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Сучасний світ характеризується швидкими змінами, що несуть у собі 

високі ризики майбутнього розвитку. Наразі спостерігається глобальна зміна 

клімату, що у майбутньому може суттєво змінити ресурсне забезпечення та 

комфортність життя в країнах світу; збільшується кількість техногенних 

катастроф; зростають ризики тероризму та глобальних і місцевих конфліктів; 

посилюються міграційні процеси; зміна демографічних тенденцій впливає на 

системи соціального та пенсійного забезпечення, охорону здоров‘я, освіту. 

Технологічний та інноваційний розвиток, змінюючи світові ринки товарів і 

послуг та ринки праці, обумовлюють появу нових лідерів світової економіки. 

Орієнтація на ендогенний розвиток, що з‘явилася й посилюється в умовах 

пандемії COVID-19, передбачає максимальну переорієнтацію на власні 

ресурси, активізацію внутрішніх чинників розвитку та переваг країн світу. 

Означені фактори, що вже зараз суттєво впливають на життя українців 

та економічний розвиток країни, несуть у собі як значні потенціальні 

можливості, так і високі ризики на майбутнє, а отже, вже сьогодні 

потребують розробки та застосування довгострокових державних заходів 

щодо їх урахування. Для розуміння, передбачення та формування 

майбутнього, для визначення цілей і тенденцій розвитку, завдань управління 

і шляхів вирішення цих завдань, а також розумного розподілу наявного 

потенціалу і ресурсів використовуються різні підходи та методи. Згідно з 

досвідом країн світу, найбільш застосовуваною й результативною 

методологією для визначення ефективних напрямів різних аспектів 

довгострокового розвитку є форсайт, який суттєво відрізняється від 

традиційного прогнозування. 

 Форсайт – це важливий інструмент, який допомагає впевнено зустріти 

майбутнє, зрозуміти його можливості та ризики і розробити середньо- та 

довгострокові стратегії розвитку. Фундаментальний принцип форсайту – це 

уявлення про майбутнє, яке керує нашими сучасними діями. Сучасне 

співвідноситься з концептуальним простором майбутнього, спонукає вийти 
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за рамки сьогоденних інтересів і в результаті сприяє формуванню 

розширеного уявлення про перспективи розвитку. Від інших інструментів 

вивчення майбутнього форсайт відрізняють чотири основні характеристики: 

орієнтація не тільки на аналіз перспектив майбутнього розвитку, а й на 

конкретні рішення, що дадуть змогу формувати майбутнє; врахування різних 

альтернатив майбутнього розвитку в умовах невизначеності; залученість 

широкого кола зацікавлених груп учасників; міждисциплінарний характер, 

який має ознаки комплексності, та багатоваріантність сценаріїв, комплексний 

аналіз технологічних і ринкових перспектив та їх соціально-економічних 

наслідків. 

 Розробка форсайту України на перспективу до 2050 року дозволяє: 

визначити можливі сценарії, за якими розвиватиметься економіка країни, та 

оцінити їх імовірність; визначити й систематизувати основні внутрішні та 

зовнішні виклики, що стоять перед країною сьогодні та ймовірно 

виникатимуть у майбутньому, оцінити ризики та їх економічні наслідки, 

розробити систему запобіжників небезпечних викликів; визначити найкращі 

перспективи економічного розвитку країни та оцінити необхідні для цього 

заходи і ресурси.  

Актуальність роботи полягає у необхідності створення нормативно-

правової бази та організаційних регламентів щодо упровадження й реалізації 

робіт з розробки форсайту в Україні, що зумовлена зростаючою потребою 

щодо виявлення найбільш суттєвих загроз національної економіки на період 

до 2050 року, обґрунтування майбутніх трендів, сценарного передбачення та 

формування стратегії розвитку економіки країни на довгострокову 

перспективу. До того ж розробка форсайтів в Україні ще не набула 

необхідного  поширення та впливовості, що надзвичайно актуалізує 

дослідження досвіду інших країн у цій сфері та потребує науково-

організаційного супроводження. 
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Основною метою наукових досліджень є розроблення інституційно-

організаційних засад проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 

2050». 

У монографії показано, що, згідно з чинним законодавством, в 

українській практиці державного управління горизонти планування й 

прогнозування (передбачення) зазвичай обмежуються середньостроковим 

терміном – до трьох-п‘яти років, регіональних стратегій розвитку – до семи 

років. Такий підхід не дає можливості ідентифікувати ймовірну картину 

майбутнього з огляду на сучасні реалії та пріоритети – особливо це 

стосується віддалених часів, до 20–30 років наперед. Отже, для відповіді на 

запитання про спрямування (вектор) руху країни насамперед необхідно 

значно розширити горизонти бачення її соціально-економічного розвитку. 

Актуальність цієї проблеми також зумовлена відсутністю в Україні цілісного 

документу, де були б визначені довгострокові стратегічні цілі та пріоритети 

соціально-економічного розвитку держави з урахуванням, з одного боку, 

національних інтересів і наявного потенціалу, а з іншого – глобальних 

викликів і трендів розвитку світу, що є особливо важливим сьогодні, коли 

країни світу перебувають у пошуку нових, більш ефективних економічних 

доктрин національного розвитку і міжнародної взаємодії. Відповідно, 

Україна також потребує розроблення нової доктрини, з чітким 

формулюванням стратегічних і тактичних завдань економічного прискорення 

(прориву) та визначенням механізмів досягнення (виконання) цих завдань з 

урахуванням сучасних і перспективних трендів світового розвитку та 

національних інтересів. Актуальним питанням економічної науки і практики 

є розробка й застосування сучасних ефективних технологій та інструментів 

стратегічного державного планування і управління, з урахуванням світового 

досвіду та особливостей України. У цьому контексті авторами 

обґрунтовується доцільність упровадження в практику державного 

стратегічного планування форсайт-дослідження «Економіка України–2050», 

сформульовано позитивні умови (фактори), а також важливі перешкоди й 
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ризики щодо успішності й ефективності запровадження форсайт-дослідження 

«Економіка України–2050» в систему державного стратегічного планування.  

У монографії проаналізовано категорію «форсайт», її сутність, основні 

риси та відмінність від поняття класичного прогнозування. Авторами 

визначено коло завдань, вирішення яких необхідне для успішного 

упровадження форсайт-дослідження «Економіка України–2050» у практику 

державного стратегічного планування, серед яких правомірно зазначені такі, 

як: законодавче, нормативне, методологічне забезпечення; фінансове й 

організаційне забезпечення; налагодження широкої комунікації зацікавлених 

сторін та пошук «злагодженого» бачення майбутнього. Здійснено оцінку 

інституційних проблем форсайт-досліджень. Узагальнено зарубіжний досвід 

формування інституційної системи для здійснення форсайт-досліджень. 

Визначена необхідність урахування інституційних та методологічних 

проблем форсайт-досліджень у частині підготовки кадрового потенціалу, 

організації міжнародного співробітництва; співвідношення «часткових» (за 

окремими сферами суспільного життя, економіки, видами економічної 

діяльності, тощо) та «глобальних» (соціально-економічний розвиток як 

цілісність) форсайт- досліджень. 

У частині створення організаційних засад моніторингу, контролю 

виконання та актуалізації форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» 

розглянуто досвід  використання інструментів моніторингу на прикладі 

проєкту «Європейська форсайт-платформа» (ЄФП). Проведено аналіз 

основних стадій та рівнів проведення моніторингових досліджень форсайт-

проєктів, організації мережі багатоцільових платформ для моніторингу, 

аналізу та позицію,  прогнозу  передбачуваної  активності (forward-looking 

activities) для підтримки ЄФП. 

Розглянуто європейський інструментарій моніторингу в частині 

сканування горизонтів, що є структурованою, створеною для  виконання на 

постійній основі діяльністю з моніторингу, аналізу та позиціонування 

«граничних питань», важливих для розроблення стратегій, формування 
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політики, планування наукових досліджень. Він передбачає виявлення нових 

тенденції, аналізу політичних ініціатив та практики їх реалізації, участь 

зацікавлених сторін, послуг/продуктів, технології, поведінка/відношення, 

«джокери» та слабкі сигнали можливих змін.   

Інструментарій моніторингу форсайт-досліджень має політично 

орієнтований характер та передбачає участь широкого кола зацікавлених 

сторін у роботі з передбачення майбутнього, структурування їх думок щодо 

майбутнього перебігу подій, а також у підготовці рекомендацій та здійснення 

перетворень у різних сферах, тож увесь комплекс діяльності з досліджень 

майбутнього стає чинником підвищення рівня інклюзивності громадян у 

вирішення важливих питань майбутнього розвитку та інституційного 

розвитку  загалом. Системно організований в Україні моніторинг майбутніх 

досліджень важливий для політиків та професіоналів, оскільки дозволяє: 

ідентифікувати ключових гравців, їхню компетентність; оцінювати потенціал 

і обмеження використання певних методів та їх комбінацій;  оновлювати 

футурологічні дослідження, збільшувати на них попит;  підвищувати якість 

політичних рекомендацій; розвивати культуру досліджень майбутнього і 

професійні  мережеві співтовариства. Виявлено, що напрацьована у світі 

технологія проведення  форсайту дозволяє підвищити рівень залученості 

численних експертів до визначення пріоритетних питань майбутнього 

наукового, технологічного, соціального, економічного тощо розвитку і 

допомагає більш розгорнуто та усебічно розглянути проблеми, можливі 

ризики та  підвищити прозорість прийняття рішень, а отже – сприяє не тільки 

кращому обґрунтуванню політики, а й інституційному розвитку країни.  

Проведено аналіз законодавства України в частині розроблення 

загальнодержавних, регіональних, галузевих тощо пріоритетів розвитку та 

формування рекомендації щодо інтегрування форсайту у процес розроблення 

пріоритетів довгострокового розвитку (ПДР) у державних стратегіях і 

програмах, а також підвищення рівня інклюзивності зацікавлених сторін до 

вирішення важливих питань майбутнього розвитку.  
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Для української практики заслуговують на увагу представлені 

переваги використання форсайт-проєктів у контексті формування 

національної стратегії інноваційного розвитку та дослідження майбутніх 

змін вітчизняного ринку праці під впливом технологічних змін та 

цифровізації. У монографії виокремлено важливу роль форсайт-проєктів як 

затребуваного практикою інструменту розробки та коригування  стратегії 

інноваційного розвитку різних суб‘єктів; виділено основні напрями впливу 

форсайту на інноваційний розвиток. Викликає зацікавлення світова практика 

застосування  форсайту для оцінки перспектив ринку праці, де показано його 

переваги й обґрунтовано необхідність використання форсайт-досліджень для 

виявлення впливу різних ефектів цифровізації на окремі групи професій, що 

важливо у контексті розроблення заходів політики щодо зниження ризиків і 

реалізації можливостей автоматизації професійної діяльності. 

У монографії наведено науково-методичне обґрунтування на 

дофорсайтній стадії дослідження, на основі опрацювання найважливіших 

законодавчо-нормативних, інформаційно-аналітичних, методичних та 

довідкових документів, критеріїв щодо визначення ключових зацікавлених 

сторін, які будуть залучені до роботи; формулювання пріоритетів в 

економічних секторах; першорядних структурних проблем та загроз, що 

впливають на довгостроковий розвиток економіки; обґрунтування прогнозів 

майбутніх потреб; ключових питань та проблем для обговорення із 

зацікавленими сторонами, а також представлено регламентацію проведення 

дофорсайтних досліджень. В основоположному документі для європейських 

країн «А Practical Guide to Regional Foresight European Communities, 2001» 

форсайт трактується «як процес активного пізнання майбутнього і створення 

бачення середньотермінової і довгострокової перспективи, націлений на 

прийняття актуальних рішень і мобілізацію об‘єднаних зусиль». З цієї точки 

зору на дофорсайтній стадії дослідження слід вивчити законодавчо-

нормативне підґрунтя для проведення форсайту в Україні, детально 

опрацювати міжнародний досвід проведення Форсайту, зокрема, в частині 
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аналізу практичних аспектів організації розроблення Форсайту, визначення 

інструментарію і методів, які застосовуються при проведенні Форсайту, 

визначення спроможності уряду та інших стейкхолдерів щодо застосування 

кращих практик організації процесу проведення форсайт-прогнозування, 

поглиблення взаємодії між основними учасниками, які беруть участь у 

дослідженні. На етапі дофорсайтного дослідження необхідно, зокрема, 

опрацювати проблеми узгодженості та координації дій основних учасників 

форсайту та надати пропозиції щодо можливості створення єдиної інституції 

для координування груп форсайту, пропозиції щодо покращення діалогу між 

різними групами форсайту у процесі розроблення стратегічного бачення 

розвитку національної економіки.  

У всьому світі широкого розповсюдження набули методи 

прогнозування на основі форсайту, які передбачають дослідження 

перспектив розвитку ринків, галузей виробництва, наукомісткої продукції, із 

обґрунтування управлінських рішень тощо, а також форсайт визначають як 

процес, що включає систематичні спроби зазирнути у віддалене майбутнє 

науки, техніки, економіки та суспільства з метою виявлення напрямів 

стратегічного розвитку, стратегічних досліджень і нових технологій, які з 

високою ймовірністю можуть принести максимальні економічні та соціальні 

вигоди. Одним із головних чинників успіху подібних досліджень є правильна 

організація роботи та компетентність керівної (Робочої) групи та Експертної 

ради. Організаційні питання, функції керівних груп при проведенні форсайту 

висвітлюються переважно урядовими організаціями різних країн, 

міжнародними організаціями або самими робочими групами у звітах щодо 

результатів проєктів із передбачення майбутнього. Опису повноважень і 

функцій робочої групи (секретаріату, наукової ради і т.ін.) у наукових 

публікаціях приділялас, незначна увага і тільки зарубіжними авторами. В 

українській науковій літературі подібні публікації відсутні, що свідчить про 

актуальність обраної тематики. За результатами досліджень уперше в Україні 

розроблено проєкти Регламенту формування Робочої групи і Експертної ради 
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та Положення про Робочу групу і Експертну раду з розробки форсайт-

дослідження «Економіка України – 2050», а також проєкт-структура звіту 

про проведення форсайт-сесії; розроблено пропозиції щодо визначення 

джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні з використанням 

процедури форсайт-досліджень з урахуванням досвіду країн світу (зокрема 

ЄС); розроблено пропозиції щодо моніторингу, контролю виконання та 

актуалізації форсайт-дослідження «Економіка України–2050». 

У структурі монографії результати досліджень представлені за 

розділами: методологічні засади організації форсайт-досліджень; 

обґрунтування запровадження у практику державного стратегічного 

планування проведення форсайт-дослідження «Економіка України-2050»; 

методологія форсайту та світова практика його використання: уроки для 

України; інституційно-організаційні основи проведення форсайт-

дослідження «Економіка України-2050»: можливості застосування світового 

та європейського досвіду з реалізації форсайту з урахуванням української 

специфіки; наукове та методичне супроводження розроблення регламентації 

проведення дофорсайтних досліджень; світовий досвід та нормативні засади 

проведення форсайт-дослідження; організаційні засади забезпечення 

фінансування інноваційної діяльності в Україні з використанням процедури 

форсайт-досліджень з урахуванням досвіду країн світу; засади та наукове 

супроводження розроблення порядку організації форсайт-дослідження 

«Економіка України – 2050». 



РОЗДІЛ 1 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇЇ  

ФОРСАЙТ-ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Концепції та принципи форсайт-досліджень 

Стратегії майбутнього, як правило, будуються на двох підходах, що 

спираються на різні принципи. Одні – націлені на жорсткі шаблони – 

створюють обмежене уявлення про контекст і не здатні до адекватного 

реагування на зміни. Інші не прив‘язані до шаблонів і дають змогу виявити 

приховані можливості, застосовувати широкий спектр переваг і досягати 

поставлених цілей. 

Концепції впливають на дослідження майбутнього, що проявляється, 

оцінюється і регулюється в ході практичної діяльності. У зв'язку з цим, 

цікавим є взаємодія між теорією і практикою, що сприяє комунікації, 

навчанню та апробації концепцій у форсайт-проєктах. Усвідомлення 

концептуальних рамок дає змогу модифікувати цей процес і озброїти 

фахівців надійними інструментами. Вивчення концепцій слід почати з 

основоположних принципів. Вони дають можливість структурно 

проаналізувати невід‘ємні елементи форсайту, які, хоча часто й непомітні, 

проте створюють умови для конструювання і тестування концепцій, а також 

для оцінки надаваних ними ефектів.  

Фундаментальний принцип форсайту відштовхується від установки, 

що уявлення про майбутнє керують нашими поточними діями
1
. Тим самим 

цей принцип співвідноситься із концептуальним простором майбутнього, що 

акцентує увагу на неіснуючому контексті, спонукає вийти за рамки миттєвих 

інтересів і – в результаті – сприяє формуванню розширеного уявлення про 

перспективи розвитку. Таким чином, бачення майбутнього може 

стимулювати вироблення стратегій та плану превентивних заходів. 

                                                           
1
 Bussey M. Microvita and Transformative Information, 2011. 

URL:   https://www.researchgate.net/publication/275762181_Microvita_and_Transformative_Inf

ormation 
 

https://www.researchgate.net/publication/275762181_Microvita_and_Transformative_Information
https://www.researchgate.net/publication/275762181_Microvita_and_Transformative_Information
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Розглянуті нижче ключові принципи слугують орієнтирами у вивченні 

майбутнього, структурують теорію і практику форсайт-досліджень, 

генерують рушійні сили для культурних і соціальних перетворень. 

Так, при дослідженні майбутнього доцільно керуватися набором таких 

принципів: 

●  поточні рішення обумовлені представленою картиною майбутнього; 

●  фокусування на пошуку бажаних сценаріїв, оцінці можливостей 

розширення потенціалу людини та її самореалізації; 

●  облік «відкритих» і «закритих» стратегій; 

●  застосування практичної уяви, пошук альтернатив і руйнування 

стереотипів, ідентифікація взаємозв‘язків та аналіз їх логіки; 

●  розвиток навичок розроблення превентивних заходів. 

Практика форсайт-досліджень спирається на досить прості концепції, 

що, тим не менш, є дієвими інструментами, оскільки надають основу для 

методик, формують напрямки і цілі. У цьому сенсі форсайту притаманний 

прагматизм – не тільки через його нормативну орієнтацію, а й тому, що 

мислення і рішення суб‘єкта відносяться до високого рівня складності. При 

пошуку правильних відповідей проблеми розглядаються в загальному 

контексті інтересів. Це сприяє розкріпаченню мислення і дає можливість 

спиратися на різні точки зору.  

Основні концепції форсайту та їх принципи наведено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Основні концепції та принципи форсайту 

Концепція Сфера 

застосування 

Принципи 

Майбутнє Характер 

уявлень про 

майбутнє 

●  Змінивши уявлення про майбутнє, ми вдаємося 

до інших дій, щоб його змінити або наблизити. 

●  По-різному інтерпретуючи майбутнє, 

розширюється спектр можливих стратегій. 

●  Наявність багатьох стратегій майбутнього 

підвищує стійкість до зовнішніх впливів. 
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Концепція Сфера 

застосування 

Принципи 

Моделювання Оцінка 

контексту 

діяльності 

●  Ставлення до реальності як до різноманіття 

моделей розширює потенціал учасників 

(акторів) моделювання. 

●  Усвідомлення ролі розумових кліше дозволяє 

переосмислити прихильність до домінантних 

норм і створити їм альтернативи. 

●  Подання формування моделей у вигляді 

тристадійного процесу ілюструє еволюцію і 

створює основу «багатошарової» концепції 

реальності, згідно з якою певна стадія домінує в 

той чи інший момент часу. 

«Відкриті» та 

«закриті» 

стратегії 

Характер 

поведінки 

щодо 

майбутнього 

● Відчуття загрози існуванню ідентичності 

«заганяє» в «закриті» стратегії. 

● Зміцнення ідентичності стимулює до 

відкритості та сприйняття діяльності як 

моделювання відносин (relational patterning). 

● «Закриті» стратегії послаблюють громадську та 

особисту стійкість, «відкриті» – посилюють. 

Джерело: складено на основі: Bussey M. A World of Exception: Exploring the Thought of 

Loren Eiseley. 2008. 

URL:   https://www.academia.edu/4097701/A_World_of_Exception_Exploring_the_Thought_of

_Loren_Eiseley;  

Brandom R.B. Between Saying and Doing: Towards an Analytic Pragmatism. 2019. 

URL:  https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199542871.0

01.0001/acprof-9780199542871;  

Inayatullah S. Six pillars: futures thinking for transforming. 2008.  

URL:   https://www.researchgate.net/publication/228634731_Six_pillars_Futures_thinking_for_t

ransforming 

 

Майбутнє. Дозволяючи аналізувати можливі сценарії майбутнього, ця 

концепція сприяє правильному розумінню того, як діяти сьогодні, іншими 

словами – слугує інформаційною основою для поточних моделей поведінки. 

Як відомо, минуле і майбутнє впливають на теперішнє через переконання, 

цінності і очікування
2
. За допомогою форсайту пізнаються поточна і 

майбутня реальність, вплив припущень про майбутнє на одномоментні 

рішення, політику, наміри, побоювання, а також відносини, що їх 

підтримують, та когнітивні пастки. Майбутнє є своєрідним віртуальним 

                                                           
2
 Bussey M. A World of Exception: Exploring the Thought of Loren Eiseley 2008. 

URL:   https://www.academia.edu/4097701/A_World_of_Exception_Exploring_the_Thought_of

_Loren_Eiseley 

https://www.academia.edu/4097701/A_World_of_Exception_Exploring_the_Thought_of_Loren_Eiseley
https://www.academia.edu/4097701/A_World_of_Exception_Exploring_the_Thought_of_Loren_Eiseley
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199542871.001.0001/acprof-9780199542871
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199542871.001.0001/acprof-9780199542871
https://www.researchgate.net/publication/228634731_Six_pillars_Futures_thinking_for_transforming
https://www.researchgate.net/publication/228634731_Six_pillars_Futures_thinking_for_transforming
https://www.academia.edu/4097701/A_World_of_Exception_Exploring_the_Thought_of_Loren_Eiseley
https://www.academia.edu/4097701/A_World_of_Exception_Exploring_the_Thought_of_Loren_Eiseley
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полігоном для «навчання можливостям»
3
. Представляючи простір широких 

можливостей, воно характеризується багатогранністю і контекстуальною 

різноманітністю
4
.  

Моделювання. Створення моделей має кумулятивний ефект, оскільки 

наслідування сприяє так званому колективному навчанню, що сприяє 

поширенню шаблонів
5
. Отже, суспільство і культура еволюціонують у 

тандемі. Розвиток моделей відбувається в три етапи, що розглядаються 

нижче. 

Так, передмодель характеризується станом хаосу і спонтанним потоком 

подій. Визначеність, змістове наповнення, а значить і управління відсутні. У 

дій немає чітких орієнтирів. Досвід набувається методом проб і помилок. 

Ефект подібного стану – постійні внутрішні суперечності між відчуттям 

свободи й очікуванням негативних наслідків. Модель впорядковує 

середовище, породжує певну культуру, зміцнює ідентичність на рівні 

особистості та колективу. При цьому втрачається свобода, її місце займають 

стійкість і передбачуваність. У форсайті цей етап відповідає розробленню 

стратегії та бачення. Світогляд, підтримуваний відповідними знаннями та 

аргументацією, забезпечує порядок у суспільстві. Моделювання передбачає 

баланс між свободою і безпекою, відбувається через дискусії за участю 

стейкхолдерів і фахівців з форсайту. В результаті формуються альтернативи 

домінантним поточним моделям, що розширює потенціал майбутньої моделі. 

Зазначений тристадійний процес має еволюційний характер. Протягом 

тисячоліть низка експериментів та інноваційних проривів привела людство 

до прогресу. Прогрес не завжди був легким, але цей процес відбувається, і 

                                                           
3
 Brandom R.B. Between Saying and Doing: Towards an Analytic Pragmatism. 2019. 

URL:   https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199542871.

001.0001/acprof-9780199542871 
4
 Там само. 

5
 Inayatullah S. Six pillars: futures thinking for transforming. 2008.  

URL:   https://www.researchgate.net/publication/228634731_Six_pillars_Futures_thinking_for_t

ransforming 
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https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199542871.001.0001/acprof-9780199542871
https://www.researchgate.net/publication/228634731_Six_pillars_Futures_thinking_for_transforming
https://www.researchgate.net/publication/228634731_Six_pillars_Futures_thinking_for_transforming


 

16 

люди дедалі сильніше усвідомлюють, що здатні генерувати зміни і 

створювати моделі. 

«Відкриті» та «закриті» стратегії майбутнього. Подібного роду 

бінарна концепція описує ступінь відкритості до прийняття альтернатив, що 

ведуть до різних варіантів майбутнього. Фахівці із форсайту можуть 

допомогти зацікавленим сторонам перейти від «закритої» стратегії до 

«відкритої», озброївши їх інструментами для управління турбулентністю і 

невизначеністю, що виникають в результаті такого переходу. 

