, з чим 
ми цілком погоджуємося. В інноваційно-
технологічній сфері Форсайт-прогнозних 
оцінок, логічним є висновок про те, що 
впровадження інноваційних технологій 
активізується, адже цього потребує уся 
система господарювання. 

Індикатори розвитку економіки аграрного 
сектору в Україні, дають підстави для 
ствердного, достовірного висновку про 
зростання ролі галузі у процесах творення 
національного багатства, чому сприяють у 
тому числі креативні інновації. За існуючої 
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структури національної економіки й 
інституційного господарського порядку, така 
ситуація збережеться, адже Україна 
тимчасово втратила значну частину 
індустріального потенціалу на Сході держави. 
Саме аграрно-індустріальний образ 
майбутнього є найбільш ймовірним у 
короткостроковій і середньостроковій 
перспективі, практичну проекцію якого 
забезпечуватиме у тому числі й науково-
технологічна сфера. Причина такого висновку 
обумовлена наявністю значного аграрного 
потенціалу й глобально-масштабних резервів 
ефективності його використання, основний 
резерв – високоякісний земельний ресурс і 
конкурентоспроможний людський капітал. 
Також досвід останніх років свідчить, що 
відсутність будь-яких техніко-технологічних 
інновацій компенсується із зовні, а за умови 
створення інституційно-стабільного 
економічного середовища через залучення 
системних іноземних інвестицій, а також 
новітніх технологій. На це вказують 
представники експертного середовища, а 
також підтверджують практика і досвід 
здійснення аграрної підприємницької 
діяльності. 

В питанні зарубіжного досвіду Форсайту 
моделюється багатоаспектність прогнозів у 
частині об’єктності оцінок. Можна 

стверджувати про проникнення Форсайту у 
всі сфери життя, наслідування глобального 
контексту. 

У світі активно здійснюються 
організаційно-економічні заходи з 
інституціоналізації досліджень майбутнього 
шляхом оцінки ймовірних ефектів 
технологічного розвитку. Кожна з країн – 
успішних у фарватері науково-технологічного 
розвитку має відповідні інституційні 
структури форсайт-прогнозування, які 
виконують цю функцію у різних сферах 
життєдіяльності людини. 

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Форсайт слід вважати 
методологією прогнозування, яка 
використовується для формування 
експертного уявлення про зміни в 
життєдіяльності людства, можливі у 
перспективі, представлення консолідованої 
уяви про майбутнє. Проте, класичним для 
Форсайту є все ж таки передбачення щодо 
науково-технологічного прогресу, тобто 
майбутнього сфери продукування і 
поширення інновацій, технологій, інтелекту, 
розвитку економіки знань, на чому ми 
акцентуємо основну увагу. В підвалини 
методології Форсайту, її практичного 
прикладання покладено сценарний підхід – 
розробка сценаріїв майбутнього.
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