«Закриті» стратегії за визначенням прив‘язані до домінантної поточної 

моделі. Відповідаючи конкретному набору атрибутів, вони сповідують ті чи 

інші інтереси, цінності та норми, прагнучи перешкодити реалізації ймовірних 

подій, що виходять за стандартні рамки. Тим самим підтримується 

ідентичність, завдяки якій суб‘єкт знаходить своє місце у світі, а її 

дестабілізація стає для нього серйозним потрясінням. Це пояснює, чому 

багато керівників держав готові ризикувати завтрашнім днем заради поточної 

стабільності. 

«Відкриті» стратегії, у свою чергу, передбачають всеосяжність. Вони 

відрізняються стійкою ідентичністю, сприйнятливістю до складної природи 

буття. Відкритість до альтернативних варіантів майбутнього містить як 

можливості, так і ризики. Здатність управляти невизначеністю й інноваціями 

зумовлює трансформаційні ефекти. Оцінка порівняльної 

«закритості/відкритості» слугує основою для ідентифікації факторів, що 

стимулюють або стримують перехід від «закритих» стратегій до «відкритих». 

Впевненість і невпевненість кореняться в соціальних установках. За часів 

соціальної нестабільності ідентичність відрізняється закритістю. У 

благополучні періоди їй притаманні відкритість, інклюзивність, прагнення 

розвивати відносини. Цим пояснюється, наприклад, мінливість політичних 

уподобань. Як буде показано далі, виявивши ступінь «відкритості» чи 
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«закритості» стратегій, можна ідентифікувати «блоки», «розриви» і «друзів»
6
 

у майбутньому. 

Дослідники майбутнього можуть сприяти стейкхолдерам в 

ідентифікації тих чинників, які перешкоджають трансформаційним процесам, 

спотворюють їх або стимулюють. Певний вплив чинить і культура, оскільки 

обмежує свободу окремих суб‘єктів  як  у суспільстві загалом, так і окремих 

соціальних груп та індивідів. Культура являє собою величезний пласт 

накопичених знань, що мають історичне, контекстуальне та епістемологічне 

коріння на рівні влади та ієрархій ідентичності. Вона здатна змінювати 

уявлення про реальність, обмежувати потенціал уяви і поневолювати. 

Форсайт виявляє факт подібного впливу та його наслідки. 

Слід враховувати такі три аспекти. По-перше, культура являє собою 

продукт створення шаблонів поведінки. Протягом тисячоліть сформувалися 

численні патерни, гібридні та глобалізовані сучасні культури. Моделювання 

майбутнього – живий, динамічний процес, тоді як шаблон диктує закритість і 

обслуговування специфічних інтересів, «цементує» ідентичність, надає своїм 

адептам відчуття безпеки і жорстко припиняє спроби вийти за рамки 

вкоріненої моделі. Це так звана культура першого типу, націлена на 

зміцнення ідентичності й безпеки в умовах «джунглів», що загрожують 

порядку, стабільності та існуванню суспільства. 

Другий тип культури характеризується здатністю адаптуватися і 

розвиватися відповідно до нових умов. Для нього є характерним, що ідеї, 

практики та ідентичності еволюціонують, взаємодіючи з мінливою 

реальністю. 

Обидва типи узгоджуються з категоріями стратегій майбутнього, 

розглянутими раніше. «Закриті» стратегії властиві культурі першого типу, 

що робить ставку на безпеку. «Відкриті» відповідають культурі другого типу 

                                                           
6
 Fukuyama F. The Challenge of Positive Freedom. 2007. 

URL:   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-5842.2007.00885.x 
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і відрізняються позитивним ставленням до змін. У рамках тієї чи іншої 

культури людський потенціал посилюється або послаблюється. 

Далі необхідно усвідомити роль, яку уявлення про минуле, сьогодення і 

майбутнє відіграють у визначенні того, що вважається можливим. Для цього 

доцільно застосувати «Трикутник майбутнього» (рис. 1.1) та з його 

допомогою провести своєрідну «інвентаризацію», ідентифікувати джерела 

елементів контексту минулого, сучасні тренди, припущення і наміри яких 

пов‘язані з майбутнім. 

 
 

 

Рис.1.1. Трикутник майбутнього 

Джерело: складено на основі: Inayatullah S. Six pillars: futures thinking for transforming. 

2008. 

URL:   https://www.researchgate.net/publication/228634731_Six_pillars_Futures_thinking_for_t

ransforming 

  

Про минуле часто судять за генеалогічними відомостями. Одна з 

головних причин «закритих» стратегій – пам‘ять минулого (численні спогади 

і хроніки, що прямо або побічно впливають на культуру). Турбулентне 

теперішнє може породжувати шокову реакцію. Однак за належної мотивації 

воно сприймається як набір можливостей і обмежень, який розширюється за 

рахунок ідентифікації неочевидних факторів. Майбутнє як об‘єкт очікувань, 

прагнень і передчуттів спонукає до дій. Нерішучим людям воно уявляється 

як набір потенційних загроз, сильні особистості сприймають його як простір 

Майбутнє 

 

Можливі 

альтернативи 

Минуле Теперішнє 

https://www.researchgate.net/publication/228634731_Six_pillars_Futures_thinking_for_transforming
https://www.researchgate.net/publication/228634731_Six_pillars_Futures_thinking_for_transforming
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нескінченних перспектив. Форсайт не вдається до жодної крайності, а 

орієнтується на попередження, трансформацію та кращі варіанти 

майбутнього. 

Слід також враховувати властиві контексту «блоки», «друзів»‖ і 

«розриви» (рис. 1.2). «Блоки» майбутнього – це фіксовані параметри і 

дискурси, що визначають смислові значення і образ дій. Досвід і знання 

акторів сприяють оперативній ідентифікації сил, що чинять опір змінам. 

Аналіз «блоків» допомагає підготувати ґрунт для конструктивного діалогу, в 

якому виявляються «друзі майбутнього» – елементи організаційної або 

суспільної культури, що сприяють позитивним змінам. 

 

 
Рис. 1.2. «Блоки» майбутнього 

Джерело: складено на основі: Fukuyama F. The Challenge of Positive Freedom. 2007. 

URL:   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-5842.2007.00885.x 

 

Між «блоками» і «друзями» перебуває невід‘ємна частина контексту – 

розриви, так звані «сліпі зони». Це аспекти масової культури, які з певних 

причин не враховувалися, їх відкинули або забули. 

Блоки 

Розриви 

Друзі 

Сили, що чинять спротив 

превентивним змінам. 

Сили, які задають рамки 

контексту і лімітують 

альтернативи. 

Епістемологічні розриви, різкі 

зміни, «сліпі зони». 

Доступні інструменти 

досягнення стійкого майбутнього. 

Допоміжні активи. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-5842.2007.00885.x
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Таким чином, усвідомлення концепцій та принципів форсайт-

досліджень можуть допомогти державним установам проєктувати майбутнє 

України. Очевидно, що Україна має великий драматичний історичний досвід, 

який безумовно є стримуючим фактором планування майбутнього та схиляє 

стейкхолдерів форсайт-дослідження до використання «закритих» стратегій. 

Усвідомлення того, що «відкрита» стратегія – це єдиний шанс вийти із 

замкнутого кола та віднайти нові можливості для розвитку, в тому числі й 

щодо ендогенізації економічного зростання, може допомогти досягти 

культурних та історичних національних переваг за блоками майбутнього. 

Головне – слідувати важливому принципу форсайта – спрямованості на 

розширення потенціалу зацікавлених сторін: держави, науки, індивідів 

(населення) та суспільства.  

 

Досвід формування робочих груп (керівних груп, експертних рад 

тощо) та наділення їх функціями 

В умовах ринкової економіки грамотно вибудувана система політичних 

рішень, заснована на розроблених довгострокових стратегіях розвитку із 

використанням методів сценарного прогнозування, створює можливості для 

вибору найбільш бажаних управлінських рішень у ситуації, що склалася, 

навіть у випадку, коли зовнішні умови розвитку змінюються. Так, у процесі 

стратегічного прогнозування проводиться оцінка довгострокових ризиків 

розвитку, аналіз зовнішніх і внутрішніх умов та факторів розвитку, 

виявлення основних проблем, що дозволяє сформулювати адекватні 

пріоритети розвитку і цілі на довгострокову перспективу, а також визначити 

найбільш ефективні механізми їх досягнення. 

Абсолютна більшість розвинених країн світу вже кілька десятиліть 

успішно реалізує стратегічне і територіальне прогнозування, за рахунок чого 
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досягнуто значних результатів у вирішенні проблем сталого регіонального 

розвитку
7
. 

Стратегічне прогнозування здійснюється на різних методологічних та 

організаційних засадах. Загальним при цьому є залучення громадськості до 

обговорення і зіставлення довгострокових прогнозів, стратегій розвитку, 

вироблення комплексного бачення майбутнього й узгодження шляхів його 

досягнення. Одним з основоположних інструментів цієї системи є форсайт та 

його ядро – дорожні карти. 

Форсайт – «це процес, що включає систематичні спроби зазирнути у 

віддалене майбутнє науки, техніки, економіки та суспільства з метою 

виявлення напрямів стратегічного розвитку, стратегічних досліджень і нових 

технологій, які з високою ймовірністю можуть надати максимальні 

економічні та соціальні переваги»
8
. 

Його можна розглядати як трикутник, що поєднує «мислення про 

майбутнє», «обговорення майбутнього» та «формування майбутнього». 

Передбачення не є ані пророцтвом, ані передбаченням. Форсайт не має на 

меті передбачити майбутнє – розкрити його так, ніби воно було заздалегідь 

визначене, а повинен допомогти нам його будувати. Він пропонує нам 

розглядати майбутнє як щось, що ми можемо створити чи сформувати, а не 

як щось уже вирішене
9
. 

Уперше спроби здійснення масштабних форсайт-досліджень було 

зроблено у США, де на початку 1980-х років стартував національний проєкт 

з розробки критичних технологій. З тих пір у США накопичено значний 

досвід розробки переліків критичних технологій. Крім того, в країні активно 

використовується не тільки технологічний форсайт, а й налагоджена 

практика суспільно-політичного форсайту, що дозволяє впливати на 

суспільні зміни, формувати майбутнє країни громадськістю. До середини 
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1990-х років до пошуку пріоритетів інноваційного розвитку, заснованого на 

використанні форсайт-технології, підключилися багато країн Європи, Азії, 

Латинської Америки. 

З 90-х років минулого століття форсайт почав застосовуватися в 

політичних, економічних, соціальних та інших сферах. Наприклад, 

Національною радою із розвідки США у 2012 р. здійснено аналіз передумов, 

основних тенденцій, сценаріїв та чинників довгострокового розвитку світу до 

2030 року
10

, а у 2017 р. – до 2035 року
11

. У Великій Британії був реалізований 

так званий молодіжний форсайт, метою якого було залучення молодих людей 

до наукових досліджень. У Швеції застосовано форсайт для школярів, який 

означив перелік найбільш затребуваних у найближчому десятилітті професій, 

форсайт щодо майбутнього побутової техніки та електроніки.  

На особливу увагу заслуговує досвід Японії. Тут результати першого 

довгострокового прогнозу розвитку країни, побудованого з використанням 

методу Дельфі (один із методів форсайт-досліджень), вперше були 

опубліковані у 1971 р. З того часу форсайт у Японії проводиться на 

регулярній основі щоп‘ять років. Горизонт прогнозу становить до 30 років. 

Для сучасного рівня розвитку методології форсайту в Японії характерний 

прояв інтересу до ефективності та точності зроблених раніше прогнозів, 

причиною якого є те, що перші результати форсайту вже вийшли «за 

горизонт прогнозу», і в цьому сенсі японський форсайт є унікальним. 

У сучасній практиці останніх 10 років накопичено значний практичний 

досвід застосування форсайт-технологій і на регіональному рівні
12

. Особлива 

увага приділяється форсайт-проєктам, орієнтованим на вирішення проблем 

соціального розвитку. Дослідження проводяться за такими темами, як освіта, 
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якість життя, культура і міжнаціональне спілкування, співпраця між 

поколіннями і т. ін.  

В Україні на національному рівні форсайтні дослідження стосувались 

визначення наукових та технологічних пріоритетів і проводилися тричі – у 

2004–2006 рр., 2008–2011 рр. та у 2019 р. Протягом 2004–2006 рр. 

виконувався проєкт «Розроблення довго- і середньострокових прогнозів 

науково-технологічного та інноваційного розвитку», за результатами якого 

визначено шість пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні. У 

2008 р. на виконання Постанови КМУ від 11 вересня 2007 р. № 1118 групою 

організацій – Українським інститутом науково-технічної експертизи та 

інформації (УкрІНТЕІ) як базовою організацією), Одеським державним 

економічним університетом, Державним підприємством «ОРТ» МОН 

України, Харківським політехнічним інститутом, навчально-науковим 

комплексом Інститут прикладного системного аналізу Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» здійснено роботу з подальшого прогнозування 

тематичних пріоритетних напрямів наукової та середньострокових 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у рамках визначених 

пріоритетних напрямів науки і техніки
13

.  

У 2019 р., відповідно до наказу Міністерства освіти та науки від 

19.04.2019 № 538, здійснено форсайтні дослідження із визначення 

пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку України на 2021–

2030 рр. з урахування Цілей сталого розвитку, адаптованих до умов країни
14

. 

Однак спроби передбачити напрями економічного або соціального 

розвитку на національному рівні в Україні не здійснювалися. 

Ефективність реалізації форсайтних досліджень головним чином 

залежить від організації та управління процесом передбачення, 
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компетентності робочої групи, секретаріату та менеджерів. Типовими 

показниками для оцінювання ефективності результатів подібних проєктів є 

тип залучених осіб, ступінь підтримки експертних груп, співробітництво із 

особами, які приймають рішення, доречність та ефективність 

використовуваних методів
15

. Тому огляд організації успішних форсайт-

проєктів з організаційної точки зору та функцій робочих груп для підготовки 

форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» є актуальною і важливою 

темою. 

Розробленість питання. У науковій літературі найбільш поширені 

публікації із технологічного форсайту. Зарубіжними та вітчизняними 

вченими
16

 розглядалися різні аспекти визначення пріоритетних напрямів 

науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом форсайтних 

досліджень. Часто форсайт застосовують для визначення перспектив 

конкретних технологічних розробок, таких, наприклад, як молекулярна 

                                                           
15

 Meissner Dirk. Results and impact of national foresight-studies.  
URL:

 https://www.hse.ru/data/2012/12/03/1302119772/Impact_Foresight_Meissner.pdf 
16

 Popper R., Keenan M., Miles I., Butter M., De la Fuenta Saintz S. Global foresight outlook 

2007 / EFMN. 2007. 66 с. 

URL: http://www.inovasyon.org/pdf/efmn.global.foresight.outlook_Popper.et.al.2007.pdf; 

Martin Ben R. Technology foresight in a rapidly globalizing. International Practice in 

Technology Foresight. Vienna: UNIDO, 2002. Р. 14; 

Денисов В.Т., Авдеева Е.С.Форсайт как формирование общенациональной среды 

инновационного стратегического развития. Вісник економічної науки України. 2014. № 3. 

С. 20–23; 

Дєнєжніков С.С. Методологія форсайту в науковому прогнозуванні майбутнього. 

Філософія науки: традиції та інновації. 2015. № 1. С. 108–117; 

Кваша Т.К. Форсайтні дослідження в Україні. Актуальні проблеми науково-

технологічної та інноваційної політики в контексті формування загальноєвропейського 

наукового простору: досвід та перспективи: матеріали міжнародного симпозіуму. Фенікс, 

2010. С. 353–357; 

Панченко І.А. Форсайт: методологія технологічного прогнозування. Держава та 

регіони. Серія "Економіка та підприємництво". 2011. № 3. С. 30–35; 

Кваша Т.К. Вибір пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку з 

використанням форсайту. Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали II 

міжнародного форуму. Київ: УкрІНТЕІ, 2010. Ч. II. С. 78–82; 

Згуровский М.З. Системна методологія передбачення. Київ: Політехніка, 2001. 52 с.; 

Кваша Т.К. Інноваційні пріоритети: теоретичні аспекти визначення та практична 

методологія їх уточнення для України. Університетські наукові записки Хмельницького 

університету управління та права. 2017. № 61. С. 267–278. 

https://www.hse.ru/data/2012/12/03/1302119772/Impact_Foresight_Meissner.pdf
http://www.inovasyon.org/pdf/efmn.global.foresight.outlook_Popper.et.al.2007.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Денисов%20В$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72493
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Дєнєжніков%20С$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73303
http://scholar.google.com/scholar?cluster=1075246006873743117&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=1075246006873743117&hl=en&oi=scholarr


 

25 

нанотехнологія
17

, технології транспорту
18

, медицини
19

, енергії
20

 тощо. Деякі 

вчені приділяють більше уваги аспектам експертної оцінки можливого 

майбутнього
21

, процедури планування технологічної політики за допомогою 

форсайту
22

, і т. ін. Публікації із передбачення економічного та соціального 

розвитку стосувалися зокрема планування розвитку окремих галузей та всієї 

країни, що відбувалося, як правило, у рамках стратегічних
23

 і корпоративних 

форсайтів
24

. 

                                                           
17

 Drexler E. Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology. New York: Anchor 

Books, 1986. 320 р. 
18

 Foresight Automotive: Implementing innovations & adding economic value: Interdisciplinary 

exchange and fruitful networking. URL: https://foresight-automotive.com/ziele/?lang=en 
19

 Jaffee Elizabeth M., Dang Chi Van, Agus David B. et al.  Future cancer research priorities in 

the USA: a Lancet Oncology Commission. Lancet Oncology. 2017. Vol. 18. Is. 11. P. E653–

E706; 

John Chandy C., Carabin Helene, Montano Silvia M., et al. Global research priorities for 

infections that affect the nervous system. Nature. 2015. Vol. 527. Is. 7578. P. S178-S186. 
20

 Proskuryakova Liliana. Russia's energy in 2030: future trends and technology priorities. 

Foresight. 2017.   Vol. 19. Is. 2. P. 139–151;  

Ahamer Gilbert Applying Global Databases to Foresight for Energy and Land Use: The 

GCDB Method. Foresight and STI governance. 2018. Vol. 12.  Is. 4. P. 46–61. 
21

 Foresight: Den Zukünften auf der Spur. 
URL:

 https://futurezone.at/science/foresight-

denzukuenften-auf-der-spur/24.590.988 
22

 Foresight and Technology Assessment: Monitoring of future themes for the Austrian 

Parliament. URL
:
 https://www.parlament.gv.at/SERV/FTA/ ; 

Christofilopoulos Epaminondas, Mantzanakis Stavros. China-2025: Research and Innovation 

Landscape. Foresight and STI Governance. 2016. Vol. 10. Is. 3. P. 7–16. 

23 Vishnevskiy Konstantin, Karasev Oleg, Meissner Dirk. Integrated roadmaps for strategic 

management and planning. Technological Forecasting and Social Change. 2016.  Vol. 110. 

P. 153–166; 

Bezold C. Lessons from using scenarios for strategic Foresight. Technol. Forecast Soc. 

Change. 2010. № 77. P. 1513–1518; 

Prior Tim, Daly Jane; Mason Leah; at al. Resourcing the future: Using foresight in resource 

governance. Geoforum. 2013. № 44. P. 316–328; 

Brookes V.J., Hernandez-Jover M.; Black P.F.. еt al. Preparedness for emerging infectious 

diseases: pathways from anticipation to action. Epidemiology and Infection. 2015. Vol. 143.  

Is. 10. P. 2043–2058; 

Bourgeois Robin, Penunia Esther, BishtSonali, еt al. Foresight for all: Co-elaborative scenario 

building and empowerment. Technological Forecasting and Social Change. 2017. Vol. 124. 

Р. 178–188; 

Postma Albert, Cavagnaro Elena; Spruyt Ernesto. Sustainable tourism 2040. Journal of 

Tourism Futures. 2017. Vol. 3.  Is. 1. Р. 13–22; 

Boschetti Fabio, Fulton Elizabeth A.; Grigg Nicola J. Citizens' Views of Australia's Future to 

2050. Sustainability. 2015. V Vol. 7.  Is. 1. Р. 222–247;   

Romanova Olga The Innovation Paradigm of New Industrialization in the Conditions of the 

Integrated World Economic Way. Ekonomika Regiona – Economy of Region. 2017. Vol. 13. 

Is. 1. P. 276–289; 

https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&field=AU&value=Jaffee,%20Elizabeth%20M.
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&field=AU&value=Dang,%20Chi%20Van
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&field=AU&value=Agus,%20David%20B.
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&page=6&doc=51
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&page=6&doc=51
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&field=AU&value=John,%20Chandy%20C.
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&field=AU&value=Carabin,%20Helene
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&field=AU&value=Montano,%20Silvia%20M.
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&page=13&doc=129
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&page=13&doc=129
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&field=AU&value=Proskuryakova,%20Liliana
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&page=8&doc=80
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&field=AU&value=Ahamer,%20Gilbert
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=48&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&page=1&doc=1
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=48&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&page=1&doc=1
https://www.parlament.gv.at/SERV/FTA/
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&field=AU&value=Christofilopoulos,%20Epaminondas
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&field=AU&value=Mantzanakis,%20Stavros
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&page=13&doc=124
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=E6cUKDOKLSDSIfNfNET&page=13&doc=124
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=D4axzgGO9VXfWvPF8Vd&field=AU&value=Vishnevskiy,%20Konstantin
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=D4axzgGO9VXfWvPF8Vd&field=AU&value=Karasev,%20Oleg
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=D4axzgGO9VXfWvPF8Vd&field=AU&value=Meissner,%20Dirk
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4axzgGO9VXfWvPF8Vd&page=1&doc=9
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4axzgGO9VXfWvPF8Vd&page=1&doc=9
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Prior,%20Tim
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Daly,%20Jane
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Mason,%20Leah
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&page=1&doc=7&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&page=1&doc=7&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Brookes,%20V.%20J.
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Hernandez-Jover,%20M.
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Black,%20P.%20F.
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&page=2&doc=14
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&page=2&doc=14
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Bourgeois,%20Robin
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Penunia,%20Esther
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Bisht,%20Sonali
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&page=2&doc=16
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&page=2&doc=16
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Postma,%20Albert
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Cavagnaro,%20Elena
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Spruyt,%20Ernesto
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&page=2&doc=17
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Boschetti,%20Fabio
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Fulton,%20Elizabeth%20A.
https://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&field=AU&value=Grigg,%20Nicola%20J.
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&page=2&doc=20
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&page=2&doc=20
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&page=3&doc=22&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=C6pizoP5OSkPHQyZToD&page=3&doc=22&cacheurlFromRightClick=no


 

26 

Дослідження із передбачення майбутнього стосувалися також більш 

вузьких тематичних сфер, наприклад, стратегічного управління
25

, прийняття 

рішень
26

, ролі екологічного менеджменту у сталому розвитку бізнесу, 

політики управління підземними водами та прогнозовану ефективність цих 

видів політики у США, проєктування тягаря захворювань та прямих витрат 

на охорону здоров‘я в умовах зростання захворюваності на ожиріння в 

Ірландії до 2030 року, планування транспортної системи та вироблення 

відповідної політики в умовах глобалізації, економічної нестабільності, зміни 

клімату, технологічних інновацій та зміни споживчих переваг тощо
27
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Останнім часом з‘явилися публікації із застосування інструментів 

форсайтних досліджень до формування Порядку денного із досягнення Цілей 

сталого розвитку до 2030 року. Наприклад, у Бразилії розроблено 

методологічний супровід прийняття рішень із визначення пріоритетних 

завдань для реалізації ЦСР, які мають бути включені у відповідні програми
28

. 

Бразильський уряд
29

 вважає, що порядок денний із досягнення ЦСР 2030 р. 

дає можливість вдосконалити управління державою у напрямі консолідації 

політики, що сприятиме більшій справедливості та солідарності у країні.  

Організаційні питання, функції керівних груп при проведенні форсайту 

висвітлюються переважно урядовими організаціями різних країн
30

, 

міжнародними організаціями
31

 або самими робочими групами у звітах щодо 

результатів проєктів із передбачення майбутнього. Опису етапів форсайт-

досліджень та повноважень і функцій робочої групи (секретаріату, наукової 

ради тощо) у наукових публікаціях приділялась незначна увага і тільки 
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зарубіжними авторами
32

. В українській науковій літературі подібні публікації 

відсутні, що додатково засвідчує актуальність зазначеної тематики .  

Отже, застосування форсайт-досліджень дозволяє змоделювати бажане 

майбутнє, визначити особливості переходу до нього і можливі проблеми, 

розробити найбільш сприятливий шлях розвитку країни, регіону, галузі, 

підприємства. Одним із головних чинників успіху подібних досліджень є 

правильна організація роботи та компетентність керівної (робочої) групи. 

Процес організації форсайту 

Установи, відповідальні за проведення форсайту 

Форсайт-дослідження національного рівня ініціюються урядом чи 

урядовими організаціями та здійснюються на проєктній основі на базі вже 

існуючих підрозділів урядових наукових інституцій, міністерств та 

агентств
33

, незалежних установ.  

Найбільш усталені традиції проведення форсайту порівняно з 

більшістю інших країн склалися в Японії та Великій Британії, де створено 
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van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Фінський фонд технологій та інновацій (TEKES); 

Шведське інноваційне агентство (Vinnova) тощо. 
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спеціальні структури: Науково-технологічний форсайт-центр в Японії, що є 

підрозділом Національного інституту науково-технологічної політики, і 

форсайт-програма Міністерства бізнесу, інновацій та компетенцій Великої 

Британії. Вони координують діяльність із здійснення форсайт-досліджень у 

зазначених країнах. Проєкт по форсайту Великої Британії реалізується 

урядовим науковим центром, який збирає інформацію від дослідницьких 

центрів, корпоративного форсайту, урядових та неурядових організацій, 

академій, засобів масової інформації. Цей центр діє як інформаційно-

аналітичний осередок, що формує мережі фахівців у сфері аналізу 

майбутнього у державному, приватному, академічному та інших секторах
34

. 

Європейський Союз має низку організацій, які займаються діяльністю 

із передбачення. Головною серед них є Генеральний директорат із 

досліджень та інновацій. JRC, DG Communications Networks, Content and 

Technology, інші генеральні дирекції та колишній офіс BEPA та CSA також 

беруть участь у різних формах передбачення. Європейський Парламент 

проводить оцінку параметрів науки та технологій (STOA), а Європейська 

Рада формує групи високого рівня для прогнозування ключових питань 

політики. Децентралізовані агенції, такі як Європейське агентство з 

навколишнього середовища (ЄЕА) та Європейське агентство з безпеки та 

гігієни праці на робочому місці (EUOSHA) також проводять дослідження із 

передбачення майбутнього
35

. Комісія також створила мережі прогнозування, 

проводить семінари та організує платформи знань, зокрема European 

Foresight Platform
36

, які забезпечують комунікацію та координацію між 

Генеральними директорами та інституціями ЄС. 

У парламенті Фінляндії функціонує Комітет майбутнього, до складу 

якого входять 17 депутатів. Він служить аналітичним центром для 
                                                           
34
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визначення довгострокових перспектив, сталого розвитку та науково-

технічної політики у Фінляндії. Член колегії Комітету є прем‘єр-міністром. 

На відміну від інших парламентських комітетів, Комітет майбутнього 

зазвичай не обговорює законодавчих резолюцій. Натомість місією Комітету є 

налагодження діалогу з урядом щодо довгострокових та орієнтованих на 

майбутнє проблем та можливостей. Одним із завдань комітету є здійснення 

форсайт-проєктів і підготовка звітів із різних видів суспільних прогнозів у 

поєднанні із технологічним розвитком
37

. 

Німеччина не має централізованих офісів для координації форсайт-

проєктів, а покладається на суспільно і фінансово незалежні неурядові 

організації. Спеціальні комітети і наукові ради звітують безпосередньо 

міністерствам, відповідальним за проєкти.  

Сінгапуром для розроблення стратегічного передбачення у 2005 р. була 

здійснена Програма оцінки ризиків та горизонтального сканування під 

керівництвом Секретаріату координації національної безпеки. Секретаріат 

збирав та опрацьовував інформацію всіх агентств, залучених до програми. 

Бразилія реалізацію Програм «Prospectar» (2001 р.) та «Бразилія 2020» 

(2011 р.), розроблених Міністерством науки і техніки, доручила Центру 

стратегічних досліджень та науки управління, технологій та інновацій 

(ЦСДНУТІ), який є некомерційним науково-дослідним центром, що 

підпорядковується Міністерству науки і техніки. ЦСДНУТІ просуває наукові, 

технічні та інноваційні розробки, щоб сприяти економічному зростанню, 

конкурентоспроможності та добробуту в Бразилії. Центр розповсюджує 

інформаційну продукцію про форсайт у формі публікацій, проєктів та 

новин
38

. 
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Організаційна структура форсайту  

Єдиного способу організації форсайту не існує. Хоча кожне окреме 

дослідження має свої специфічні характеристики, всі вони мають спільні 

риси: якісне дослідження починається з глибокого розуміння контексту і 

чіткого набору цілей.  

Загальним правилом є вирішення технічних і «горизонтальних» 

питань керівною командою, яка складається із керівного комітету або 

секретаріату, координатора та/або виконавчого директора, команди з 

управління проєктами або виконавчого комітету. Часто керівну команду на 

практиці називають робочою групою. Водночас робочими групами 

називаються і тематичні групи, призначенням яких є проведення експертних 

опитувань, проведення дискусій і перевірка аналітичних даних, збір 

інформації тощо. Для цілей цього дослідження вважатимемо робочою 

групою керівну команду. Склад робочої групи – керівник (виконавчий 

директор), секретаріат (керівний комітет), виконавчий комітет (проєктна 

команда). Тематичним групам лишаємо їх назву – тематичні групи, або 

секції. 

Секретаріат несе відповідальність за основну тематичну 

спрямованість дослідження, його планування і виконання, а також прийняття 

стратегічних рішень, затвердження структури і складу Робочої групи.  

Виконавчий комітет зазвичай відповідає за:  

• відбір експертів та модераторів;  

• розроблення плану і методів роботи, визначення інструментарію 

дослідження; 

• управління та координацію дій;  

• організацію і модерування тематичних робочих груп;  

• аналіз результатів;  

• огляд і підготовку звітів;  

• підготовку рекомендацій за підсумками форсайту;  

• поширення інформації про результати.  
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До компетенції тематичних груп входить розроблення бачення та ідей, 

проведення дискусій і перевірка аналітичних даних, збирання інформації, а 

також підготовка анкет, проведення опитувань та пов‘язаних з ними 

інструментів аналізу. 

Методологія організаії форсайту  

Організацію процесу передбачення Європейська платформа форсайту 

розділяє на сім можливих етапів
39

: 

Придатність або необхідність дослідження: на цій фазі організатори 

оцінюють, чи відповідає дослідження із передбачення поставленій меті, чи 

матиме воно позитивний вплив на систему, що розглядається, і приймають 

рішення щодо того, проводити дослідження чи ні.  

Новий проєкт повинен бути вбудованим в існуючий контекст – 

місцеві політичні, економічні та культурні умови; визначені спонсори, 

ключові зацікавлені сторони, можливі учасники, центри прийняття рішень, 

комітети, види політики, програми, проєкти та заходи.  

Перший крок – аналіз усього контексту, визначення інституцій, 

урядових органів, які важливо залучити / не залучити до проєкту. 

Другий крок – визначити, який порядок прийняття рішень, який 

внесок проєкту у процес прийняття політичних рішень і на якому етапі 

(наприклад, на етапі роботи консультативних груп або після дослідження),  

доповнити чи замінити проєкт (наприклад, регіональний план розвитку) 

можуть інші заходи. 

Третій крок – визначити, чим новий проєкт відрізняється або 

доповнює вже існуючі напрацювання і чому застосовуваний підхід є 

значущим чи необхідним. Це означає, що надзвичайно важливо встановити, 

чому прогнозування є необхідним для вирішення поточних потреб і – 

найголовніше, – його роль в існуючому політичному циклі; 
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Параметри проєкту: після прийняття формального рішення щодо 

здійснення дослідження цей етап проєкту передбачає обговорення і 

прийняття основних структурних рішень.  

Сфера застосування: вибір тем, які повинні бути досліджені, 

перспективи, які слід визначити в результаті дослідження. 

Організація: визначення термінів дослідження, учасників, способів 

управління процесом передбачення, організація спілкування.  

Методологія: розроблення методології є вирішальним і складним 

етапом процесу передбачення. 

Управління: Управління проєктом Foresight означає застосовування 

правил  управління будь-якими успішними проєктами та визначення 

термінів, кординація дій учасників, їхнім спілкуванням і, головне, самим 

процесом. 

Аналіз: після того, як основні завдання дослідження будуть виконані, 

необхідно означити подальші заходи для ефективного використання 

результатів та обміну всіма набутими знаннями. 

Функції і завдання робочої групи прописані упродовж усіх етапів, хоча 

рішення щодо проведення дослідження (перший етап) приймається його 

ініціатором, як правило органом влади або спонсором. 

Параметри передбачають визначення місії дослідження та інших 

вимірів: фокусу або місії проєкту передбачення та його цілі (проблем, на 

вирішення яких спрямований проєкт), адресата чи користувача (для 

максимізації вигоди від проєкту), очікуваних результатів, ресурсів 

(фінансових, людських), підходів, горизонту і термінів виконання. При цьому 

важливо враховувати такі важливі моменти: 

• необхідність ефективного та чіткого спілкування між учасниками та 

управління проєктом; 

• зв‘язок між підходами із досягнення поставлених цілей та 

необхідними результатами; 

• розроблення методології відповідно до поставлених цілей; 
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• визначення необхідних навичок та компетентностей учасників на 

ранніх стадіях проєкту;  

• визначення вартості та відповідних термінів проєкту. 

Фокус форсайт-проєкту зазвичай спрямований на вирішення певної 

проблеми, наприклад, проблеми глобального потепління чи старіння 

населення, або на прогноз розвитку певної території, наприклад, у масштабі 

міжнародному, європейському, національному тощо. Проєкти з галузевим 

фокусом розглядають майбутні події в конкретній галузі, як, приміром, 

хімічній промисловості або аерокосмічному секторі. Корпоративний форсайт 

фокусується на проблемах компанії та її оточенні. Означені фокуси можуть 

перекриватися, наприклад, старіння населення і регіональний вимір – на 

загал: старіння населення у регіоні Х.  

Визначення фокусу. Як правило, фокус визначається ситуацією, що 

спонукала здійснення процесу передбачення. Формулювання фокусу або 

місії відбувається шляхом узгодження думок різних стейкхолдерів, головним 

чином спонсора та керівника робочої групи. 

Термін «адресат» поєднує поняття «користувач», «спонсор або клієнт», 

«зацікавлені сторони», врешті передбачає будь-кого, зацікавленого у 

результатах. Чітке розуміння потенційних та реальних адресатів може 

допомогти отримати максимальну віддачу від результатів проєкту. 

Термін здійснення проєкту. Дослідження із передбачення зазвичай 

триває від шести місяців до трьох років. У деяких випадках воно може стати 

перетворитися на безперервний процес. За певних обставин, коли тема 

досить вузька, форсайт-проєкти можуть бути завершені протягом двох 

тижнів, особливо в рамках корпоративних форсайтів. 

При визначенні термінів важливо реально оцінити обсяг роботи, яку 

потрібно виконати за певний проміжок часу, і оцінити труднощі із задіяння 

різних стрейкхолдерів. Під час виконання дослідження одна з головних 

проблем – це керування часом. 
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Ресурси. Пошук та забезпечення проєкту ресурсами разом із фокусом, 

цілями та сферою застосування є однією з головних проблем, якщо не власне 

головною перед початком дослідження. 

Ресурси:  

• витрати; 

• фінансування; 

• навички та компетенції. 

Витрати залежать від: 

• чисельності робочої групи – кваліфікації та досвіду роботи членів 

групи; 

• тривалості дослідження; 

• кількості заходів (зустрічей, семінарів, конференцій тощо); 

• витрат на проїзд та проживання хоча б деяких учасників; 

• профілю дослідження; 

• залучення підрядників деяких тематичних груп (наприклад, для 

запуску анкет, вебсайтів тощо); 

• місця проведення опитувань (наприклад, вартість місць); 

• рекламних матеріалів; 

• публікацій результатів; 

• консультацій; 

• методів дослідження. 

Зазвичай члени керівного комітету, комісії та респонденти опитування 

оплати не отримують. Однак у деяких випадках такі витрати, як розходи на 

проїзд або проживання, відшкодовуються. Також деякі проєкти оплачують 

зусилля учасників, які беруть на себе значну частину робочого навантаження, 

наприклад, складання доповідей, звітів. Без мотивації учасники не будуть  

реально зацікавлені у результатах дослідження. 

Витрати розраховуються на ранніх етапах реалізації проєкту – під час 

розроблення плану реалізації. Цей план має містити чіткі відомості про 

загальну тривалість діяльності, шляхи та засоби, за допомогою яких вона 



 

36 

оновлюватиметься, та відносні фінансові потреби. Слід також включати 

ідентифікацію нефінансових ресурсів, таких як: 

• місцеві установи; 

• структура бізнесу; 

• інфраструктура знань; 

• соціальний капітал. 

Фінансування. Переважно фінансування забезпечує головний спонсор, 

який ініціює та фінансує форсайт-проєкт. Спонсори можуть бути як із 

державного, так і з приватного сектора, а іноді фінансування відбувається на 

засадах державно-приватного партнерства. 

Найпоширенішими типами державних спонсорів є уряд, національні, 

регіональні та місцеві органи влади, муніципалітети, університети та великі 

національні науково-дослідні центри та центри інновацій. Особливі внески 

часто надходять від організацій та інститутів, місією яких є сприяння 

розвитку та інноваційній діяльності, тобто фондів, метою яких є аналіз та 

вивчення соціально-економічних сценаріїв. Подальші важливі внески можуть 

надходити від державних програм національних та європейських спільнот, 

створених для фінансування досліджень.  

До приватних спонсорів відносяться великі підприємства, особливо 

зацікавлені в результатах діяльності та просуванні задіяної території, банки 

та інші фінансові установи, бізнес-асоціації (особливо у випадку 

корпоративного форсайту), науково-дослідні центри та центри інновацій 

(наприклад, наукові й технологічні парки), бізнес-інноваційні центри тощо.  

Навички та компетенції.  

Для проведення дослідження із передбачення потрібні кваліфіковані 

фахівці як для основної команди проєкту, так і широке коло людей, які 

беруть участь у реалізації проєкту. 

Експертам, задіяним у форсайт-проєкті, необхідно мати авторитет, 

визнаний на світовому рівні, – це сприяє підвищенню довіри до висновків 

дослідження.   
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Готовність та здатність акторів на місцях вчитися один у одного 

(взаємне навчання) та проводити майбутні орієнтовані міркування – ще один 

важливий ресурс форсайтного дослідження. 

Виявлення необхідних навичок та компетентностей. 

Навичками та компетенціями мають володіти: 

• члени Робочої групи; 

• фасилітатори семінарів, доповідачі на панельних дискусіях, 

розробники онлайн-опитувань тощо;  

• учасників опитувань. 

Картування наявних умінь та навичок. Знання можуть бути або явними 

(наприклад, книги, документи, журнали чи інші джерела), або неявними 

(наприклад, досвід та ноу-хау людей). Під час картографування наявних 

умінь і навичок важливо розглядати не тільки ресурси, явно призначені для 

процесу передбачення, а й також те, як найкраще використовувати навички 

та компетентності представників інших сфер. 

Забезпечення необхідних навичок та компетентностей. Якщо 

експертиза навичок, необхідних для здійснення форсайта, недоступна, 

використовуються інші стратегії, такі як: 

– формування необхідних навичок і компетентностей шляхом навчання 

команди; 

– залучення фахівців та спеціалістів із необхідними навичками і 

компетентностями іззовні; 

– передача на аутсорсинг частин проєкту, таких як використання 

професійних консультацій, проведення семінарів або панельних дискусій 

тощо. 

Сфера застосування форсайту. Етап спрямований на визначення 

тематики, оцінку масштабу проєкту. Цей крок розділяється на підетапи, що 

переважно стосуються діяльності та функцій секретаріату. 

1. Вибір сфери дослідження з урахуванням двох аспектів: 

• вибір тематики дослідження; 
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• вибір перспективи дослідження. 

Крім того, потрібно поєднати фокус, цілі, тему та перспективи в 

цілісний дизайн проєкту.  

Вибір тем(и) в рамках проєкту може бути здійснений, наприклад, на 

засіданні робочої групи або шляхом опитування експертів методом Дельфі. 

Проєкт передбачення із заданим фокусом може охоплювати 

найрізноманітніші теми. Деякі дослідження охоплювали близько 20 тем, хоча 

більш типове – менше 10 тем. Вибір тем має вирішальне значення для 

успішності дослідження, і часто його можна вважати частиною результату. 

Останнім часом тематика проєктів із передбачення дедалі більше 

стосується соціально-економічних тем, таких як демографічні зміни, охорона 

здоров‘я, людські ресурси, освіта, транспорт, житло, енергетика, міста, 

управління довкіллям, водопостачання, зміна клімату та його наслідки, 

розвиток громади, злочинність та насильство, відчуження молоді тощо. 

Визначення перспективи чи способу вивчення тієї чи іншої теми або 

набору питань, які аналізуються для вирішення теми. Загалом передбачення 

може однаковою мірою стосуватися науково-технічних, інституційних, 

соціальних та економічних питань, однак часто повністю з них 

розглядаються лише одне або два. Форсайт, пов‘язаний з економічною, 

екологічною або сільськогосподарською політикою, як правило, 

зосереджується на соціально-економічних потребах та розвитку. Форсайт, 

спрямований на науково-технічні розробки, часто зосереджується на 

державній політиці у науковій сфері.  

Кожну тему, обрану для проведення дослідження, можуть розглядати 

під різними кутами зору. Більшість минулих форсайт-досліджень обрали 

одну з таких перспектив: 

• обмежена перспектива (фокусування на одному аспекті теми 

(наприклад, технологічний розвиток галузі); 

• техно-економічна перспектива (як правило, нові бізнес-можливості в 

галузі технологій); 
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• цілісна перспектива (соціальна/культурна + економічна + 

технологічна). 

У разі технологічної теми це означає, що основна увага приділяється 

взаємодії між суспільним та технологічним розвитком. 

У разі соціальної теми також може ретельно досліджуватися 

технологічний розвиток. 

Поєднання фокусу, тем та перспектив. Після того, як визначено фокус, 

теми та перспективи дослідження, їх необхідно поєднати в єдину інтегровану 

та послідовну рамку. Для цього існує широкий спектр можливостей, оскільки 

немає чіткого розподілу меж між фокусом, темами та перспективою. Робота, 

що в першу чергу стосується технологічних тем, може стосуватися 

взаємозв‘язку технологічних питань із соціально-економічними проблемами.  

Підсумовуючи, можна сказати, що одні й ті самі теми можна 

обговорювати з абсолютно різних точок зору. 

2. Визначення організаційних учасників, зокрема таких, як секретаріат 

(керівний комітет), виконавчий комітет, тематичні групи і зацікавлені 

сторони. Виконавчий та керівний комітети призначаються на стадії розробки 

проєкту, тоді як тематична(і) група(и) створюються протягом дії проєкту. 

3. Визначення комунікаційної стратегії. 

4. Розроблення виконавчим комітетом плану реалізації форсайту, 

методології його проведення, визначення викликів для дизайну проєкту та 

передбачення внесення у разі необхідності можливих змін. 

5. Визначення необхідних ресурсів – фінансових та людських. При 

цьому потрібно сформулювати вимоги щодо необхідних навичок та 

компетенцій залучених до роботи виконавців.  

6. Означення ресурсів для мобілізації експертів: асоціації та органи, що 

представляють різні верстви суспільства, – мережі, групи 

споживачів/громадян, бізнес-асоціації, кредитні спілки, торгово-промислові 

палати, провідні громадські та бізнес-діячі, академії, їхні представники, які 

можуть бути залучені до роботи як експерти, тощо. 
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7. Організація збирання та розповсюдження інформації протягом усього 

проєкту щодо ходу процесу, всіх видів існуючих формалізованих знань, 

таких як прогнози, сценарії, результати інших проєктів із прогнозування, 

форсайтних досліджень, набори даних, звіти про сучасний стан сфери 

дослідження та про основні характерні тенденції (економічні, соціальні та 

демографічні). Методи, що підтримують збирання інформації про поточну 

ситуацію в географічному чи тематичному полі, називаються методами 

діагностики. 

Інформація в основному повинна дати відповідь на такі питання: 

• який минулий розвиток досліджуваної сфери? 

• яка тенденція його розвитку (логічна екстраполяція)? 

• які ризики та потенційні переломи можуть блокувати тенденцію? 

Організація. Процес передбачення потребує структури управління, що 

дозволяє ефективно координувати діяльність різних суб‘єктів. Хоча кожен 

проєкт відрізняється, деякі складові цієї організаційної структури виявилися 

загальними, зокрема: 

• керівник або виконавчий директор, 

• секретаріат  або керівний комітет (керівна група), 

• виконавчий комітет або команда з управління проєктами (проєктна 

команда). 

У форсайті можна також виділити ряд формальних та неофіційних 

ролей, включаючи промоутерів, зацікавлених сторін, спонсорів, експертів, 

експертні групи тощо.  

Потрібно означити зони відповідальності та повноваження всіх 

виконавців – організаційної структури, установ та організацій, членів Робочої 

групи, керівного комітету і тематичних груп. 

Секретаріат, виконавчий комітет та керівник Робочої групи чітко 

визначають групи людей з подібними функціями в більшості проєктів та 

організовують їх у декілька груп з різною конфігурацією, починаючи від 
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разової участі в одному заході до регулярного залучення до різноманітних 

завдань. 

Зазвичай секретаріат відповідає за стратегічні вказівки, тоді як 

виконавчий комітет – за оперативні дії. Однак управління всією програмою 

перебуває у повноваженні усіх керівних органів. У випадку підходів «знизу 

вгору» групам учасників присвоюються далекосяжні компетенції щодо 

формування процесу (наприклад, тематична група може вирішити 

розділитись на дві підгрупи або застосувати метод, відмінний від 

запропонованого на початку). У таких випадках управлінська команда має 

безперервно переспрямовувати процес. 

Структура управління. Актори, які беруть участь у дослідженні, повинні 

перебувати на зв‘язку один з одним, щоб забезпечити безперебійний робочий 

процес та обмін інформацією.  

Керівник разом із клієнтом формує офіційну структуру на ранній стадії 

проєкту. Залежно від складності проєкту та кількості залучених органів, 

потрібно створити необхідні інституції та визначити їх повноваження, режим 

взаємодії. Наприклад, багато проєктів доручили управління групами панелей 

зовнішнім організаціям. Варто на початку реалізації проєкту означити зони 

відповідальності та повноваження всіх виконавців та визначитися з 

процедурами прийняття рішень, щоб мати чітке уявлення, хто приймає 

рішення про зміст, порядок і відповідальність під час процесу. 

Завдання робочої групи:  

• повсякденне виконання проєкту, 

• управління різними процесами, 

• підготовка інформаційних матеріалів та необхідних документів, 

• організація семінарів та конференцій з конкретних питань, 

• підтримання регулярних контактів з учасниками, спонсорами, 

зацікавленими сторонами та керівним комітетом, 

• інтеграція та узагальнення контенту і звітів та їх представлення 

секретаріату, 
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• організація субпідрядників для реалізації деяких завдань та ретельний 

моніторинг дій субпідрядників, 

• організація експертних слухань, 

• організація публічної дискусії з конкретних питань, 

• забезпечення поінформованості та роботи в мережі, 

• використання методів передбачення, наприклад розроблення сценаріїв, 

конкурентний аналіз тощо, 

• підготовка звітів з конкретних питань, посередницьких та підсумкових 

звітів. 

Підбір висококваліфікованої робочої групи з правильним профілем та 

компетенціями є однією із запорук успіху форсайту. 

Секретаріат або керівний комітет (керівна рада або керівна група) 

складається із керівників високого рівня з приватних та державних установ, 

що компетентні стосовно фокусу дослідження. Зазвичай секретаріат несе 

відповідальність за стратегічні рішення, а також за легітимізацію і підтримку 

дослідження. 

Основні завдання секретаріату, як правило, включають: 

• схвалення та затвердження цілей, фокусу, обсягу фінансування, 

методології, робочої програми, основних рішень та комунікаційної стратегії; 

• забезпечення діалогу між учасниками на найвищому рівні з метою 

формування стратегічної орієнтації проєкту; 

• оцінювання прогресу, моніторинг процесу забезпечення якості проєкту; 

• затвердження та підтримка на найвищому рівні результатів проєкту та 

їх впровадження, сприяння розповсюдженню відповідної інформації; 

• підвищення обізнаності, мобілізація експертів високого рівня та їхнє 

призначення до різних колегій (робочих груп, експертних панелей); 

• формування стратегічних та політичних рекомендацій. 

При формуванні керівного комітету слід враховувати такі важливі 

моменти: 

• залучення необхідної кількості людей; 
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• дотримання балансу між різними зацікавленими сторонами 

(державними/приватними установами / громадськими організаціями) 

Керівний комітет засідає для прийняття чи затвердження основних 

рішень, як правило, від двох до чотирьох разів на рік. Ці зустрічі є основними 

віхами дослідження, і тому їх слід ретельно готувати. Керівний комітет може 

бути доповнений формуванням технічного комітету, який займатиметься 

більш актуальними оперативними питаннями. 

Комунікація:  

• встановлення діалогу між наукою та суспільством: залучення наукових 

знань, цінностей та уподобань у процесі передбачення; 

• включення процесу взаємного навчання.  

Комунікаційна стратегія та процес передбачення функціонують 

паралельно: взаємодії між зацікавленими сторонами протягом усього 

процесу передбачення представляють процес навчання, що включає обмін 

знаннями та/або інформацією, що консолідується в експертній мережі. 

План реалізації. Наприкінці етапу проєктування потрібно розробити 

план імплементації проєкту, що повинен містити перелік усіх основних 

етапів, таких як події, результати та прийняття рішень. Він може також 

включати більш детальний перелік завдань, пов‘язаних з кожним етапом. У 

плані необхідно зазначити обсяги фінансування кожного етапу. 

Для цього план має бути максимально деталізованим з обов‘язковим 

зазначенням кількості залучених акторів, запланованих заходів, очікуваних 

результатів, а також заходів із розповсюдження кінцевих результатів. Метою 

повинно бути досягнення цілком розробленої специфікації, щодо якої слід 

досягти розумного консенсусу серед ключових учасників дослідження, таких 

як Робоча група, її керівник, спонсор, а також, у деяких випадках, ключові 

представники зацікавлених сторін. 

Пізніше план реалізації буде використаний для контролю за 

виконанням проєкту.  
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Плануючи виконання форсайт-програми, важливо забезпечити 

достатню гнучкість діяльності, щоб врахувати можливі надзвичайні ситуації 

під час дослідження. Потрібно передбачити можливість додавати чи 

видаляти окремі пункти плану у відповідь на зміну контексту, зворотний 

зв‘язок від спонсорів, учасників чи зацікавлених сторін або зміни 

доступності ресурсів. 

Методологія. Визначаючи методологію, слід розмежовувати 

методологічну основу та фактичні методи, які її наповнюють. Іншими 

словами, як методологію можна визначити набір і послідовність методів 

генерування, виділення, структурування, аналізу та синтезу інформації на 

різних етапах процесу. 

Вибір та застосування правильного методу для конкретного дослідження 

та для його конкретного етапу є важливим кроком у будь-якому процесі 

передбачення. Методи можуть бути: 

• якісні та кількісні,  

• предиктивні й непредиктивні, 

• дослідницькі та нормативні. 

Обираючи методи, потрібно визначити, який з них найкраще 

сприятиме досягненню цільових результатів (формальних та неофіційних). 

На кожному етапі дослідження може використовуватися свій метод. Щодо 

експертного опитування, то в одній фазі можуть брати участь лише кілька 

експертів, тоді як широкомасштабне експертне опитування передбачається 

на іншому етапі.  

Загальна методологія повинна бути розроблена на початку фази 

проєктування і зорієнтована на зміст та очікувані результати, а також 

враховувати наявність/обмеженість ресурсів (зацікавлених сторін, часу для 

дослідження, людських ресурсів тощо). Тим не менш, методологія є 

еволюційною та повинна переосмислюватися протягом усього процесу, за 

умови обговорення з командою та зацікавленими сторонами. 



 

45 

Оскільки дослідження із передбачення може використовувати різні 

методи (набори методів) на різних етапах, пошук їх відповідної  

послідовності є одним із найбільш важливих організаційних етапів. При 

цьому це еволюційний процес, який потребує постійної адаптації та 

постійних дискусій зі спонсорами, командою та іншими зацікавленими 

сторонами. У цьому сенсі може бути корисним виділення різних етапів, які 

потрібно виконувати на різних фазах роботи: 

• діагноз: розуміння того, де ми перебуваємо, 

• прогноз: передбачення того, що може статися, 

• пропозиція: вирішення питань, що робити та як досягти бажаного 

майбутнього. 

Ці функції можуть стосуватися конкретних фаз процесу або 

використовуватися під час декількох етапів. Один із способів визначення 

методологічної бази – це використання конкретних методів для виконання 

конкретних функцій. кожен з яких дає різні результати. Важливо 

підкреслити, що жоден метод не є універсальним. Кожен метод найкраще 

підходить до певних конкретних цілей, контексту, ресурсів, культури та 

настрою команди та учасників і виявиться неадекватним, якщо цих умов не 

буде дотримано.  

Пропоновані методи наведені у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1  

Методи, які використовуються при форсайт-дослідженні 
Тип метода Методи Призначення 

Аналіз Бібліометрія, 

сканування горизонту, 

сканування оточуючого 

середовища, тренди, 

тренди / екстраполяція, 

SWOT-аналіз, 

морфологічний, 

мультикритеріальний, 

структурний аналіз. 

 

Для структурування питань або зменшення 

складності проблеми, розбиваючи її на більш 

дрібні частини. 

Креативні 

методи 

Мозковий штурм, ігри, 

розумне відображення, 

«всесвітнє кафе» тощо. 

Полегшити учасникам та експертам уявлення 

майбутнього, започаткувати мислення поза 

межами лінійних зрушень у довгостроковому 

майбутньому.  

http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-foresight/methods/analysis/swot-analysis/
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Тип метода Методи Призначення 

Експертні 

опитування 

Дельфі (поштові, 

опитування, 

опитування на 

семінарах, 

конференціях). 

Використовує інформацію з досвіду та знань 

учасників, які в основному є експертами. 

 Експертні панелі 

(інтерв‘ю, віддалені 

опитування, інтернет 

опитування). 

1. Збирання відповідної інформації та знань. 

2. Синтез зібраної інформації. 

3. Поширення процесу передбачення та його 

результатів на значно ширші верстви. 

4. Вплив на передбачення з точки зору 

подальших дій. 

5. Стимулювання нових та творчих поглядів 

та надання бачення майбутніх можливостей, а 

також створення нових мереж. 

Гейміфікація, 

імітації та 

моделювання 

Моделювання. 

Динаміка систем. 

 

Імітація процесу чи системи у реальному часі. 

Динаміка системи – це інструмент для 

дослідження та моделювання складних 

динамічних проблем з точки зору запасів 

(скупчення речей), потоків (руху речей) та 

циклів зворотного зв‘язку на будь-якому рівні 

агрегації. 

Інші Побудова сценаріїв. Ілюстрація бачення можливого майбутнього 

або аспектів можливого майбутнього. 

 Дорожня карта. Методологія планування шляху до 

передбачених варіантів розвитку.  

Дорожня карта може проілюструвати, що 

побудовані сценарії означають для 

суспільства та бізнесу. 

Джерело: розроблено на основі: What is Foresight?. URL: http://www.foresight-

platform.eu/community/forlearn/how-to-do-foresight/ 

Управління. Управління виконанням процесу передбачення означає 

управління часом, людьми, учасниками, спілкуванням та, головне, самим 

процесом передбачення. Цей етап форсайту стосується всієї робочої групи. 

Для досягнення успіху та забезпечення максимальної вигоди від 

дослідження, потрібно: 

– сприяти підвищенню обізнаності про проєкт та залучатися широкою 

підтримкою (як політичних кіл, так і широкої громадськості); 

– розробити план виконання дослідження із визначенням чітких 

термінів для кожного етапу; 

– забезпечити ефективне використання ресурсів, передбачених для 

кожного етапу проєкту; 

http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-foresight/
http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-foresight/
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– контролювати процес виконання, порівнювати результати кожного 

етапу із цілями. 

Управління часом та людьми є ключовими аспектами.  

Управління людьми –  це, насамперед, вибір і залучення учасників.  

Учасники – експерти, необхідні для отримання конкретної інформації, 

респонденти для опитування, розробники сценаріїв і т. ін. Кваліфікація 

учасників проєкту повинна вважатися визначальним фактором кінцевого 

результату. 

Передбачається два етапи вибору учасників: 

– визначити професійні, соціальні групи, види економічної діяльності, 

представників яких слід залучати для виконання кожного етапу; 

– розробити критерії відбору людей, яких передбачається залучити, 

залежно від цілей етапів та методів, що використовуватимуться. Критерії 

можуть змінюватися в ході роботи, тому цей процес може повторюватися. 

Учасниками можуть бути представники різних адміністрацій, 

університетів, підприємств, галузевих асоціацій, торгових палат, профспілок, 

громадських організацій, засобів масової інформації та широкої 

громадськості. Для кожної конкретної роботи слід ретельно враховувати 

завдання етапу та терміни виконання, залежно від чого визначати кількість 

учасників, що може значно варіюватися – від кількох десятків до тисяч 

людей.  

Критерії розробляються з урахуванням цілей та методів конкретного 

етапу. 

Для залучення учасників важливо поширювати інформацію про 

проєкт. Тільки за умови загальної обізнаності про форсайт-дослідження та 

його цілі підтримку йому надасть широке коло людей. Особливо це 

стосується державних установ – вони навряд чи нададуть підтримку, якщо їх 

не інформуватимуть. 

Інструменти інформування: 
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• взаємодія зі спонсорами та зацікавленими сторонами при прийнятті 

важливих рішень та їх регулярне інформування (офіційне та неофіційне) про 

стан справ; 

• поширення інформації про проміжні та кінцеві результати; 

• організація зворотного зв‘язку щодо процесу та результатів для 

зацікавлених сторін та учасників дослідження; 

• формування мереж. 

Для рекламування проєкту можна використовувати інші інструменти: 

• публікації та традиційні засоби комунікації (бази даних, флаєри, 

інформаційні бюлетені тощо); 

• форуми, слухання, семінари, конференції, семінари, наради тощо; 

• ілюстрація історій успіху форсайтних досліджень в інших контекстах; 

• створення постійно оновлюваних публічних вебсайтів.  

Управління та контроль за термінами виконання проєкту та його 

етапів має вирішальне значення для підтримки динаміки та надійності 

виконання проєкту.  

Як правило, роботу потрібно розділити на декілька фаз залежно від 

акцентів та зусиль, яких необхідно докласти для виконання кожної фази. 

Терміни виконання кожної фази повинні бути обговорені командою зі 

спонсором/замовником на початку проєкту. 

Орієнтовна розбивка на окремі етапи:  

етап 1: підготовчий, проєктний – включає аналіз літературних джерел, 

вивчення досвіду інших країн, організацій тощо, в ідеалі повинен бути 

здійснений за два місяці до запуску роботи над проєктом (4% усього часу, 

відведеного на проєкт); 

етап 2: запуск (розподіл завдань, план роботи, створення вебсайту), 

перший місяць дослідження (5–8%); 

етап 3: основна частина роботи, зусиль та часу, яку теж можна 

розділити на фази, які стосуються відображення та залучення зацікавлених 

сторін, збирання інформації, аналізу тенденцій тощо (80–86%); 
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етап 4: аналіз та представлення результатів, останні 1–2 місяці 

дослідження (5–8%). 

Цей розподіл часу є орієнтовним і може змінюватись від одного етапу 

до іншого залежно від складності проєкту (наприклад, більш тривалий етап 

планування), переваг спонсора (наприклад, спонсор може приділити більше 

часу та зусиль на поширення/розповсюдження інформації) тощо. 

Для відстеження термінів і продуктивності команди корисними є 

графіки роботи, що, в ідеалі, повинні фіксувати виконання членами команди 

щоденних завдань, допомагати виявляти непередбачені затримки та 

переформульовувати завдання у разі необхідності. При цьому потрібно 

враховувати, що співвідношення ціни та якості повинно відповідати 

співвідношенню часу та зусиль, які витрачаються на роботу. Важливо 

передбачити достатню оплату праці не тільки команді форсайту, а й 

залученим особам.  

Управління часом – це спільна відповідальність усіх, хто бере участь у 

форсайті, – від спонсорів, клієнтів, керівника групи до команди з 

впровадження, включаючи технічних секретарів та панелей експертів. 

Керівник групи повинен забезпечити чітке планування всіх етапів із 

зазначенням термінів. Для забезпечення певної гнучкості завдання потрібно 

планувати із запасом часу. Про будь-які затримки після закінчення термінів 

потрібно негайно повідомляти керівника групи. Необхідно також досягти 

балансу між прагненням отримати досконалі результати та можливою 

затримкою процесу, а не намагатися витримати терміни виконання проєкту 

на шкоду його якості, якщо деякі аспекти плану не повністю виконуються. 

Аналіз 

Результати 

Результати можуть бути або матеріальними, або нематеріальними. 

Потрібно: 

• визначити основні результати дослідження, 

• пов‘язати результати з групами користувачів, 



 

50 

• сформувати ці результати у інтересах більшої кількості споживачів. 

Визначаючи результати, важливо обговорити їх з усіма можливими 

користувачами. Бажані результати в результаті прогнозування можуть 

відрізнятись від очікувань різних суб‘єктів – одні можуть зосередити увагу 

на певних видах роботи, інші на окремих секторах економіки або на певних 

соціальних групах тощо. Деякі очікування можуть бути нереальними, 

оскільки з огляду на питання анкети вони будуть надто оптимістичними. Ті, 

хто приймають рішення, повинні мати уявлення про можливості форсайту 

задовольняти потреби різних споживачів і вирішувати спірні питання. 

 

 

Потрібно: 

- мати чітке уявлення про види переваг, яких можна очікувати від 

проєкту, для різних груп людей. Це є частиною діяльності з передбачення;  

- повідомляти про це шляхом збирання відповідної інформації та її 

доступного розміщення для широкого загалу. У міру того, як відбувається 

процес дослідження, вироблятиметься краще розуміння того, що воно може 

показати, а чого не може. Тому, можливо, очікувані результати стануть дещо 

іншими. 

Валідацію процесу та результатів слід розглядати як оцінку 

релевантності проєкту або як «ринкові тести» контролю його якості.  

Подальші дії: 

Після того, як основні завдання процесу передбачення будуть виконані, 

необхідна низка подальших заходів для забезпечення ефективного 

використання результатів та засвоєння всіх можливих уроків, передачі 

досвіду для майбутніх досвідів. Ці заходи можуть включати: 

• поширення результатів, 

• оцінку ефективності проєкту, 

• перетворення передбачення у постійний процес. 
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Якщо інформація про проєкт та його результати не поширюється, то 

з‘являються прогалини у впровадженні результатів (тобто були підготовлені 

рекомендації, але не було механізму перевірити, чи були вони реалізовані; 

мережі, які продуктивно працювали, розпалися). Ознайомлення широкої 

аудиторії з результатами роботи та їх передача майбутнім дослідникам є 

ключовою частиною повного виконання проєкту. 

Поширення результатів. Аналіз та оцінювання ефективності 

прогнозування, його процесів, продуктів та результатів становлять значущий 

етап для забезпечення підзвітності, надійності та вагомості для інвесторів. 

Важливим є поширення інформації про ефективність проєкту, належну 

практику та досвід проведення таких досліджень, що вимагає не просто 

розповсюдження документації, а передачі більшої кількості інформації.  

Аналіз прогнозування передбачає розуміння, чи були досягнуті цілі та 

як керували процесом, визначення подальших дій та розроблення плану 

впровадження результатів дослідження. 

Оцінювання ефективності проєкту: 

Деякі дані для оцінювання можуть бути побічними продуктами 

діяльності робочої групи – це такі, як кількість зустрічей, повідомлення для 

преси, списки публікацій тощо. Але часто потрібно генерувати нові дані – 

іноді шляхом спеціального опитування людей, які беруть участь у процесі. 

Однією з ключових особливостей оцінювання є вимірювання досягнень 

проєкту відповідно до його цілей за допомогою, наприклад, підходу «Логічна 

діаграма». 

«Логічна діаграма» передбачає оцінювання відповідно до: 

• загальних цілей політики, 

• цілей дослідження, 

• основної діяльності, що проводилася, 

• негайних наслідків, 

• проміжних результатів, 

• кінцевих наслідків. 
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Аналіз передбачає взаємозв‘язок цих фаз. 

Оцінювання досягнення цілей включає основні цілі, неявні цілі, цілі, 

що додаються під час дослідження, – тобто всіх цілей загалом. 

Щодо основної діяльності – оцінюється, як виконано основні заходи, 

наскільки та як виконувалися важливі етапи. 

Оцінка негайних наслідків – ступінь досягнення результату (наприклад, 

підготовлені та розповсюджені звіти, проведені засідання). 

Оцінка проміжних результатів – використовуються такі методи, як 

інтерв‘ю та опитування учасників проєкту, користувачів результатів. 

Визначаються такі питання, як: чи були сформовані нові мережі, чи змінили 

люди свою поведінку, чи є інші організації, методи передбачення або 

результати? 

Оцінка кінцевих наслідків – визначається вплив цієї діяльності на 

регіональну (галузеву, країнову тощо) ефективність в цілому, хоча наслідки 

різноманітних передбачень та інших втручань можуть відрізнятися залежно 

від сфери дослідження. 

Дані для оцінки. Найпростіший спосіб отримати дані – систематичне 

звітування про процес та аналіз результатів опитування. Результати можуть 

проявлятися з точки зору ефективності та кар‘єри людей, організаційних 

можливостей фірм-учасниць, покращення комунікаційних мереж, соціальної 

взаємодії загалом. Тож питання для опитування повинні бути сформульовані 

так, щоб охопити різні типи переваг. 

Перетворення передбачення у постійний процес. Багато регіонів, 

секторів чи організацій вважають, що прогноз є цінним ресурсом при 

розробленні планів поточної діяльності. Незважаючи на те, що разова робота 

з передбачення може сприяти формуванню довготермінових рішень, 

наприклад, законодавчих, можуть виникнути нові умови, фактори впливу на 

досліджувану сферу, що спричинять зміну планів і потребу нового 

дослідження. 
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Тому дедалі частіше приймається рішення про впровадження певної 

форми безперервної діяльності із передбачення в країні, регіоні чи секторі. 

Це не означає здійснення повноцінної програми передбачення на постійній 

основі. Це може бути постійне проведення дрібномасштабних вивчень 

окремих аспектів, роботи з певними установами або наборами користувачів. 

Відповідний підрозділ може організовувати регулярні зустрічі, підтримувати 

мережі, створені під час первинного проєкту форсайту, надавати інформацію 

та здійснювати аналіз, що можуть допомогти вчасно оновити звіти, внести 

зміни до планів, законодавства тощо. 

Практика організаії форсайту 

На практиці кількість етапів і завдань робочої групи часто є меншими 

порівняно з методологією Європейської платформи форсайту.  

Кількість етапів форсайт-досліджень у публікаціях науковців 

варіюється від трьох до семи: 

І. 1) Збирання інформації або сканування зовнішнього середовища; 

2) інтерпретація даних і викладення версій майбутнього; 

3) розроблення варіантів дій
40

. 

ІІ. 1) Точне визначення цілей дослідження;  

2)  залучення різних зацікавлених сторін у процес формулювання 

завдань дослідження; 

3)  визначення зон відповідальності та повноважень виконавців; 

4)  орієнтація на практичне застосування результатів дослідження; 

5)  розроблення плану реалізації результатів дослідження на ранніх 

його етапах; 

6)  оперативне поширення інформації про хід дослідження та його 

завдання; 

7)  стимулювання до виконання отриманих рекомендацій
41

. 

                                                           
40

 Пенькова И.В., Боднар А.В. Теоретические основы форсайта в парадигме 

стратегического управления и инновационного развития. Вестник ВГУ, серия: Экономика 

и управление. 2017. № 3. С. 50–58. 



 

54 

ІІІ. 1) Стратегічна розвідка (вхідні дані); 

2)  форсайт (аналіз, інтерпретація, перспектива); ` 

3)  результати (розширені / нові перспективи / сприйняття або 

стратегічні варіанти); 

4)  стратегія та / або стратегічне планування
42

. 

Після завершення останнього варіанту порядку здійснення форсайт-

дослідження (включаючи всі етапи та елементи) його модель виглядає так 

(рис. 1.3): 

 
 

Рис. 1.3. Модель здійснення форсайт-досліджень відповідно до 

методології ЮНДП 

Джерело: сформовано за: Foresight Manual. Empowered Futures for the 2030 Agenda / UNDP 

Global Centre for Public Service Excellence. 2018. 50 р. 

 

А. Короняк та А. Саціо-Шиманьска (приклад ІІІ)
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 разом з Е. 

Ліхтентхалером
44

 наголошують на важливості наявності навичок із пошуку, 

фільтрації, інтерпретації та використання майбутніх даних в управлінській 
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практиці, зокрема в організації прогнозних досліджень, та вимагає доступу 

до відповідних джерел прогнозної інформації.  

Вагома роль організаційного ресурсу обґрунтовує пошук моделей чи 

інструментів, які дозволять оцінити процес передбачення як людську чи 

організаційну компетентність. Цікавою відправною точкою можуть стати 

моделі зрілості можливостей, що входять до класу моделей, відомих як 

моделі розвитку. Модель прогнозування зрілості, розроблена Т. Грімом
45

, 

надає інструмент вимірювання, що дає організаціям змогу оцінити свої 

можливості щодо здійснення успішного прогнозування чи форсайт-

дослідження та визначення, де вони потребують вдосконалення. Модель 

враховує такі аспекти, як: лідерство, оточення, побудова бачення та 

планування. Ці аспекти забезпечують підтримку організаційного бачення у 

планах, людьми, за допомогою навичок та процесів. 

Основна модель зрілості містить п‘ять (5) її рівнів
46

: 

– спеціальний (рівень 1). Організація недостатньо обізнана з 

процесами, або більшість робіт виконується без планів та експертних знань. 

Це початковий стан для будь-якої практики; 

– обізнаний (рівень 2). Організація усвідомлює, що в цій галузі існують 

найкращі практики, і вона вчиться на зовнішньому та минулому досвіді; 

– здатний (рівень 3). Організація досягла рівня послідовного підходу до 

організації роботи, який використовується у всій організації, що забезпечує 

прийнятний рівень ефективності та повернення інвестицій; 

– зрілий (рівень 4). Організація вклала додаткові ресурси у розвиток 

кваліфікації працівників, вивчення наявного досвіду та передових практик; 

– світового класу (рівень 5). Організація вважається лідером у своїй 

галузі, часто створюючи та поширюючи нові методи. 
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Ці рівні розвиваються та є кумулятивними. Іншими словами, більш 

високих рівнів організації можуть досягнути лише після того, як вони 

освоїли та пройшли через нижчі рівні. Як і у будь-якого процесу розвитку, 

короткого шляху немає
47

. Ця модель надає засоби для оцінки, відображення 

та обговорення поточних рівнів передбачуваної зрілості та формує розуміння 

спроможності реалізувати проєкт як організацією, так і її партнерами. 

Завдання Робочій групі у кожному проєкті ставляться свої, вони 

можуть збігатися із пропонованими Європейською платформою або 

відрізнятися від них. 

Наприклад: 

1) розроблення методології; 

2) забезпечення поширення інформації та збирання даних; 

3) підготовка звітів із конкретних питань; 

4) координація діяльності панелей експертів, запобігання дублювання 

ініціатив різними панелями/підрозділами; 

5) налагодження зв‘язків з експертними панелями з метою виявлення 

проблем, а також надання зворотного зв‘язку; 

6) допомога у перегляді процедури дослідження, враховуючи набутий 

досвід та отримані рекомендації
48

. 

Інші приклади функцій і завдань робочої групи при проведенні 

форсайтних досліджень наведено у табл. 1.2. 

В Україні у 2004–2006 роках Центром досліджень науково-технічного 

потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва Національної академії наук 

України за участю Українського інституту науково-технічної експертизи та 

інформації Міністерства освіти і науки виконувався проєкт «Розроблення 

довго- і середньострокових прогнозів науково-технологічного та 

інноваційного розвитку» (на виконання Державної програми прогнозування 

науково-технологічного та інноваційного розвитку України на 2004–2006 
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роки). Результати цієї роботи було покладено в основу уточнення 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, які мають коригуватися 

кожні п‘ять років відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки». 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. № 1118 

затверджено Державну програму прогнозування науково-технологічного 

розвитку на 2008–2012 роки, що має більш широкі завдання: створення 

правових, економічних і організаційних умов для прогнозування НТР та 

забезпечення його проведення на постійній основі для використання в 

процесі розроблення стратегічних та програмних документів розвитку 

держави. Таким чином головна мета зазначеної п‘ятирічної програми – 

відпрацювати технологію систематичного розроблення і коригування 

довгострокових прогнозів НТР у єдиній системі стратегічних документів 

розвитку економіки держави та її окремих сфер, а також узгодження 

варіантів таких прогнозів із макроструктурними сценарними прогнозами 

розвитку національної економіки
49

. 

Для здійснення форсайт-досліджень у 2008–2011 рр. Міністерство 

освіти та науки призначило заступника міністра М.В. Стріху  керівником 

Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 

2008–2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 

вересня 2007 року № 1118, в рамках якої означене дослідження відбувалося. 

Керівні органи із організаії форсайту становили: 

– секретаріат програми, функції якого виконували співробітники 

департаменту науки МОН, три особи з яких постійно працювали у рамках 

програми. Секретаріат керував реалізацією програми і вирішував усі 

оперативні питання; 

– шість експертних рад високого рівня (за кількістю напрямів 

дослідження – з енергетики, біотехнологій, ІКТ, нових матеріалів, екології, 

                                                           
49

 Кваша Т.К., Мусіна Л.А., Писаренко Т.В. Державна програма прогнозування науково-

технологічного розвитку на 2008–2009 роки: підсумки 2008-го. Світ. 2009. № 17–18.
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медицини) у складі 8–11 осіб та керівника ради. До складу експертних рад 

входили представники наукових установ (директори інститутів та їхні 

заступники, завідувачі відділів – провідні науковці, доктори наук та 

академіки); представники центральних органів виконавчої влади на рівні 

директорів департаментів, представники бізнесу. Функції цих експертних рад 

стосувалися затвердження результатів форсайт-досліджень та інших 

стратегічних рішень; 

– функції виконавчого комітету виконував за договором із МОН 

Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. До його 

завдань відносилися: розроблення методології здійснення форсайту, 

формування експертних груп, проведення опитувань експертів, оброблення і 

зведення результатів опитування, представлення їх секретаріату та 

експертній раді для затвердження.  

Крім того, окремі роботи виконували  Одеський державний економічний 

університет, Державне підприємство «ОРТ» МОН України, Харківський 

політехнічний інститут, навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного 

системного аналізу» НТУУ«КПІ ім. Ігоря Сікорського»  

У 2019 р. унаслідок закінчення терміну чинності пріоритетних 

напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності, визначених у  

2008–2011 рр., проводилися наступні форсайтні дослідження із виявлення 

нових пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку України на 

2021–2030 рр. Ініціатором і спонсором цієї роботи стало Міністерство 

освіти і науки України. Керівником дослідження призначено заступника 

міністра.  

Організаційне забезпечення форсайт-дослідження включало: 

1)  розроблення процедури (порядку) визначення пріоритетних 

напрямів науково-технологічного розвитку; 

2)  формування робочої групи та організація її роботи;  

3)  розроблення методичних рекомендацій із проведення дослідження; 

4)  формування двох груп експертів – з представників закладів вищої 
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освіти і наукових установ та з представників бізнесу і центральних органів 

виконавчої влади; 

5)  проведення опитувань експертів, проведення аналізу результатів 

опитування та їх зведення;  

6)  підготовка проєкту переліку пріоритетних напрямів науково-

технологічного розвитку і представлення його робочій групі для затвердження.  

Керівна група із організаційного та тематичного забезпечення визначення 

нових пріоритетів складалася із: керівника (заступник міністра освіти і науки); 

робочої групи; виконавчого комітету. 

Робоча група з питань формування переліку пріоритетних напрямів 

науково-технологічного розвитку – група експертів вищого рівня. До її складу 

залучалися провідні фахівці НАН та національних галузевих академій наук, 

провідних науково-дослідних інститутів, закладів вищої освіти, керівні 

працівники центральних органів виконавчої влади відповідного профілю та 

представники бізнес-середовища. Основним завданням робочої групи стали 

розгляд і схвалення проєкту переліку пріоритетних напрямів науково-

технологічного розвитку України.  

Виконавчий комітет. Відповідно до наказу МОН  від 19.04.2019 №538 у 

2019 р. Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації як 

виконавчим комітетом здійснено роботу із визначення нових пріоритетних 

напрямів науково-технологічного розвитку України на 2021–2030 рр. . Як і у 

2008–2011 рр., до завдань УкрІНТЕІ було віднесено: 

1) розроблення порядку (процедури) визначення переліку пріоритетних 

напрямів науково-технологічного розвитку; 

2) інформаційне забезпечення робочої групи і експертів – підготовка 

аналітичних матеріалів щодо глобальних технологічних трендів, новітніх 

досягнень і світових перспективних напрямів науково-технологічного розвитку; 

3) формування груп експертів для проведення експертного опитування: з 

науковців, з представників центральних органів виконавчої влади і бізнесу; 
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4) розроблення методології проведення експертного опитування, 

формування питань та розроблення анкети і форми паспорта технології.  

5) проведення опитувань експертів; 

6) розроблення методології оброблення відповідей експертів та 

оцінювання нових технологій; 

7) аналіз та оброблення відповідей експертів, оцінювання технологій, їх 

ранжування; 

8) формування пропозицій до проєкту переліку пріоритетних напрямів 

науково-технологічного розвитку.  
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Таблиця 1.2 

Методи проведення прогнозних досліджень та функції робочих груп 
 

Країна Проєкт Метод Суть методу Посилання 

ЄС Horizon scanning 

study: future radical 

innovation 

breakthroughs. 

Організатори: 
Європейська 

Комісія, 

Європейська рада з 

інновацій. 

Термін – 2017–

2018  рр. 

Горизонт - 2038 р. 

 

Сканування 

горизонту, огляд 

науково-технічної 

літератури та 

результатів 

прогнозних 

досліджень у 

всьому світі, 

відфільтрованих 

шляхом експертних 

опитувань щодо 

потенційного 

впливу на 

майбутнє, 

можливості 

створення світової 

вартості, поточної 

зрілості, 

довгострокового 

потенціалу та 

відносної 

можливості ЄС у 

сфері досліджень 

та інновацій; 

проведення інтерв‘ю. 

Мета – виявлення потенційно важливих, 

проривних  інновацій на найближчі 15–20 років 

 

Робоча група: 

Керівна група із представників Генерального 

директорату наукових досліджень та інновацій 

Європейської Комісії. Функції – керівництво 

дослідженням. 

Тематичні групи:  

із проведення опитування про глобальні мережі 

цінностей та проривні радикальні інновації; 

із організації семінарів та підготовки їх програм, 

запрошення доповідачів; 

із організації дискусій; 

із підготовки звітів про результати дослідження; 

із групової роботи (Урядовий інститут 

макроекономічного аналізу, Федеральне 

міністерство освіти та досліджень Німеччини, 

Швейцарський федеральний інститут водних наук, 

Фонд Іннаксіс & Науково-дослідний інститут, 

Грецький інститут транспорту, Університет 

Ольборга, Форсайт-центр, Кренфілдський 

університет, Z-Punkt Foresight Company, Університет 

логістики Кюне та деякі інші). 

URL: 

https://ec.europa.eu/i

nfo/research-and-

innovation/strategy/s

upport-policy-

making/support-eu-

research-and-

innovation-policy-

making/foresight/acti

vities/current/horizon

-scanning-study-

future-radical-

innovation-

breakthroughs_en#ai

ms-of-the-study-and-

who-is-involved  

Мальта eFORESEE – 

форсайт-проєкт у 

рамках розділу 

«Покращення 

Онлайн-

консультації. 

Розроблення 

бачення і сценаріїв. 

Мета – підготувати бачення Мальти як передової 

економіки знань до 2020 року та надати план дій 

розробникам політики та іншим учасникам Мальти 

для досягнення цього бачення, а також створити та 

URL: 

https://cordis.europa.

eu/article/id/20266-

foresight-in-action-

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en#aims-of-the-study-and-who-is-involved
https://cordis.europa.eu/article/id/20266-foresight-in-action-malta-and-the-eforesee-project/pl
https://cordis.europa.eu/article/id/20266-foresight-in-action-malta-and-the-eforesee-project/pl
https://cordis.europa.eu/article/id/20266-foresight-in-action-malta-and-the-eforesee-project/pl
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Країна Проєкт Метод Суть методу Посилання 

людського 

потенціалу» – 

майбутнє знань в 

галузі інформаційно-

комунікаційних 

технологій (ІКТ) та 

освіти у 2020 році. 

Організатор – 

Агентство з науки та 

технологій Мальти, 

Європейська 

Комісія. 

Спонсор – 

Генеральний 

директорат 

досліджень 

Європейської 

Комісії. 

Термін – 2012 р. 

Горизонт – 2020р. 

Експертні панелі. 

Дорожні карти 

 

розповсюдити знання і досвід здійснення форсайту 

на Мальті серед малих країн Європи і країн-членів. 

 

Керівна група: 

Координатор – Агентство з науки та технологій 

Мальти – керівництво проєктом. 

Виконавчий комітет (команда) - представники 

приватного сектора (асоціації та компанії), уряду 

(міністерства, відомства та органи влади) та вищих 

навчальних закладів – здійснення. 

 

 

malta-and-the-

eforesee-project/pl  

 

URL: 

http://www.cs.um.edu

.mt/gordon.pace/Teac

hing/Foresight/Papers

/eforesee-ict.pdf  

ЄС FISTERA – 

Foresight on 

Information Society 

Technologies in the 

European Research 

Area 2020 

 

Організатори: 

Інститут 

перспективних 

технологічних 

SWOT-аналіз. 

 

Бібліометричний 

аналіз. 

. 

Дельфі-

опитування. 

 

Патентний аналіз. 

 

Семінари. 

Мета: визначення основних технологічних, 

економічних, соціальних та політичних факторів, 

перспектив майбутніх технологій ІКТ в Європі та їх 

вплив на підвищення якості життя; визначення 

основних сильних та слабких сторін IКT та 

потенційних можливостей та загроз, які можуть 

посилити або послабити конкурентну позицію 

Європи. 

 

Функції керівної (робочої) групи: організація 

роботи, поширення та обговорення результатів на 

The European 

Foresight Monitoring 

Network, Collection 

of EFMN Briefs. Part 

1.  

Luxembourg: Office 

for Official 

Publications of the 

European 

Communities, 

2008. 481 p. URL: 

https://cordis.europa.eu/article/id/20266-foresight-in-action-malta-and-the-eforesee-project/pl
https://cordis.europa.eu/article/id/20266-foresight-in-action-malta-and-the-eforesee-project/pl
http://www.cs.um.edu.mt/gordon.pace/Teaching/Foresight/Papers/eforesee-ict.pdf
http://www.cs.um.edu.mt/gordon.pace/Teaching/Foresight/Papers/eforesee-ict.pdf
http://www.cs.um.edu.mt/gordon.pace/Teaching/Foresight/Papers/eforesee-ict.pdf
http://www.cs.um.edu.mt/gordon.pace/Teaching/Foresight/Papers/eforesee-ict.pdf
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Країна Проєкт Метод Суть методу Посилання 

досліджень JRC-

IPTS; Telecom Italia 

Lab; PREST – 

Університет 

Манчестера; 

Інститут оцінювання 

технологій та 

системного аналізу 

ІТАS – Центр 

досліджень 

Карлсруе; 

Дослідження систем 

ARC; Gopa-

Cartermill.  

Термін: вересень 

2002 р. – серпень 

2005 р.  

Часовий горизонт: 

до 2020 р. 

 

Форсайт-

конференція. 

 

Розроблення 

сценаріїв 

більш ніж 20 національних семінарах та підсумковій 

конференції, що була організована в ході проєкту, а 

також в Інтернеті. 

 

https://ec.europa.eu/r

esearch/social-

sciences/pdf/other_pu

bs/efmn-

report_en.pdf 

 

 

ЄС Тransport and 

Mobility in an 

Enlarged Europe – 

2020 

 

Спонсори: 

Управління з питань 

сталого розвитку та 

конкурентоспромож-

ності Директорату 

енергетики та 

транспорту 

(Sustainable and 

Консультації 

експертів. 

 

Мозковий штурм. 

 

Розроблення 

сценаріїв. 

 

Дельфі-

опитування. 

 

Екстраполяція 

ключових 

Мета: визначення перспектив розвитку 

транспортного сектора і мобільності та шляхів 

впливу на нього. Особлива увага була приділена 

впливу зовнішніх факторів.  

Функції керівної (робочої) групи: 

• навчально-тренувальна програма експертів; 

• організація: 

 – консультацій експертів: проведено два раунди 

роботи з експертами.  

Перший раунд (60 експертів) відбувався протягом 

першого року проєкту, тривав повний тиждень і 

використовувався для збирання знань, пов‘язаних із 

транспортним сектором.  

The European 

Foresight Monitoring 

Network, Collection 

of EFMN Briefs. Part 

1.  

Luxembourg: Office 

for Official 

Publications of the 

European 

Communities, 

2008. 481 p. URL: 

https://ec.europa.eu/r

esearch/social-

https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
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Competitive Growth 

General Directorate 

for Energy and 

Transport). 

Організатор:  
Міждисциплінарний 

центр порівняльних 

досліджень у галузі 

соціальних наук 

(Interdisciplinary 

Centre for 

Comparative Research 

in the Social Sciences 

(ICCR)). 

Термін: 2002–

2004 рр.  

Часовий 

горизонт: 2020+ 

показників 

 

Другий раунд – консультативна робота 12 

експертів, яка відбулася у кінці проєкту і полягала у 

визначенні шляхів впливу на транспорт; 

– мозкового штурму: консультаційні панелі 

використовували мозковий штурм і метод сценаріїв 

для проведення обговорень та визначення шляхів 

розвитку транспорту;  

– розроблення сценаріїв: учасникам було надано 

короткий виклад питань, що виникли у результаті 

мозкового штурму, і запропонували вибрати ті, які 

найбільш підходять для опису  поточної ситуації та 

можливого майбутнього. Кожна група узгодила 

базовий сценарій та обмежила набір альтернативних 

сценаріїв. Робоча група проєкту використовувала це, 

щоб розробити загальний базовий сценарій та сім 

альтернативних сценаріїв майбутнього; 

– Дельфі-опитування: у проєкті здійснено двоетапне 

опитування. Перша хвиля опитування із залученням 

455 експертів – для перевірки результатів першого 

туру експертних консультацій щодо критичних 

факторів та сценаріїв майбутнього для транспорту. 

Друга хвиля опитування – респондентам розіслано 

результати першої хвилі опитування та 

запропоновано змінити чи підтвердити свій 

початковий вибір; 

– екстраполяція тенденцій ключових показників. 

Паралельно здійснено екстраполяцію трендів для 

відібраних показників як важливих для майбутнього 

транспорту. 

Робоча група визначила вісімнадцять шляхів 

впливу на транспортний сектор та підтвердила це 

через експертні опитування та експертні 

sciences/pdf/other_pu

bs/efmn-

report_en.pdf 

 

 

https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
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консультації. 

 

Велика 

Брита-

нія 

Cognitive Systems 

2020 

 

Спонсори: 

Департамент торгівлі 

та промисловості 

(Department of Trade 

and Industry). 

Тип: Національний 

форсайтний проєкт, 

що охоплює 

конкретну проблему, 

а також науково-

технічну та 

соціально-

економічну сферу та 

впливає на неї. 

Організатор: 

Департамент 

прогнозування 

(Foresight 

Directorate), 

Департамент науки і 

техніки (Office of 

Science and 

Technology) 

Термін: 2002–

2003 рр.  

Часовий 

горизонт: 2020 р. 

Семінари. 

 

Робочі засідання. 

 

Конференції 

Мета проєкту «Когнітивні системи Великої 

Британії» полягала у виробленні бачення 

майбутнього розвитку когнітивних систем шляхом 

вивчення останніх досягнень у галузі нейронауки, 

інформатики та суміжних галузей та їх потенціалу 

для майбутньої взаємодії. 

Робоча група: 

керівники – міністр науки та департамент торгівлі 

та промисловості (керівництво проєктом);  

члени робочої групи – представники бізнесу, 

академічних кіл та уряду. 

Робоча група відповідала за проведення серії 

семінарів (5), проведення конференції InterAction, 

висвітлення поглядів зацікавлених дослідницьких 

громад, вирішення технічних аспектів. 

  

The European 

Foresight Monitoring 

Network, Collection 

of EFMN Briefs. Part 

1.  

Luxembourg: Office 

for Official 

Publications of the 

European 

Communities, 

2008. 481 p. URL: 

https://ec.europa.eu/r

esearch/social-

sciences/pdf/other_pu

bs/efmn-

report_en.pdf 

 

 

https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/efmn-report_en.pdf
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Греція The Greek National 
Technology Foresight 

Programme. 

Тип: Національна 

технологічна 

форсайт-програма. 

Організатор: 

Генеральний 

секретаріат з питань 

досліджень та 

технологій (GSRT) 

Міністерства 

розвитку (МО). 

Термін: 2001–

2005 рр. 

Часовий 

горизонт: 2021 р. 

 

Експертні панелі. 

Метод Дельфі. 

Розроблення 

сценаріїв. 

Консультації із 

зацікавленими 

сторонами. 

 

Мета – дослідження, як наука, наукові дослідження 

та технології можуть сприяти формуванню 

грецького «суспільства знань» за 13 тематичними 

панелями. 

 

Керівна та виконавча структури: 

керівна команда, що складалася з клієнта, GSRT та 

координаційного підрозділу; 

координаційний підрозділ, що складався з 

консорціуму партнерів (Національний технічний 

університет, Афінський економічний університет, 

Національна школа громадського здоров‘я, дві 

приватні компанії – Logotech та K-Net), завданням 

якого було розроблення оригінальних сценаріїв, 

здійснення експертних опитувань; 

міжнародний консультативний комітет, основним 

завданням якого було надання практичних 

рекомендацій щодо методологічних питань та 

передача цінних знань і досвіду щодо потенційних 

факторів успіху і перешкод; 

групи підтримки, що складалися з громадських 

організацій та представників різних асоціацій, які 

були орієнтовані переважно на інформаційне 

забезпечення форсайта і розповсюдження 

інформації. 

Amanatidou E. The 

Greek National 

Technology Foresight 

Programme: success 

is in the eye of the  

beholder. Int. J.  

Foresight and  

Innovation Policy. 

2013. Vol. 9, No. 1. 

Р. 7–92. 

Корея Korea 2030 

 

Спонсори:  
Міністерство науки і 

техніки Республіки 

Корея (The Ministry 

of Science and 

Об‘єднання 

методів: 

опитування 

(онлайн, Дельфі). 

 

Огляд результатів 

попередніх 

Мета: визначити майбутні перспективи  і 

технологічні передбачення, виявити виклики та 

можливості для економіки та суспільства Кореї. 

 

Робоча група: 

– керівний комітет – представники Міністерства 

науки і техніки (керівництво роботою); 

Korea 2030. URL: 

http://www.foresight-

platform.eu/wp-

content/uploads/2011

/04/EFMN-Brief-No.-

36-Korea-2030.pdf 

 

http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2011/04/EFMN-Brief-No.-36-Korea-2030.pdf
http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2011/04/EFMN-Brief-No.-36-Korea-2030.pdf
http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2011/04/EFMN-Brief-No.-36-Korea-2030.pdf
http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2011/04/EFMN-Brief-No.-36-Korea-2030.pdf
http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2011/04/EFMN-Brief-No.-36-Korea-2030.pdf
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Technology of the 

Republic of Korea 

(MOST)). 

Тип: Національний 

форсайт. 

Організатор:  
Міністерство науки 

і техніки (The 

Ministry of Science 

and Technology of the 

Republic of Korea 

(MOST)) 

Корейський 

інститут оцінки та 

планування наукових 

досліджень та теорії 

(Korean Institute for 

S&T Evaluation and 

Planning/ 

www.kistep.re.kr). 

Тривалість: 
червень 2003 р. – 

грудень 2004 р.  

Бюджет: 50 000 

євро. 

Часовий 

горизонт: 2005–

2030  рр. 

досліджень. 

 

Розроблення 

сценаріїв. 

 

Три етапи 

дослідження: 

1) опитування 

експертів з різних 

наукових галузей 

для визначення 

майбутніх 

перспектив та 

потреб корейського 

суспільства за 

чотирма 

напрямами: світ, 

нація, суспільство 

та індивід; 

2) опитування 1000 

експертів та 1000 

членів широкої 

громадськості. 

Опитування 

охопило 761 

тематику, 

згруповану в 

підкатегорії, кожна 

з яких містила 

близько 20 

запитань;  

3) розроблення 

– виконавчий комітет – Корейський інститут 

оцінки та планування наукових досліджень та теорії 

(проведення форсайту); 

– комітет із визначення пріоритетів (відбір із 761 

технологій, які увійшли у базу технологій на 

попередніх етапах, 189 пріоритетних технологій та 

їх кластерізація у 21 технологічну групу).  
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сценаріїв 

вірогідного 

розвитку освіти, 

праці, охорони 

здоров‘я та систем 

безпеки. 

США The US Hydrogen 

Roadmap  

 

Спонсори: 

Міністерство 

енергетики США 

(U.S. Department of 

Energy). 

Тип: Національний 

форсайт. 

Організатор: 

Міністерство 

енергетики США. 

Термін: 1) 2002; 

2) оновлений 

варіант 2016–2017. 

Часовий 

горизонт: 2030; 

2050. 

Семінари. 

 

Експертні панелі. 

 

Технологічні 

дорожні карти 

Мета. Розроблення національної дорожньої карти 

водневої енергетики.  
 

Робоча група: 

Керівництво: Міністерство енергетики США 

(організація семінарів, проведення опитувань 

експертних панелей). 

Координатор – Асоціація енергетики паливно-

водневої енергії. 

Учасники: 

Науково-дослідний інститут електроенергетики 

(забезпечення даними – результатами наукових 

спостережень, технічне забезпечення);  

McKinsey & Company – аналітична підтримка; 

Національна лабораторія Міністерства енергетики 

США – розроблення дорожньої карти. 

Тематичні групи: члени Коаліції найбільших 

нафтогазових, енергетичних, автомобільних, 

паливних елементів та водневих компаній – надання 

інформації, розроблення пропозицій. 

Панелі отримали матеріали від промисловості та 

академічних фахівців, національних лабораторій та 

компаній, які займаються водневою діяльністю.  

Ці матеріали були використані для формування 

Національної дорожньої карти водневої енергії 

URL: 

https://www.hydroge

n.energy.gov/pdfs/nat

ional_h2_roadmap.pd

f 

 

URL: 

https://static1.squares

pace.com/static/53ab

1feee4b0bef0179a15

63/t/5e7139c07616c5

64789d0896/1584478

670944/Road+Map+t

o+a+US+Hydrogen+

Economy+Full+Repo

rt.pdf 

 

 

https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/national_h2_roadmap.pdf
https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/national_h2_roadmap.pdf
https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/national_h2_roadmap.pdf
https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/national_h2_roadmap.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53ab1feee4b0bef0179a1563/t/5e7139c07616c564789d0896/1584478670944/Road+Map+to+a+US+Hydrogen+Economy+Full+Report.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53ab1feee4b0bef0179a1563/t/5e7139c07616c564789d0896/1584478670944/Road+Map+to+a+US+Hydrogen+Economy+Full+Report.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53ab1feee4b0bef0179a1563/t/5e7139c07616c564789d0896/1584478670944/Road+Map+to+a+US+Hydrogen+Economy+Full+Report.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53ab1feee4b0bef0179a1563/t/5e7139c07616c564789d0896/1584478670944/Road+Map+to+a+US+Hydrogen+Economy+Full+Report.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53ab1feee4b0bef0179a1563/t/5e7139c07616c564789d0896/1584478670944/Road+Map+to+a+US+Hydrogen+Economy+Full+Report.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53ab1feee4b0bef0179a1563/t/5e7139c07616c564789d0896/1584478670944/Road+Map+to+a+US+Hydrogen+Economy+Full+Report.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53ab1feee4b0bef0179a1563/t/5e7139c07616c564789d0896/1584478670944/Road+Map+to+a+US+Hydrogen+Economy+Full+Report.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53ab1feee4b0bef0179a1563/t/5e7139c07616c564789d0896/1584478670944/Road+Map+to+a+US+Hydrogen+Economy+Full+Report.pdf
https://static1.squarespace.com/static/53ab1feee4b0bef0179a1563/t/5e7139c07616c564789d0896/1584478670944/Road+Map+to+a+US+Hydrogen+Economy+Full+Report.pdf
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Туреч-

чина 

Turkish S+T Vision 

2023 

 

Спонсори: 

Науково-технічна 

дослідницька рада 

Туреччини (The 

Scientific and 

Technical Research 

Council of Turkey 

(TUBITAK)). 

 

Тип: Національний 

технологічний 

форсайт. 

 

Організатор: 
Науково-технічна 

дослідницька рада 

Туреччини (The 

Scientific and 

Technical Research 

Council of Turkey 

(TUBITAK)). 

 

Термін 2003–2004. 

 

Часовий горизонт: 

2023 р. 

Експертні панелі. 

 

Дельфі-

опитування.  

 

SWOT-аналіз. 

 

Мозковий штурм. 

 

Майстерні 

 

 

Мета: визначення стратегічних технологій та 

пріоритетів R & D; формування політики S & T 

протягом наступних 20 років. 

 

Робоча група: 

– координатор – TUBITAK; 

– керівний комітет (Секретаріат) – найвищий 

керівний орган Програми. Його утворили з 65 

представників 27 державних установ, 29 

промислових організацій та неурядових організацій, 

а також 9 університетів. Він відповідав за процес 

визначення пріоритетів, прийняття стратегічних 

рішень та затвердження звітів і політичних 

рекомендацій; 

– виконавчий комітет, який складався з трьох 

представників Наглядової ради та адміністративних 

посадових осіб TUBITAK, під керівництвом 

президента TUBITAK вирішував фінансові та 

оперативні питання; 

– проєктне бюро – із співробітників відділу з 

питань науково-технічної політики TUBITAK. 

Проєктне бюро відповідало за реалізацію прокту. 

Основні зацікавлені сторони та учасники-експерти 

– уряд, промисловість, наукові та громадські 

організації.  

Зовнішня експертиза: Департамент політичних 

досліджень у галузі інженерних, наукових та 

технологічних технологій Університету Манчестера 

(PERST) забезпечував інформацією експертів та 

проєктне бюро про наявний досвід технологічного 

прогнозування у Великій Британії. PERST також 

офіційно співпрацював на етапі підготовки анкет і 
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Країна Проєкт Метод Суть методу Посилання 

методології Дельфі.  ight_Program_-

_a_contextualist_desc

ription_and_analysis 

Швеція Swedish Technology 
Foresight 2004 
 

Спонсори: 
Шведська академія 
наук та інженерії 
(IVA), 
Фонд знань (KK-
stiftelsen), 
Організація праці / 
Союз – ЛО, 
Шведське агентство 
розвитку бізнесу 
(NUTEK), 
Конфедерація 
шведського 
підприємства  
(Svenskt Näringsliv), 
Наукова рада 
(Vetenskapsrådet), 
Шведське агентство 
інноваційних систем  
(VINNOVA) 

Тип: Національний 
форсайт  

Організатор:  
Teknisk Framsyn 
Тривалість: 2003–

2004 рр.  
Часовий горизонт: 

2020–2025 рр. 

Панельні дискусії. 

 

Експертні панелі. 

 

Інтерв‘ю. 

 

Слухання на 

форумах. 

 

Майстерні 

майбутнього 

(форуми). 

 

Розробка сценаріїв 

Мета: визначити передумови для стійкого 

технологічного прогресу та економічного зростання 

Швеції на період 15–20 років до 2025 року. 

Робоча група: 

– правління, 

– директор, 

– керівна група, яка складалась із представників 

різних організацій, 

– група методології – науково-консультативна 

рада, 

– інформаційна група, 

– веб-портал форуму для надання внутрішньої та 

зовнішньої інформації та спілкування про проєкт, 

– сесійна група із 12 осіб різного профілю. 

  

URL: 
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URL: 
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Форсайт зарекомендував себе як найефективніший інструмент 

визначення пріоритетних напрямів науки та технології, а також аналізу 

передумов, основних тенденцій, сценаріїв та чинників довгострокового 

економічного, соціального та політичного розвитку. За результатами 

форсайту формують масштабні національні та міжнародні дослідницькі 

програми, довгострокові стратегії розвитку економіки, науки, технологій, 

націлені на підвищення конкурентоспроможності, максимально ефективний 

розвиток соціально-економічної сфери. 

Існують різні види форсайту. Виділяють такі різновиди:  

- за видами – наднаціональний, національний, територіальний, 

регіональний і корпоративний;  

- за баченням майбутнього – знизу вгору (bottom-up) або зверху вниз 

(top-down);  

- за спрямованістю – технологічний, соціальний, економічний, 

стратегічний, галузевий. 

Рішення про здійснення форсайту найчастіше приймає орган влади – 

міністерство, агентство тощо. Після прийняття рішення про початок форсайт-

проєкту в обраній сфері призначається керівник проєкту, окреслюються 

організаційна структура робочої (керівної) групи, коло потенційних 

користувачів результатами проведення форсайта. Як правило, робоча група 

складається з керівника, секретаріату, виконавчої групи та – іноді – з 

тематичних груп. Але її можуть становити лише  керівник та виконавча 

група, а можуть – керівник, правління, секретаріат, виконавчий комітет, різні 

тематичні групи, консультативна рада. Функції виконавчого комітету та/або 

тематичних груп часто виконує залучена наукова установа. 

Секретаріат несе відповідальність за основну тематичну спрямованість 

дослідження, його планування і виконання, а також прийняття стратегічних 

рішень, затвердження структури і складу робочої групи.  

Виконавчий комітет зазвичай відповідає за:  

• відбір експертів та модераторів;  
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• розроблення плану і методів роботи, визначення інструментарію 

дослідження; 

• управління та координацію дій;  

• організацію і модерування тематичних робочих груп;  

• аналіз результатів;  

• огляд і підготовку звітів;  

• підготовку рекомендацій за підсумками форсайту;  

• поширення інформації про результати.  

До компетенції тематичних груп входить розробка бачення та ідей, 

проведення дискусій і перевірка аналітичних даних, збирання інформації, а 

також підготовка анкет, проведення опитувань та здійснення пов‘язаних з 

ними інструментів аналізу.  

Отже, етапи організації та проведення форсайта включають: 

Придатність або необхідність дослідження – етап прийняття рішення 

про проведення форсайта. Рішення, як правило, приймає орган влади. 

Параметри проєкту: після прийняття формального рішення щодо 

здійснення дослідження цей етап проєкту передбачає обговорення і 

прийняття основних структурних рішень. Відноситься до повноважень 

керівника проєкту та спонсора. 

Сфера застосування: вибір тем, які повинні бути досліджені, 

перспективи, які слід визначити в результаті дослідження. Повноваження 

Секретаріату робочої групи. 

Організація: визначення термінів дослідження, учасників, способів 

управління процесом передбачення, організація спілкування. Повноваження 

секретаріату робочої групи.  

Методологія: розроблення методології є вирішальним і складним етапом 

процесу передбачення. Відноситься до завдань виконавчого комітету або 

залученої організації. 

Управління: застосування правил управління будь-якими успішними 

проектами, включає: визначення термінів, управління діями учасників, їхнім 
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спілкуванням і, головне, самим процесом. Відноситься до повноважень усієї 

робочої групи. 

Аналіз та оцінювання: Після того, як основні завдання дослідження 

будуть виконані, необхідно означити подальші заходи для ефективного 

використання результатів, обміну всіма набутими знаннями та здійснення 

моніторингу результатів. Відноситься до повноважень керівника проєкту, 

виконавчого комітету.  

За результатами форсайту приймають довготермінові рішення, 

наприклад, законодавчі акти, розробляють стратегії розвитку тощо. Але з 

часом умови змінюються, виникають нові фактори впливу на досліджувану 

сферу, які спричиняють необхідність зміни планів, законів і проведення 

нового дослідження. 

Оскільки на досліджувану сферу з часом можуть впливати нові 

фактори, дедалі частіше приймається рішення про впровадження певної 

форми безперервної діяльності із передбачення в країні, регіоні чи секторі. 

Це не обов‘язково постійне проведення повномасштабного дослідження, 

можливий ряд дрібномасштабних вивчень окремих аспектів трендів 

розвитку, робота з певними установами або наборами користувачів. 

Відповідний підрозділ може організовувати регулярні зустрічі, підтримувати 

мережі, створені під час первинного форсайт-проєкту, надавати інформацію 

та здійснювати аналіз, що допоможе вчасно оновити звіти, внести зміни до 

планів, законодавства тощо. Якщо рішення про проведення моніторингу 

результатів форсайту і впровадження безперервного процесу передбачення 

стосується національного рівня, то воно приймається або затверджується 

органом влади. 



РОЗДІЛ 2 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИКУ  

ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ФОРСАЙТ-ДОСЛІДЖЕННЯ «ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ  2050» 

 

Нормативно-правові засади здійснення державного планування в Україні 

Нормативне-правове регулювання у сфері планування економічного 

розвитку забезпечується положеннями Закону України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України»
50

, Постановою КМУ від 26.04.2003 № 621 у редакції від 25.02.2020 

«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та 

державного бюджету»
51

, Постановами КМУ «Про затвердження державної 

стратегії регіонального розвитку» на кожні наступні сім років, програмними 

документами з розвитку України, державними цільовими програмами, цілями 

сталого розвитку.  

З метою забезпечення процесу державного планування Кабінетом 

Міністрів України (Постановою КМУ від 26.04.2003 № 621, ред. від 

02.12.2012) затверджено такі документи: 

– Порядок розроблення проєктів прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку, бюджетної декларації та державного 

бюджету; 

– типову структуру прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на п‘ять років; 

– типову структуру прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на наступний та два подальші роки; 
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– типову структуру прогнозу економічного і соціального розвитку 

Автономної Республіки Крим, області, району, міста на п‘ять років; 

– типову структуру програми економічного і соціального розвитку 

Автономної Республіки Крим, області, району, міста на наступний рік; 

– типову структуру прогнозу розвитку галузі економіки на п‘ять років; 

– перелік галузей економіки, щодо яких розробляється прогноз на п‘ять 

років. 

З метою формування цілісної системи прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку України, окремих галузей 

економіки та адміністративно-територіальних одиниць, а також забезпечення 

складання проєктів бюджетної декларації та державного бюджету Кабінет 

Міністрів України встановлює таку відповідальність державних установ
52

:  

– Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, Міністерство фінансів України забезпечують взаємоузгоджене 

розроблення проєктів прогнозів економічного і соціального розвитку України 

на п‘ять років, на наступний та два подальші роки, бюджетної декларації та 

державного бюджету України і матеріалів, що додаються до них; 

– Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України визначається головним виконавцем та координатором розроблення: 

прогнозу економічного і соціального розвитку України на п‘ять років 

(раз на п‘ять років – у рік проведення чергових виборів Президента України); 

прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та 

два подальші роки; 

– міністерства, інші центральні органи виконавчої влади розробляють 

прогнози розвитку галузей економіки на п‘ять років відповідно до переліку 

галузей економіки, щодо яких розробляється прогноз на п‘ять років, 
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забезпечивши їх взаємоузгодженість з прогнозом економічного і соціального 

розвитку України на п‘ять років; 

– прогнози розвитку галузей економіки на п‘ять років розробляються 

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за 

погодженням з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України і взаємоузгоджуються з прогнозом економічного і 

соціального розвитку на п‘ять років та подаються Кабінетові Міністрів 

України; 

– державна служба статистики оперативно забезпечує Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, інші 

центральні органи виконавчої влади, Національний банк України, обласні, 

міські державні адміністрації статистичною інформацією для розроблення 

прогнозних і програмних документів. 

Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України» визначаються правові, 

економічні та організаційні засади формування цілісної системи прогнозних і 

програмних документів щодо економічного і соціального розвитку України, 

окремих галузей економіки та окремих адміністративно-територіальних 

одиниць як складової частини загальної системи державного регулювання 

економічного і соціального розвитку держави. Законом встановлюється 

загальний порядок розроблення, затвердження та виконання зазначених 

прогнозних і програмних документів щодо економічного і соціального 

розвитку, а також права та відповідальність учасників державного 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку. 

У Ст. 4 Закону визначається, що система прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку складається з: 

– прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та 

короткостроковий періоди; 

– прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий 

період; 
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– загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, 

інших державних цільових програм; 

– прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки 

Крим, областей, районів та міст на середньостроковий період; 

– програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки 

Крим, областей, районів та міст на короткостроковий період. 

Отже, зазначеним Законом передбачається коротко- та 

середньостроковий (п‘ять років) терміни прогнозних і програмних документів. 

Разом із тим зауважується, що у разі необхідності прогнозні та програмні 

документи щодо економічного і соціального розвитку можуть розроблятися на 

більш тривалий період. 

У Законі України «Про державні цільові програми»
53

 визначається, що 

до державних цільових програм відносяться:  

– загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, 

соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля – це 

програми, які охоплюють всю територію держави або значну кількість її 

регіонів, мають довгостроковий період виконання і здійснюються 

центральними та місцевими органами виконавчої влади;  

– інші програми, метою яких є розв‘язання окремих проблем розвитку 

економіки і суспільства, а також проблем розвитку окремих галузей економіки 

та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують державної 

підтримки. 

Тобто державним цільовим програмам притаманний довгостроковий 

характер. При цьому заходи, завдання та показники державних цільових 

програм враховуються під час складання проєкту Державного бюджету 

України на відповідний рік, включаються до програм економічного і 

соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст на 

відповідний рік. 
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У вересні 2015 р. у рамках 70-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-

Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку, за підсумками якого 

підготовлено документ «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері 

сталого розвитку до 2030 року»
54

.  

Україна, як і інші країни – члени ООН, приєдналася до глобального 

процесу забезпечення сталого розвитку. Для встановлення стратегiчних рамок 

нацiонального розвитку України на перiод до 2030 року було започатковано 

інклюзивний процес адаптації Цілей сталого розвитку. Було проведено низку 

національних та регіональних консультацій, кожну глобальну ціль було 

розглянуто з урахуванням специфіки національного розвитку. За результатами 

роботи у 2017 р. було підготовлено національну доповідь «Цілі сталого 

розвитку: Україна», де визначено 17 основних цілей для забезпечення сталого 

розвитку в Україні до 2030 р., завдання та індикатори для їх досягнення. Серед 

основних цілей такі, як: подолання бідності; подолання голоду, розвиток 

сільського господарства; міцне здоров‘я і благополуччя; якісна освіта; 

доступна та чиста енергія; гідна праця та економічне зростання та ін. 

Досягнення поставлених цілей потребує глибоких соціально-економічних 

перетворень у країні, а отже, передбачає врахування цих цілей при підготовці 

прогнозних і програмних документів на коротко-, середньо- та довгострокову 

перспективи, із виділенням відповідних фінансових, організаційних, людських 

ресурсів. Тобто врахування стратегічних (довгострокових) цілей сталого 

розвитку при розробленні прогнозів економічного і соціального розвитку 

України, загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, 

програм розвитку регіонів та галузей економіки надає таким прогнозам і 

програмам довгострокового характеру.  

У рамках забезпечення регіонального розвитку на довгострокову 

перспективу (сім років) постановою КМУ від 05.08.2020 р. № 605 прийнято 
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Державну стратегію регіонального розвитку на 2021–2027 роки
55

.  Ця 

Стратегія розроблена на виконання указу Президента України від 20 вересня 

2019 р. № 713 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного 

зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» та 

відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 931 «Про 

затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального 

розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану 

заходів». Необхідність підготовки Стратегії від 05.08.2020 викликана 

завершенням строку реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року, а також наявністю нових викликів, які постали перед 

Україною протягом останніх семи років і суттєво впливають на ситуацію в 

регіонах, а також на якість життя жителів міст і сіл. 

Зазначена Стратегія є основним планувальним документом для реалізації 

секторальних стратегій розвитку, координації державної політики у різних 

сферах, досягнення ефективності використання державних ресурсів у 

територіальних громадах та регіонах в інтересах людини, єдності держави, 

сталого розвитку історичних населених місць та збереження традиційного 

характеру історичного середовища, збереження навколишнього природного 

середовища та сталого використання природних ресурсів для нинішнього та 

майбутніх поколінь українців. Стратегія  визначає генеральний вектор сталого 

розвитку регіонів та розроблена відповідно до Цілей сталого розвитку України 

до 2030 року, затверджених Указом Президента України від 30 вересня  

2019 р. № 722.  

У цій Стратегії  запроваджено нові підходи до державної регіональної 

політики у новому плановому періоді, а саме: перехід до територіально 

спрямованої політики розвитку на основі стимулювання використання 
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власного потенціалу територій, надання підтримки окремим територіям, що 

характеризуються особливими проблемами соціально-економічного розвитку, 

високим  історико-культурним потенціалом, екологічними умовами та 

потребами охорони навколишнього природного середовища. 

Отже, чинне законодавство України у сфері державного планування 

спирається на систему прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку з терміном прогнозування до п‘яти років та стратегію 

регіонального розвитку на строк до семи років.  

У чинному нормативно-правовому полі України не визначено термін 

«державне стратегічне планування» та не передбачається застосування 

сучасних технологій довгострокового державного планування (на період до 

20–30 років). У чинному законодавстві України відсутнє поняття форсайту як 

технології державного планування.  

Важливо зазначити, що у 2017 р. Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України з метою створення цілісної 

системи державного стратегічного планування розвитку країни було 

підготовлено проєкт Закону України «Про державне стратегічне планування» 

(від 05.12.2017)
56

, яким визначалися правові та організаційні засади 

формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку 

країни, встановлювався загальний порядок розроблення, затвердження і 

виконання документів державного стратегічного планування, а також 

повноваження учасників цих процесів. Законопроєкт також містив норми щодо 

моніторингу й оцінювання державного стратегічного планування, зокрема 

визначення моніторингу й оцінки. Законопроєктом також передбачалося 

створення незалежного експертного органу – Ради незалежних експертів. Цей 

законопроєкт пройшов стадію обговорення, проте не був винесений на розгляд 

Верховної Ради України.     

З наведеного вище можна зробити такі висновки. Чинне законодавство 

України у сфері державного планування спирається на систему прогнозних і 
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програмних документів економічного і соціального розвитку з терміном 

прогнозування до п‘яти років та стратегію регіонального розвитку на строк до 

семи років. У чинному нормативно-правовому полі України відсутнє 

визначення державного стратегічного планування та не передбачається 

застосування сучасних технологій довгострокового державного планування (на 

період до 20–30 років). У чинному законодавстві України відсутнє поняття 

форсайту як технології державного планування.  

 

Прогнозування і форсайт у системі стратегічного планування 

Поняття «стратегічне планування» є одним з основних елементів теорії 

управління і традиційно трактується як набір певної кількості сценаріїв 

розвитку компанії, території, галузі або держави загалом. Швидкі глобальні 

зміни, що відбуваються в зовнішньому оточенні країни, зміни на світових 

ринках, трансформація навколишнього світу в умовах світової пандемії 

COVID-19 та післяпандемічного періоду та, відповідно, виникнення нових 

механізмів ведення конкурентної боротьби свідчать про необхідність 

вдосконалення наявного інструментарію стратегічного планування та 

прогнозування – з метою отримання найбільш достовірних картин 

майбутнього. Створення такого інструментарію, здатного сформувати 

довгострокові перспективи (бачення) розвитку суспільства, дозволить 

забезпечити можливість для прийняття рішень у сфері коротко-, середньо- та 

довгострокового планування, правильно скоординувати реалізацію 

розроблюваних стратегій та інших програмних документів розвитку окремих 

секторів економіки, регіонів та країни загалом.  

Окремі елементи (складові) управління на основі передбачення 

застосовуються усіма ланками управління в Україні досить давно. Так, в 

макроекономіці використовуються передбачення щодо розвитку ситуації на 

світових ринках товарів і послуг, фінансових ринках тощо – для прийняття 

контрзаходів із пом‘якшення очікуваних зовнішніх впливів; передбачення 

економічного циклу використовується для розроблення заходів із мінімізації 
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впливу економічного спаду; у сфері оборони та зовнішньої політики 

застосовуються передбачення щодо зміни політичного вектора та ймовірної 

реакції (дій) тих чи інших держав на певні можливі дії України; на 

передбаченнях щодо  кліматичних змін базуються прогнози щодо майбутнього 

довкілля, ресурсної бази та комфортності життя людини. Разом із тим при 

розробленні політики у більшості сфер соціально-економічного розвитку 

практична діяльність урядів України зосереджена на вирішенні поточних 

повсякденних проблем у горизонті (базуючись на чинному законодавстві) 

здебільшого до трьох-п‘яти років, у той час як стратегічному плануванню та 

питанням, що існують поза межами каденції діючого уряду, приділяється 

досить мало уваги.  

Основою прийняття управлінських рішень в Україні наразі виступають 

прогнози економічного і соціального розвитку України та розвитку окремих 

галузей економіки на середньостроковий період (на п‘ять років), 

загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку, інші 

державні цільові програми, прогнози економічного і соціального розвитку 

областей, районів та міст на середньостроковий період (на п‘ять років), 

стратегії регіонального розвитку (на сім років). При цьому на практиці в 

системі стратегічного управління в Україні не приділяється належної уваги 

моніторингу результатів реалізації стратегій, програм та їх заходів, не 

розроблено чіткого механізму оновлення та коригування стратегій на основі 

отриманих результатів; при обґрунтуванні довгострокових прогнозів при 

виявленні ризиків і загроз соціально-економічного розвитку часто 

використовуються інтуїтивні методи; в стратегічному плануванні зберігається 

орієнтація на досягнення тільки реальних (здійсненних) цілей, а не 

об‘єктивних пріоритетів соціально-економічної політики та потреб 

суспільства; горизонти прогнозування, як правило, не перевищують п‘яти-

семи років. З огляду на зазначене можна зробити висновок, що чинна система 

стратегічного планування і прогнозування соціально-економічного розвитку в 
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Україні потребує додаткового теоретико-методичного обґрунтування і 

подальшого вдосконалення. 

Швидкі й неоднозначні зміни, що наразі відбуваються у світі, 

розчарування щодо здобутків глобалізації та поступове посилення процесів 

ендогенізації національного розвитку в умовах світової кризи, пов‘язаної з 

пандемією COVID-19, суттєво ускладнюють передбачуваність змін світової 

політики навіть у середньостроковому, а особливо – в довгоcтроковому вимірі. 

Високий рівень невизначеності як можливостей, так і загроз майбутнього 

суттєво ускладнюють його прогнозування, а отже, відкритим залишається 

питання щодо дій, ресурсів, інститутів, видів політики, які необхідно 

застосувати для нейтралізації/зменшення майбутніх імовірних/очікуваних 

ризиків та забезпечення зростання у довгостроковій перспективі. Усе це 

актуалізує для урядів країн світу необхідність стратегічного мислення та 

підвищення гнучкості державного стратегічного планування подальшого 

розвитку суспільства: знати рушійні сили майбутнього – означає отримати 

можливість не тільки розвивати ті перспективні напрями, що можуть дати 

найбільший ефект, а й впливати на формування нових тенденцій. Отже, 

актуальним питанням економічної науки і практики наразі є пошук і 

застосування нових ефективних інструментів стратегічного планування й 

управління у контексті стратегічного передбачення.  

В Державній стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки
57

 

основними проблемами й ризиками для майбутнього України визначено такі, 

як глобальна зміна клімату, екологічні та демографічні проблеми, посилення 

міграційних процесів, неефективна структура економіки з орієнтацією на 

сировинні галузі, наявність воєнного конфлікту на території країни, швидке 

розповсюдження пандемії, викликаної COVID-19 (додаток A1). Зазначені 

проблеми, що вже сьогодні чинять суттєвий негативний вплив на життя 

українців та економічний розвиток країни, несуть дуже високі загрози на 

                                                           
57

 Постанова КМУ «Про затвердження стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 

роки» від 05.08.2020 № 695. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-

derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820 
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майбутнє (особливо це стосується довгострокового майбутнього), тому вже 

сьогодні потребують розроблення та застосування довгострокових державних 

заходів щодо їх (ризиків) нейтралізації/послаблення.  

Сьогодні в країнах світу широко й успішно застосовується методологія 

форсайту, що має значні здобутки й активно використовується у практиці 

прийняття стратегічних рішень на всіх рівнях управління. (Етапи розвитку 

форсайт-досліджень у країнах світу представлено в додатку A2). 

Форсайт (foresight) – відносно нова методологія. Цей термін широко 

розповсюдився в останні десятиріччя. Наразі єдине визначення форсайту 

відсутнє. Кожна організація, країна, група експертів, що займаються 

форсайтом, пропонують своє визначення, підкреслюючи чи виділяючи той чи 

інший аспект форсайт-підходу. Нижче (табл. 2.1) представлені різні варіанти 

тлумачення терміна «форсайт». 

Таблиця 2.1  

Визначення терміна «форсайт» 

Автор Визначення терміна «форсайт» Джерело 

Форсайт-

портал 

Форсайт (foresight) включає дії, орієнтовані на 

осмислення, обговорення й окреслення 

майбутнього: 

– обмірковувати майбутнє: прогнозування, 

оцінка технологій, дослідження майбутнього 

та інші форми форсайту – це спроба визначити 

довготривалі тренди і скоординувати на їх 

основі прийняття рішень. Форсайт з‘явився в 

останні роки і найбільш активно 

застосовувався в Європі для виділення 

пріоритетів сучасних досліджень на основі 

базових сценаріїв розвитку науки, технології, 

суспільства і економіки; 

– сперечатися про майбутнє: форсайт – це 

процес, який втягує всіх стейкхолдерів: 

громадські організації, промислові 

підприємства, дослідні центри, неурядові 

фонди тощо. Робота може бути організована на 

декількох рівнях: міжнародному, 

національному, регіональному. Відкрита 

дискусія між учасниками ведеться на 

майданчиках різного типу, наприклад, у формі 

експертної панелі; 

– окреслювати майбутнє: мета форсайту – 

визначення можливого майбутнього, 

URL: http://gerasimova.ds-

79.ru/forsajt-polety-vo-sne-

i-nayavu/opredelenie-

forsajta/ 
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Автор Визначення терміна «форсайт» Джерело 

створення бажаного образу майбутнього і 

визначення стратегій його досягнення. В 

основному результати використовуються для 

суспільного прийняття рішень. Але, водночас, 

результати форсайту можуть допомогти всім 

учасникам робіт розвивати і покращувати їхні 

власні стратегії. 

Програма 

співпраці 

UNIDO  

Форсайт – сценарне прогнозування соціально-

економічного розвитку: можливі варіанти 

розвитку – економіки, промисловості, 

суспільства – у 10–20 річній перспективі. 

URL: http://gerasimova.ds-

79.ru/forsajt-polety-vo-sne-

i-nayavu/opredelenie-

forsajta/ 

EU FOREN 

Guide 

Форсайт – це систематичний, спільний процес 

побудови бачення майбутнього, націлений на 

підвищення якості рішень, що приймаються у 

певний момент, і прискорення спільних дій. 

Ідеологія форсайту походить від конвергенції 

тенденцій сучасних розробок у сфері 

політичного аналізу, стратегічного аналізу і 

прогнозування. 

 URL: 

http://gerasimova.ds-

79.ru/forsajt-polety-vo-sne-

i-nayavu/opredelenie-

forsajta/ 

Technology 

and 

Innovation 

Foresight 

for Bulgaria 

and 

Romania – 

ForeTech 

Форсайт – це природна людська діяльність, яка 

виконувалася і раніше. Зараз вона 

формалізована в рамках спеціальної методики 

та застосовується для визначення 

довгострокових наслідків прийняття рішень у 

сфері науки і технологій. Форсайт може бути 

використаний для розроблення стратегій і 

довгострокового планування розвитку країн, 

регіонів, муніципалітетів та інших видів 

територіальних утворень. 

URL: http://gerasimova.ds-

79.ru/forsajt-polety-vo-sne-

i-nayavu/opredelenie-

forsajta/ 

Asia-Pacific 

Economic 

Cooperation 

– Center for 

Technology 

Foresight 

Форсайт – це систематичні спроби зазирнути в 

майбутнє науки, технологій, суспільства і 

економіки, щоб забезпечити процвітання 

суспільства, економіки та навколишнього 

середовища. 

 

URL: http://gerasimova.ds-

79.ru/forsajt-polety-vo-sne-

i-nayavu/opredelenie-

forsajta/ 

 Australian 

Center for 

Innovation 

Форсайт – це систематичне міркування про 

майбутнє і вплив на майбутнє. 

URL: http://gerasimova.ds-

79.ru/forsajt-polety-vo-sne-

i-nayavu/opredelenie-

forsajta/ 

Бен Мартін Форсайт – це систематичні спроби оцінити 

довгострокові перспективи науки, технологій, 

економіки і суспільства, щоб визначити 

стратегічні напрями досліджень і нові 

технології, здатні надати найбільші соціально-

економічні блага. 

Соколов А. Форсайт: 

взгляд в будуще. 

Форсайт. 2007. № 1.  С. 

8–15. URL:  

https://foresight-

journal.hse.ru/2007-1-

1/26552024.html  

М.О. 

Кизим 

Під форсайтом розуміють процес 

систематичного визначення нових 

стратегічних наукових напрямів і 

технологічних досягнень, які в довгостроковій 

перспективі зможуть чинити серйозний вплив 

Кизим М.О., Матюшенко 

І.Ю., Шостак І.В., Данова 

М.О. Перспективи 

форсайт-прогнозування 

пріоритетних напрямів 

https://foresight-journal.hse.ru/2007-1-1/26552024.html
https://foresight-journal.hse.ru/2007-1-1/26552024.html
https://foresight-journal.hse.ru/2007-1-1/26552024.html
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Автор Визначення терміна «форсайт» Джерело 

на економічний і соціальний розвиток країни. розвитку нанотехнологій 

і наноматеріалів у 

країнах світу і Україні: 

монографія. Харків: ВД 

«ІНЖЕК», 2015. 272 с.  

Європейський 

основопо-

ложний 

документ з 

регіонального 

форсайту 

Форсайт – це процес активного пізнання 

майбутнього і створення бачення 

середньострокової та довгострокової 

перспективи, націленої на прийняття 

актуальних рішень і мобілізацію спільних 

зусиль. Він об‘єднує ключових учасників змін 

і різні джерела знання для розроблення 

стратегічного бачення і розвитку здібностей до 

прогнозування майбутнього. 

Кірнос І.О. Форсайт як 

інструмент державного 

стратегічного 

планування. Інноваційна 

економіка. 2013. № 6. 

C. 31–36. 

А.В. 

Титаєв, 

І.П. 

Поварич  

1. Форсайт – це ефективний інструмент 

формування пріоритетів і мобілізації великої 

кількості учасників для досягнення якісно 

нових результатів у сфері науки і технологій, 

економіки, держави і суспільства. 

2. Форсайт – метод, технологія, процес 

систематичних спроб заглянути в далеке 

майбутнє науки, технології, економіки і 

суспільства на основі масштабного опитування 

експертів з метою визначення сфер 

стратегічних досліджень і технологій, які, 

ймовірно, зможуть принести найбільші 

економічні та соціальні вигоди. 

Титаєв А.В., Поварич І.П. 

Реформування системи 

стратегічного планування 

соціально-економічного 

розвитку Кемерівської 

області. Сучасні 

проблеми науки і освіти, 

2012. № 5. URL: 

https://www.science-

education.ru/ru/article/view

?id=6961 

В.П. Третьяк  Форсайт представляє собою творчу технологію 

впливу на майбутнє, що формується, за 

допомогою узгодження партикулярних 

інтересів різних верств громадянського 

суспільства і за допомогою стимулювання їх 

активності у сфері використання ключових 

технологій. 

Третьяк В.П. Форсайт як 

технологія передбачення. 

Економічні стратегії.  

2009. №. С. 52–59. URL:   

http://www.inesnet.ru/wp-

content/mag_archive/2009

_08/ES2009-08-tretyak.pdf 

A.A. 

Horton  

Форсайт – системний, партисипативний, 

перспективний і політично орієнтований 

процес, який (за підтримки різних методик 

сканування середовища/горизонтів) 

спрямований на активне залучення ключових 

зацікавлених сторін у широкий спектр заходів 

із передбачення майбутнього, підготовці 

рекомендацій і здійснення перетворень у 

технологічній, економічній, екологічній, 

політичної, соціальної та етичній сферах. 

Horton A.A Simple guide 

to successful foresight. 

Foresight. 1999. № 1(1). P. 

5–9. 

Національний 

дослідний 

університет 

«Вища школа 

економіки», 

РФ 

Форсайт представляє собою систему методів 

експертної оцінки стратегічних напрямів 

соціально-економічного та інноваційного 

розвитку, виявлення технологічних проривів, 

здатних вплинути на економіку і суспільство в 

середньо- та довгостроковій перспективах  

Форсайт-центр / Высшая 

школа экономики. URL:   

https://foresight.hse.ru/wha

tforesight 

Wikipedia Форсáйт (від англ. Foresight – «погляд у URL: 
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Автор Визначення терміна «форсайт» Джерело 

майбутнє») – це систематичні спроби 

зазирнути в довгострокове майбутнє науки, 

технологій, економіки та суспільства з метою 

ідентифікації зон стратегічного дослідження та 

появи нових високих технологій, що подають 

надії приносити найбільші економічні та 

соціальні вигоди 

https://uk.wikipedia.org/wi

ki/%D0%A4%D0%BE%D

1%80%D1%81%D0%B0%

D0%B9%D1%82 

Джерело: сформовано автором. 

Таким чином, мета форсайту – визначення можливого майбутнього, 

створення бажаного образу майбутнього і визначення стратегій його 

досягнення. Прогнозування, оцінка перспектив технологій, дослідження 

майбутнього та інші форми форсайту – це спроба визначити довготривалі 

тренди і скоординувати на їх основі прийняття рішень. Форсайт – це процес 

співпраці представників бізнесу, наукового співтовариства, органів державної 

влади та громадянського суспільства, які намагаються досягнути консенсусу 

на основі розроблених фахівцями сценаріїв розвитку суспільства. Робота із 

реалізації форсайт-проєкту може бути організована на декількох рівнях: 

міжнародному, національному, регіональному, корпоративному. При цьому 

відкрита дискусія між учасниками ведеться на майданчиках різного типу. 

Основна ідея форсайту полягає у визначенні напрямів розвитку науки, 

технологій, соціальних структур тощо, які через 15–20 років стануть для 

світового прогресу ключовими і надприбутковими, а країни або корпорації, які 

посіли лідируючі позиції в цих напрямах, отримають значну перевагу в 

конкурентній боротьбі за світові ринки і політичний вплив. З точки зору 

управління розвитком форсайт забезпечує базу для прийняття рішень про 

наддовгострокові інвестиції на 15–30 років. Форсайт, як технологія визначення 

пріоритетів розвитку, перешкоджає «розпорошенню» коштів і дозволяє 

зосередити зусилля на організації технологічного прориву в ключових сферах. 

Форсайт використовується як технологія експертного стратегічного 

планування, основними завданнями якого є передбачення (обрис) 

майбутнього, довгострокової перспективи науково-технологічних і соціально-

економічних перетворень, а також розробки системного комплексу заходів із 
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досягнення визначеного майбутнього. Часовий термін форсайту зазвичай 

становить 15–30 років. Для реалізації концепції форсайт-досліджень на 

практиці дослідниками й управлінцями розроблено відповідні методики, 

методи, підходи, розповсюджуються навчальні матеріали, проводяться 

семінари й дискусії. Досвід зарубіжних країн доводить позитивний вплив 

форсайту на підвищення інформованості та ефективності прийняття 

стратегічних політичних рішень у різних сферах суспільного життя, 

формування спільного бачення майбутнього різними зацікавленими групами, а 

також посилення діалогу та залученості громадянського суспільства до 

процесу формування бажаного майбутнього. Слід зазначити, що починаючи з 

1970–1980-х років і до наших часів дослідження майбутнього методом 

форсайту зазнало суттєвого розвитку та деталізації: 

 перше покоління досліджень: форсайт виник на основі переважно 

технологічного прогнозування;  

 друге покоління досліджень: залучення технологій та ринків і, 

водночас, надання важливого значення тому, чи відповідають технологічні 

можливості розширенню меж ринку;  

 третє покоління досліджень: позиція ринку посилюється через 

включення значно більшого числа соціальних аспектів; 

 четверте покоління досліджень: безліч організацій фінансують і/або 

реалізують проєкти відповідно до своїх потреб, проте діляться ресурсами та 

результатами;  

 п’яте покоління досліджень: основне завдання цих заходів спрямовано 

або на структури чи діячів у межах системи науки, технологій та інновацій, 

або на наукові та/чи технологічні аспекти більш масштабних соціальних чи 

економічних питань. 

Слід зауважити, що форсайт відрізняється від прогнозування і 

планування,  оскільки є їх еволюційним продовженням (табл. 2.2). Форсайт 

ґрунтується на досягненні консенсусу зацікавлених осіб, що є його головним і 

першочерговим завданням – за умови системності й багатогранності підбору 
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експертів. Визначальними характеристиками форсайту також є активне 

формування майбутнього і концентрація на довгостроковому періоді.  

Таблиця 2.2  

Характерні особливості технологічного прогнозування і форсайту* 

№ Ознака Технологічне прогнозування Форсайт 

1. Ідеологія Прогнозування майбутнього   Формування майбутнього 

2. Форма Прогнозування – завершений 

акт (завершене дослідження). 

Форсайт – це процес, у рамках 

якого цінність має не лише продукт 

(документ), а й сама система 

взаємодії експертних товариств, які 

беруть участь у процесі. 

3. Часовий 

горизонт 

Зазвичай середньостроковий 

термін, 3–5 років 

Довгостроковий термін, до 30 

років. 

4. Сутність Спеціальне наукове 

дослідження, спрямоване на 

виявлення перспективи 

розвитку явища або процесу, 

тобто певними методами 

обробити наявну інформацію 

про об‘єкт прогнозування й 

отримати уявлення про 

напрями його еволюції на 

основі аналізу тенденцій його 

розвитку.  

Процес систематичного визначення 

нових стратегічних наукових 

напрямів і технологічних 

досягнень, які в довгостроковій 

перспективі зможуть мати 

серйозний вплив на економічний і 

соціальний розвиток об‘єкта 

форсайту. 

5. Мета Визначення майбутніх станів 

об‘єкта прогнозування – 

пролонгація тенденцій, 

виділених на основі аналізу 

станів об‘єкта в минулому і на 

момент дослідження. 

На основі наукових розробок і 

технологій вловлює тенденції 

майбутнього світу і створює різні 

його варіанти, тобто вказує, в 

якому напрямі слід розвиватися 

країні або підприємству. 

6. Завдання – Визначення можливих цілей 

і пріоритетних напрямів 

розвитку прогнозованого 

об‘єкта; 

– оцінка соціальних і 

економічних наслідків 

реалізації кожного з можливих 

варіантів розвитку 

прогнозованих об‘єктів;  

– визначення заходів, 

необхідних для забезпечення 

можливих варіантів розвитку 

прогнозованих об‘єктів;  

– оцінка ресурсів, необхідних 

для здійснення намічених 

програм заходів. 

– Визначення перспективних 

технологій та ринків на 

довгострокову перспективу;  

– визначення напрямів співпраці 

бізнес – держава у справі створення 

конкурентоспроможних інновацій;  

– визначення заходів, які дозволять 

використовувати нові можливості 

для підвищення якості життя, 

прискорення економічного 

зростання і збереження 

конкурентоспроможності. 

7. Методи – Фактографічні 

(формалізовані) методи – 

екстраполяція, моделювання;  

– Експертні методи. 
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№ Ознака Технологічне прогнозування Форсайт 

– експертні (інтуїтивні) 

методи;  

– комбіновані методи. 

8. Результат Різні види прогнозів. – Звіт про виконання форсайту 

(сценарії, програма дій, список 

пріоритетів і т. ін.);  

– створення інформаційної мережі 

(встановлення зв‘язків між 

учасниками, які зайняті в різних 

сферах інноваційних розробок). 

9. Учасники Вчені, органи управління у 

різних сферах діяльності. 

Вчені, представники органів 

управління, бізнесу і громадськості 

(влада, виробники і споживачі 

товарів та послуг). 

Джерело: складено автором на основі: Кизим М.О., Матюшенко І.Ю., Шостак І.В., Данова 

М.О. Перспективи форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку 

нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу і Україні: монографія. Харків: ВД 

«ІНЖЕК», 2015. 272 с. 

Аналіз табл. 2.2 дає можливість стверджувати, що: 

– технологія форсайта базується на ідеології, що відрізняється від 

ідеології традиційного прогнозування. Форсайт передбачає формування 

майбутнього і є процесом досягнення цього майбутнього, у той час як 

традиційне прогнозування передбачає створення кінцевого продукту – 

прогнозів, що визначальною мірою базуються на сьогоденних реаліях; 

– форсайт представляє значно більш комплексний підхід, ніж 

прогнозування, оскільки в рамках форсайту передбачається здійснення оцінки 

можливих (довгострокових) перспектив інноваційного розвитку, пов‘язаних з 

очікуваним прогресом науки та технологій, окреслюються можливі 

технологічні горизонти, що можуть бути досягнуті при інвестуванні певних 

фінансових коштів і організації систематичної роботи відповідних структур у 

цьому напрямі, а також оцінюються ймовірні ефекти від цього для економіки 

та суспільства; 

– форсайт передбачає широке застосування комунікативних технологій 

як на рівні вироблення професійних експертних рішень щодо обрису 

майбутнього, так і на рівні формування громадської думки щодо бачення 

майбутнього. Саме акцентування на активних комунікаціях в усіх сферах і на 

всіх рівнях дають змогу спрямовувати і фокусувати діяльність залучених до 
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процесу компаній, організацій, груп населення в єдиному напрямі, та, 

відповідно, впливати на формування цілей і завдань у рамках уявлення про 

можливі шляхи розвитку віддаленого майбутнього. 

Отже, наразі дедалі більша кількість європейських країн і регіонів 

звертаються до технології форсайта для збирання необхідної інформації і 

підтримки прийняття рішень щодо наукової та інноваційної політики. Його 

роль зростає і в корпоративному секторі, де, зокрема, розвиваються традиції 

сценарного планування. Зі зростанням числа й різноманітності подібних 

проєктів в усьому світі доступ до інформації про виконувані дослідження і 

взаємний обмін досвідом стають ключовим фактором підвищення їх 

ефективності. Моніторинг досліджень майбутнього надає численні переваги як 

для політиків, так і для фахівців, дозволяючи: виявити ключових гравців, їхні 

компетенції; оцінити потенціал і обмеження застосування тих чи інших 

методів та їх комбінацій; актуалізувати футурологічні дослідження, збільшити 

на них попит; підвищити якість політичних рекомендацій; розвивати культуру 

дослідження майбутнього і професійні мережеві спільноти
58

. 

Світова практика застосування форсайту показала, що при його 

проведенні необхідно забезпечувати відповідність таким принципам, як
59

: 

1) постійна взаємодія з громадськістю; 

2) уникнення як надмірної відповідальності одного з учасників проєкту, 

так і її розпорошення між ними; 

3) концентрація ресурсів на напрямах, що приносять найбільшу віддачу; 

4) необхідність конкретизації цілей форсайту; 

5) створення досить широкої мережі учасників; 

                                                           
58

 Поппер Р. Моніторинг дослідження майбутнього. Форсайт. 2012. Т. 6. № 2. С. 56–75. 

URL: https://rafaelpopper.files.wordpress.com/2014/06/popper-2012-russia-foresight-6-2-pp-56-

75.pdf 
59

 Воденко К.В., Комісарова В.А.та ін. Інструментально-методологічне забезпечення 

процесу стратегічного планування на регіональному рівні. Гуманітарій півдня Росії. 2019. 

Т. 8. № 4. С. 234–245. URL:https://hub.lib.sfedu.ru/storage/1/1269160/cb1b256f-48d2-4191-

bcd0-12f8b5b0ca94/ 
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6) збереження спільності методології форсайт-дослідження усіма 

учасниками форсайт-проєкту. 

Доцільність упровадження у практику державного стратегічного 

планування в Україні форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» 

Доцільність упровадження форсайт-дослідження «Економіка України – 

2050» у рамках стратегічного планування в Україні обґрунтовується такими 

положеннями. 

Наразі Україна є однією з небагатьох держав, які й до цього часу не 

мають науково обґрунтованих прогнозів та орієнтирів майбутнього. На 

відміну від розвинених країн і більшості країн, що розвиваються, які 

розпочинають планування свого розвитку з постановки цілей і визначення 

соціально-економічних пріоритетів, в Україні діє механізм коротко- та 

середньострокового прогнозування і нормативного планування. При цьому 

засоби підмінюють цілі, інструментальні завдання превалюють над 

змістовними, відсутня чітка і зрозуміла стратегія розвитку економіки, на 

практиці домінує кон‘юнктурна дія короткострокових комерційних інтересів 

домінуючих груп впливу. Отже, технологія прогнозування соціально-

економічного розвитку в Україні повинна бути кардинально змінена: 

екстраполяція минулих тенденцій не повинна домінувати при формуванні 

планів майбутнього; завдання полягає в переломі сформованих тенденцій, 

подоланні рецесії та ініціюванні економічного зростання; у сформованих 

умовах прогноз має визначатися поєднанням наявних можливостей і бажаних 

результатів – для цього роботу над ним слід починати з формулювання 

чітких цілей соціально-економічного розвитку країни на задану перспективу 

та інвентаризації існуючих ресурсів, що можуть бути задіяні завдяки 
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створенню відповідних макроекономічних умов і заходів державного 

регулювання
60

.  

Методологія форсайту в Україні фактично перебуває на етапі пізнання 

методологічних конструкцій шляхом вивчення зарубіжного досвіду. Разом із 

тим певні елементи стратегічного передбачення і форсайту – наприклад, 

формулювання цілей і завдань, проведення SWOP-аналізу, налагодження 

діалогу між владою, публічними інституціями, громадянами – 

застосовуються при розробленні стратегій розвитку територій. Разом із тим 

розроблення стратегій регіонального розвитку не базується на використанні 

методології, принципів та методів сучасних технологій стратегічного 

планування, які є достатньо проробленими і широко та ефективно 

використовуються країнами світу; термін дії стратегій розвитку територій – 

сім років – є недостатнім для забезпечення їх ефективного стратегічного 

розвитку з огляду на більш довгі терміни упровадження новітніх технологій 

та інновацій, а також довгострокових горизонтів дії таких чинників, як, 

наприклад, зміна кліматичних умов господарювання і життя. При 

розробленні стратегічних планів розвитку на всіх рівнях територіальних 

утворень (району, міста, області) та сфер діяльності (підприємства, галузі) 

було би доцільно спиратися на довгострокову стратегію розвитку України в 

цілому, розуміти, якою бачиться країна на горизонті до 30 років, які 

тенденції і процеси визначатимуть майбутнє та які завдання ставляться перед 

суспільством для досягнення сформованого майбутнього. Для цієї цілі у 

практику державного стратегічного планування пропонується запровадити 

проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050».  

Актуальність проблеми щодо спрямування руху країни також 

зумовлена відсутністю в Україні цілісного документу, де були би визначені 

стратегічні (довгострокові) цілі та пріоритети соціально-економічного 

розвитку держави з урахуванням, з одного боку, національних інтересів і 

                                                           
60
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наявного потенціалу, а з іншого – глобальних викликів і трендів розвитку 

світу, що наразі є особливо важливим, коли країни світу перебувають у 

пошуку нових, більш ефективних економічних доктрин національного 

розвитку і міжнародної взаємодії. У цьому контексті Україна також потребує 

розроблення нової доктрини, з чітким формулюванням стратегічних і 

тактичних завдань економічного прискорення (прориву) та визначенням 

механізмів їх досягнення (виконання), з урахуванням сучасних і 

перспективних трендів світового розвитку й національних інтересів. А отже, 

актуальним питанням економічної науки і практики є розробка і 

застосування сучасних ефективних технологій та інструментів стратегічного 

державного планування й управління, з урахуванням світового досвіду та 

особливостей України. Зважаючи на практику країн світу, найбільш 

придатною методологією для визначення ефективних напрямів різних 

аспектів довгострокового розвитку є застосування форсайт-технології.  

Досвід інших країн свідчить, що при формуванні форсайту необхідно 

зважати на національну специфіку. Так, дослідження, з успіхом проведене в 

одній країні, в іншій може завершитися негативно. Відтак, виникає 

необхідність у розробленні методології проведення форсайт-дослідження 

відповідно до можливостей і потреб саме України. 

Нормативно-правові засади запровадження форсайт-дослідження 

«Економіка України – 2050» у практику державного стратегічного 

планування в Україні 

Зважаючи на важливість удосконалення системи державного 

планування з акцентуванням на довгостроковій перспективі із застосуванням 

сучасних ефективних технологій стратегічного планування, видається 

доцільним ініціювати упровадження форсайт-дослідження «Економіка 

України – 2050» Президентом України у його щорічному Посланні до 

Верховної Ради України, доручивши реалізацію національного дослідження 

«Економіка України – 2050» для формування візії (бачення) майбутнього 
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України у перспективі до 30 років і поставивши мету – зрозуміти, з якими 

викликами зіткнеться Україна у довгостроковому вимірі, які проблеми мають 

бути вирішені першочергово та які рішення необхідно приймати вже 

сьогодні, аби забезпечити національну безпеку, технологічний розвиток, 

високу якість життя населення у майбутньому. В Посланні Президента 

України також було би бажано запропонувати інституцію, якій доцільно 

доручити роботу з організації та координації діяльності із підготовки 

дослідження «Економіка України – 2050» та його реалізації.  

З огляду на чинне законодавство України та світовий досвід щодо 

реалізації подібних досліджень, відповідальність за підготовку та реалізацію 

форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» доцільно покласти на уряд 

України, а діяльність з його організації та координації – на Міністерство 

економіки України. До роботи у рамках дослідження «Економіка України – 

2050» мають бути залучені профільні міністерства, бізнес, Національна 

академія наук України, передові університети та наукові центри, експерти.  

У відповідь на ініціативу Президента України уряд України має 

розробити основні положення, порядок та план заходів щодо реалізації 

форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» і затвердити їх 

відповідною постановою Кабінету Міністрів України.  

Запровадження у практику стратегічного державного планування 

форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» потребує забезпечення за 

такими напрямами. 

1. Законодавче забезпечення. Вбачається доцільним у рамках єдиного 

закону сформувати цілісну систему стратегічних, прогнозних і програмних 

документів економічного та соціального розвитку України, окремих галузей 

економіки та адміністративно-територіальних одиниць, де, крім іншого, 

передбачити розроблення форсайт-дослідження економіки України на строк 

до 30 років, зі встановленням терміну й умов його перегляду, а також 

повноважень і відповідальності державних установ. Для цього в Закон 
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України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України» необхідно внести зміни, а 

саме додати нові положення щодо державного стратегічного планування і 

проведення форсайт-дослідження економіки України у горизонті до 30 років. 

Зокрема пропонується: 

–  додати визначення термінів «державне стратегічне планування», 

«форсайт-дослідження», «форсайт-дослідження «Економіка України – 

2050»»;  

– у розділі ІІ Закону до переліку системи прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку додати форсайт-

дослідження «Економіка України – 2050»; 

– розділ ІІ Закону доповнити новою статтею «Форсайт-дослідження 

"Економіка України – 2050"», де зазначити: на який строк здійснюється це 

дослідження, з якою періодичністю чи при яких умовах переглядається; що 

має бути відображено як результат дослідження (структура та зміст 

результатів дослідження); при розробленні яких документів мають бути 

використані результати дослідження; де оприлюднюються результати 

дослідження; 

– у розділ V Закону додати положення про повноваження і 

відповідальність органів влади щодо розроблення та реалізації форсайт-

дослідження «Економіка України – 2050», участь інших установ та  

організацій.  

2. Нормативне забезпечення. Розробити та затвердити Постанову КМУ 

«Порядок розроблення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050»», 

де викласти його принципи, механізми та послідовність (етапи) розроблення, 

строки, моніторинг та періодичність (умови) його перегляду (оновлення), 

структуру та зміст результатів дослідження, повноваження, відповідальність 



 

97 

та порядок взаємодії учасників дослідження, принципи відбору та умови 

залучення експертів тощо. Зокрема, слід розробити Положення про 

проведення конкурсного відбору експертів та їхнього фінансування. 

3. Методологічне забезпечення. Розробити методичні положення, 

принципи та методи здійснення форсайт-дослідження в Україні з 

використанням передового досвіду країн світу та врахуванням особливостей 

України і забезпечити до них широкий відкритий доступ зацікавленим 

особам, науковцям, економістам, управлінцям тощо. Як інформаційна 

платформа можуть бути використані сайти відповідального координатора та 

інших учасників форсайт-дослідження,  матеріали засідання спеціалізованих 

робочих груп, семінарів, конференцій.   

4. Фінансове й організаційне забезпечення діяльності та комунікацій 

учасників форсайт-дослідження. Для забезпечення розроблення та реалізації 

форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» Кабінетом Міністрів 

України мають бути визначені можливі джерела його фінансування, 

принципи й умови бюджетного фінансування з відповідним плануванням 

бюджетних видатків на рік та два наступних роки, фінансові нормативи та 

умови залучення експертів тощо.   

5. Забезпечення широкого ознайомлення зацікавлених осіб з 

напрацюваннями та кращим практичним досвідом країн світу щодо змісту, 

розробки та практичної реалізації форсайт-досліджень. Координатор та інші 

учасники форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» мають 

підготувати відповідні матеріали щодо кращих напрацювань країн світу 

стосовно методології, методів, технології та організації форсайт-досліджень у 

світі, способів відбору, залучення та комунікації експертів, принципів 

оплати, моніторингу досягнення результативних індикаторів та коригування 

цілей і завдань. Такі матеріали (або посилання на них) можуть бути 

викладені, наприклад, на сайтах Міністерства економіки України та інших 
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учасників, розповсюджуватися під час засідань спеціалізованих робочих 

груп, семінарів, нарад, конференцій тощо.  

 

Потенціал та ризики запровадження форсайт-дослідження 

«Економіка України–2050» у практику державного стратегічного 

планування в Україні 

Потенціал запровадження у практику державного стратегічного 

планування в Україні сучасної технології форсайту і, зокрема, проведення 

форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» представляється досить 

високим, що обумовлюється таким: 

– по-перше, в країні достатньо кваліфікованих кадрів, існує розгалужена 

інфраструктура наукових центрів та інститутів у рамках НАН України, а також 

широке коло незалежних аналітичних центрів, які можуть бути задіяні у цьому 

дослідженні як розробники та експерти; 

– по-друге, широке публічне обговорення сценаріїв бажаного 

майбутнього сприятиме активізації інститутів громадянського суспільства 

шляхом їх залучення у процес спільного формування стратегії майбутнього 

розвитку держави; 

– по-третє, наявність значного зарубіжного досвіду та досить високий 

рівень напрацювань щодо методології та методів із розробки та застосування 

форсайт-дослідження значно полегшує процес упровадження цієї технології в 

Україні у рамках державного стратегічного планування.  

Разом із тим існують певні перешкоди і ризики щодо успішності 

упровадження технології форсайту в процес державного стратегічного 

планування в Україні:  

– наразі процес формування національних стратегій розвитку (міст, 

областей, галузей) для переважної частини суспільства є досить закритим і 

непрозорим; механізми участі громадянського суспільства перебувають на 

стадії початкового формування, а політичний діалог можна охарактеризувати як 

слабкий і нерозвинений; 



 

99 

– особливе значення для передбачення (обрису) майбутнього у рамках 

форсайт-дослідження має досягнення консенсусу між усіма зацікавленими 

сторонами – державою, бізнесом, громадськими організаціями, населенням, що 

в Україні може представляти дуже складну проблему (або навіть таку, яку 

неможливо вирішити);  

– зусилля й витрати на форсайт-проєкти виправдані лише у випадку, 

якщо кінцевим результатом їх здійснення (реалізації) буде прийняття 

політичних рішень з урахуванням результатів і рекомендацій, отриманих в ході 

процесу стратегічного передбачення майбутнього, – а отже, ключовим 

фактором успішності впровадження й застосування практики форсайту у 

процеси державного стратегічного планування в Україні є політична воля й 

зацікавленість українського уряду.  

 



РОЗДІЛ 3 
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МЕТОДОЛОГІЯ ФОРСАЙТУ ТА СВІТОВА ПРАКТИКА ЙОГО 

ВИКОРИСТАННЯ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ  

 

Ключові характеристики методології та базові принципи форсайту 

У науковій літературі форсайт розглядається як процес, технологія, 

система методів, методика або алгоритм дій (зміст понятійно-

категоріального апарату форсайту представлено у додатку Б, табл. Б1). На 

основі вітчизняного та зарубіжного досвіду дослідниками
61

 

систематизовано основні характеристики форсайту як експертного 

підходу до стратегічного планування (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Основні характеристики методології форсайту 

Характеристика Особливості 

Цілі 

Оцінка можливих сценаріїв розвитку окремих напрямків науки і 

технологій, потенційних технологічних горизонтів. 

Підготовка «аналітичного прогнозу» за найбільш проблемними 

напрямами, детальних сценаріїв або ретельно вивірених 

економічних моделей. 

Вибір альтернативних станів у майбутньому. 

Визначення пріоритетних напрямів досліджень. 

Поглиблення взаємодії учасників наукових та інноваційних 

систем. 

Формування регіональної наукової та інноваційної політики. 

Виявлення потенційних загроз і можливостей. 

Встановлення діалогу, взаємообміну думок між владою, науковою 

спільнотою, громадянським суспільством. 

Завдання 

Обґрунтування технологічної та інноваційної стратегій. 

Виявлення очікуваних наукових і технологічних проривів, змін 

ринків. 

Стратегічне випередження конкурентів. 

Мобілізація ресурсів на пріоритетних напрямах. 

Напрями 

Науково-технічні, соціально-економічні пріоритети. 

Діалог бізнесу, суспільства, влади. 

Виявлення можливих змін і ризиків, які необхідно враховувати 

при розробленні політики. 

По суб‘єкту 

розгляду 
Тематичний, територіальний, корпоративний. 
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Характеристика Особливості 

Результати 

Розроблення перспективних трендів розвитку ринків, сфер 

діяльності. 

Визначення пріоритетів розвитку, опис тенденцій і драйверів. 

Розроблення пропозицій щодо можливих проєктів, прогнози, 

сценарії, політичні рекомендації. 

Розробка дорожніх карт (технологічних, регіональних та ін.). 

Основні функції 

Інформування (формування пропозицій, заснованих на 

дослідженнях). 

Стимулювання впровадження різних видів політики (розширення 

опцій). Об‘єднання різних учасників, які приймають рішення. 

Підтримка політичних рішень. 

Упровадження в політичну систему стратегічного управління. 

Принципи 

Орієнтація на майбутнє. 

Участь різних груп акторів, координація їхніх дій, залучення до 

аналізу та діалогу. 

Наявність доказової бази. 

Міждисциплінарний і міжвідомчий підхід. 

Орієнтація на конкретні дії. 

Облік перспективних трендів, здатних вплинути на стратегічні 

позиції регіону. 

Зіставлення майбутніх потреб із майбутніми можливостями. 

Систематичний зворотний зв‘язок з експертами та особами, які 

приймають рішення. 

Тип формування «Зверху вниз » (top down), «знизу вгору » (bottom up). 

Основні 

параметри 

Зона охоплення, тимчасові рамки, кількість учасників, наявні 

ресурси. 

Рівні 
Світовий (глобальний), державний (національний), регіональний, 

галузевий, муніципальний, корпоративний. 

Сфери 
Політика та економіка, технології, екологія, суспільство, 

управління, наука. 

Врахування 

ризиків і 

можливостей 

Формування системної картини ризиків за допомогою 

узагальнення специфічних знань експертів з різних сфер. 

Розвиток нових, маловідомих технологічних напрямів. 

Міжгалузеве проникнення технологій. 

Урахування специфічних економічних і політичних умов країни, 

світових технологічних трендів, несприятливих демографічних 

тенденцій. 

Відмінності Основна увага на людський фактор (опитування експертів, 

мозкові штурми і т. ін.). 

Обов‘язкова участь представників різних верств суспільства і 

сфер діяльності. 

Взаємозалежність між суспільством і технологічним розвитком. 

Можливість вироблення конкретних заходів та формування 

політики. 

Найбільш 

популярні  

методи 

Огляд літератури, експертні панелі, сценарії, екстраполяція 

трендів, ф‘ючерсні семінари, інтерв‘ю, мозковий штурм, 

анкетування/ обстеження, SWOT-аналіз, Делфі, спостереження за 

навколишнім середовищем, критичні панелі, технологічні дорожні 

карти, есе, моделювання та імітація, розробка майбутнього. 
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Характеристика Особливості 

Рівень 

відкритості 

Відкритий (проводиться силами «фабрики думок»).  

Закритий (реалізується силами закритих прогностичних структур , 

орієнтованих на вище керівництво державою). 

Джерело: Муринович А.А., Логинов М.П. Форсайт-проект как база 

стратегического межрегионального планирования. Известия УрГЭУ. 2017. №1(69). 

С. 101‒116; Keenan M., Miles I. Scoping and Planning Foresight. Handbook of Technology 

Foresight / eds. L. Georghiou, H. J. Cassingena, M. Keenan, I. Miles, R. Popper. 

Cheltenham: Edward Elgar, 2008; Popper R. Methodology: Common Foresight Practices & 

Tools. International Handbook on Foresight and Science Policy: Theory and Practice / 

Georghiou L. et al. Cheltenham: Edward Elgar, 2007; Popper R. Foresight Methodology. 

Handbook of Technology Foresight / Georghiou L., Cassingena Harper J., Keenan M., Miles 

I., Popper R. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar, 2008; Кинэн М. Технологический 

форсайт: международный опыт. Форсайт. 2009. № 3. С. 60‒67; Малиновская О.В., 

Скобелева И.П. Форсайт как технология стратегического планирования и управления. 

Дайджест-финансы. 2014. № 4 (232). С. 44‒55;Соколов А.В. Форсайт: взгляд в 

будущее. Форсайт. 2007. № 1. С. 8‒15.  
 

Систематизація етапів, функцій, завдань, напрямів розвитку 

форсайту показала, що найбільшу роль у його становленні як методології 

відіграли роботи: Р. Попера (R. Popper) (інструменти форсайта), М. Кінена 

(M. Keenan) (основи форсайту), Л. Джоржіу (L. Georgiu) (основи 

форсайту), Й. Майлза (I. Miles) (основи форсайту), К. Клусачека 

(K. Klusacek) (регіональний форсайт), Т. Каппеля та Р. Фаала (T.A. Kappel, 

R. Phaal) (технологічні дорожні карти), А. Соколова та Ю. Сімачова 

(інноваційна та промислова політика), А. Чулока (інновації, методологія 

форсайту)
62

. 
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Потенціал змісту категорії розкривається через систему принципів 

форсайта, які адекватно відображають його зміст і сприяють забезпеченню 

ефективності дії цієї технології стратегічного передбачення: 

–  залученість (commitment) різних громадських сил – бізнесу, 

наукового співтовариства, органів державної влади та громадянського 

суспільства до обговорення і зіставлення довгострокових прогнозів, стратегій 

розвитку, вироблення більш повного комплексного бачення майбутнього, 

досягнення консенсусу та узгодження шляхів досягнення майбутнього; 

–  комунікація (communication) усіх учасників; 

–  концентрація на довготривалому періоді (concentration on the long 

term); 

–  координація (coordination), де наука і технологія оцінюються в 

зв‘язку з економічними і соціальними досягненнями
63

. 

На думку Р. Слейтера та М. Бассея, під час дослідження майбутнього 

варто керуватися такими принципами, що не тільки слугують орієнтирами, а 

й генерують рушійні сили для перетворень
64

: 

  зумовленість поточних рішень уявною картиною майбутнього; 

  фокусування на пошуку бажаних сценаріїв, оцінці можливостей 

розширення потенціалу людини і його самореалізації; 

  урахування «відкритих» і «закритих» стратегій; 

  необмеженість у часі, варіативність (оскільки причинно-наслідкові 

зв‘язки нелінійні), орієнтація на процес і моделювання варіантів, а не 

слідування за шаблонами; 

  застосування практичної уяви, пошук альтернатив і руйнування 

стереотипів, ідентифікація взаємозв‘язків і аналіз їх логіки; 

 розвиток навичок розроблення превентивних заходів. 
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Враховуючи, що фундаментальний принцип форсайту відштовхується 

від твердження, що «уявлення про майбутнє керують нашими поточними 

діями», М. Бассей виділив ключові концепції і відповідні їм базові принципи 

форсайт-досліджень
65

, що наведені у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Ключові концепції форсайт-досліджень та принципи, 

що покладено в їх основу 

Концепція 
Сфера 

застосування 
Базові принципи 

Майбутнє Характер 

уявлень про 

майбутнє. 

  Змінивши уявлення про майбутнє, ми вдамося до 

інших дій. 

  По-різному інтерпретуючи майбутнє, ми 

розширюємо спектр можливих стратегій. 

  Наявність «віяла» стратегій майбутнього підвищує 

стійкість до зовнішніх впливів. 

Причинно-

наслідкові 

зв‘язки 

Зони 

відповідальності 

суб‘єкта  

за свої дії. 

  Лінійні уявлення про причинно-наслідкові зв‘язки 

дозволяють бачити причини змін тільки «зовні». 

  Нелінійне мислення розширює потенціал 

стейкхолдерів, які усвідомлюють себе причиною, 

центром ситуації. 

  Лінійні уявлення про причинно-наслідкові зв‘язки 

породжують «закриті» стратегії, нелінійні ‒ 

«відкриті». 

Моделювання Оцінка 

контексту 

діяльності. 

  Ставлення до реальності як до різноманіття моделей 

розширює потенціал стейкхолдерів. 

  Усвідомлення ролі «розумових кліше» дозволяє 

переосмислити прихильність до домінантних норм і 

створити альтернативи. 

  Подання формування моделей у вигляді процесу з 

трьох стадій ілюструє еволюцію і створює основу 

«багатошарової» концепції реальності, згідно з якою 

в той чи інший момент часу домінує певна стадія. 

Усвідомлюється мінливість ідентичності, що з часом 

фіксується завдяки умовам, які її підтримують. 

«Відкриті» та 

«закриті» 

стратегії 

Характер 

поведінки 

стосовно 

майбутнього. 

  Відчуття загрози існуванню ідентичності «заганяє» в 

«закриті» стратегії. 

  Зміцнення ідентичності стимулює до відкритості та 

сприйняття діяльності як «моделювання відносин» 

(relational patterning). 

  «Закриті» стратегії послаблюють громадську та 

особисту стійкість, «відкриті» ‒ посилюють. 

Джерело: Бассей М. Концептуальные основы и эффекты Форсайт-исследований: 

классификация и практическое применение. Форсайт. 2013. Т. 7. № 3. С. 64‒71.  
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Важливим етапом форсайт-проєктування є вибір найбільш 

ефективних інструментів прогнозування, методів і підходів для 

досягнення конкретних цілей. Набір підходів, що використовуються у 

форсайт-проєктах, охоплює десятки якісних та кількісних методів. 

Інструментами та методами тут слугують: аналіз ступеня ризику / аналіз 

витрат; бенчмаркінг; Дельфі; дослідження баз даних; дослідження 

публікацій, ринку, тенденцій; конкурентна технологічна розвідка 

(технологічний контроль); критичні технології; методи творчого 

потенціалу (мозкова атака, інтуїтивні методи); моделювання майбутнього; 

моделювання динаміки систем; мультилінійне моделювання; патентні 

дослідження; різні сценарні методи; рольові ігри; інтерв‘ю і систематичне 

опитування клієнтів; технологічні плани і дорожні карти; екстраполяція 

тенденцій та ін.
66

. 

Вибір методів форсайт-дослідження зазвичай визначається 

наявністю часових і ресурсних обмежень; потребою необхідних 

результатів; спонсорськими уподобаннями; природою розглянутих 

предметних сфер (існуючими уявленнями про майбутні тенденції, 

проблеми їх розвитку і підходами до їх розуміння); цільовими групами; 

наявністю достатньої кількості висококваліфікованих експертів і доступу 

до інформаційних джерел
67

. 

Визначальною умовою успішності форсайту є використання методів, 

що забезпечуватимуть ефективну роботу залучених експертів. Тому при 
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виборі методу для використання у форсайті необхідно враховувати 

ключові фактори, що забезпечуватимуть успіх роботи з експертами: це 

креативність, доступ до експертного знання, взаємодія і доказовість
68

. 

До найбільш часто застосовуваних методів відносяться: експертні 

панелі, розроблення сценаріїв, екстраполяція трендів і огляд літератури. 

У табл. 3.3 наведено методи та інструменти, що найбільш продуктивно 

використовуються у форсайті. 

Таблиця 3.3 

Особливості використання методів та інструментів форсайту 

Вид 

методу/інструменту 
Особливості застосування 

Експертні 

панелі 

Є базовим методом. 

Групи експертів з 12‒20 осіб упродовж декількох місяців 

обмірковують можливі варіанти майбутнього за заданою 

тематикою, використовуючи новітні аналітичні й інформаційні 

матеріали та розробки. 

Переваги методу: присутність експертів під час усього процесу 

роботи; взаємодія представників різних наукових дисциплін і сфер 

діяльності; можливість доповнювати інші підходи, розробити 

вихідну інформацію
69

. 

Розроблення 

сценаріїв 

Мета ‒ створення сценаріїв розвитку тих чи інших технологічних  

сфер на основі аналізу майбутніх можливостей і альтернативних 

траєкторій розвитку
70

. 

Метод найбільш ефективний як доповнення до інших методів. 

Дельфі Основа методу ‒ опитування великої кількості експертів (до 2‒

3 тис.) і організація зворотного зв‘язку через проведення другого 

туру опитування. Дозволяє отримувати кодифіковані результати з 

можливістю подальшого аналізу і оцінки. 

Метод передбачає відбір висококваліфікованих експертів, 

створення експертних панелей, розроблення переліку тем ‒ 

потенційних досягнень у довгостроковій (до 25‒30 років) 

перспективі, включаючи фундаментальні і прикладні дослідження, 

інноваційні товари і послуги, що створюються на основі нових 

технологій
71

. 

Критичні 

технології 

Перелік критичних технологій формується на основі знань 

найбільш кваліфікованих експертів. Кількість експертів – не 

більше 200, горизонт прогнозування – від 5 до 10 років. 

Попередній перелік формується на основі експертних опитувань та 

                                                           
68
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Вид 

методу/інструменту 
Особливості застосування 

інтерв‘ю. Потім обговорюється в рамках спеціальних панелей і 

фокус-груп, у процесі яких відбуваються відбір і узгодження 

переліку критичних технологій
72

. 

Бенчмаркінг «Еталонний аналіз» ‒ порівняння країн або регіонів для 

визначення: рівня розвитку технології в країні, регіоні або галузі; 

ступеня відставання від рівня світових лідерів; стратегії 

прискорення технологічного розвитку. 

Технологічна 

дорожня карта 

Розкриває етапи переходу від поточного стану до фаз розвитку в 

довгостроковій перспективі на основі синхронного розвитку 

технологій, продуктів, послуг, бізнесу і ринку. Основною 

перевагою методу є вироблення узгодженого бачення 

довгострокових цілей розвитку. 

Джерело: Муринович А.А., Логинов М.П. Форсайт-проект как база стратегического 

межрегионального планирования. Известия УрГЭУ. 2017. №1 (69).  

 

З великої кількості методів прогнозування форсайту найбільш 

інтенсивно використовуються лише 10–15. За даними Європейської 

мережі форсайт-моніторингу (European Foresight Monitoring Network ‒ 

EFMN), яка провела картування понад двох тисяч форсайт-досліджень, у 

середньому в ході одного дослідження використовується не більше 5–

6 різних методів/інструментів стратегічного планування
73

. 

Етапи розвитку та еволюція форсайту, спільні та відмінні риси 

прогнозування і форсайту 

Як наукова технологія передбачення форсайт почав розвиватися з 

1940–1950-х років (див. додаток Б, табл. Б2), хоча традиційно експерти 

виділяють три етапи, упродовж яких сфери застосування форсайту 

розширювалися: 

  підготовчий етап (60-ті роки ХХ ст.) – окремі методи форсайту 

використовувались у США, потім у Японії переважно для оборонних 

досліджень; 

  перший етап – технологічний форсайт, коли розроблені програми 

застосовувалися для розроблення перспектив науково-технічної сфери; 
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  другий етап – ринково орієнтований форсайт – оцінювання 

соціальних і культурних наслідків появи та впровадження технологій; 

  третій етап – соціально-економічний форсайт – зосередження на 

проблемах, які складно вирішити і які є довготривалими, коли технологічний 

прогноз «прив’язується» до варіантів вирішення певної проблеми
74

. 

Аналіз форсайту з точки зору змін його функцій дав можливість 

виділити такі часові періоди його еволюції:  

– з 1962 р. – форсайт активно впроваджувала Японія; 

– з 1992 р. – розповсюдження форсайту в європейських країнах; 

– з 2000-х років – форсайт у реаліях сучасного світу
75

. 

На думку Н.А. Махової, ключове значення такої еволюції полягає в 

тому, що на першому етапі – успішний досвід японських досліджень став 

для інших держав світу наочним свідченням доцільності використання 

форсайту в національних інтересах; на другому етапі свого розповсюдження 

форсайт трансформувався з інструмента переважно пасивного спостереження 

і аналізу НТР у каталізатор активної діяльності зацікавлених акторів НДС в 

обраному напрямі; на третьому, сучасному, ‒ форсайт почав виконувати 

функцію підвищення рівня самоорганізації у складній системі акторів та 

їхніх взаємозв‘язків, метою форсайту стає не тільки прогноз майбутнього, а й 

ідентифікація рамкових умов, за яких актори і сама система зможуть 

безболісно адаптуватися до різних сценаріїв розвитку
76

. 

Ключовими факторами зміни функцій, цілей та завдань форсайту 

стали: країнова специфіка застосування методу, оцінка результативності 

проєктів по всьому світу, а також нові ідеї теоретико-методологічного 
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характеру
77

. Загалом під час еволюції форсайту, як зазначає Н.А. Махова, 

сформувалися тенденції, що визначають його практичну значущість і 

подальші напрями трансформації: 1) «географічна» експансія – дедалі більше 

країн світу використовують цей метод; 2) поширення застосування методу на 

різні сфери економіки, політики, суспільного життя; 3) сам метод демонструє 

якісні зміни, що вдало вирізняють його з-поміж інших. 

Форсайт має риси, спільні з прогнозуванням. Як відомо, прогноз – це 

науково обґрунтоване судження про можливі стани деякого об‘єкта в 

майбутньому і(або) про альтернативні шляхи і терміни досягнення цих 

станів. Поєднує форсайт і прогнозування те, що: 

  враховуються об‘єктивні тенденції та сили, що впливають на 

розвиток; 

  використовуються методи прогнозування: метод Дельфі (експертні 

оцінки), сценарне планування, експертні обговорення (фокус-групи, мозкові 

штурми); 

  визначаються критичні технології. 

Водночас форсайт істотно відрізняється від прогнозування, зокрема, 

тим що він: 

– об‘єднує всіх ключових учасників розвитку: науково-технічну сферу, 

бізнес, уряд, громадськість. Традиційне ж прогнозування (forecasting) 

здійснюється вченими. Мабуть, це – основна (проте не єдина) відмінність 

прогнозування від форсайту; 

– розвиває співробітництво і кооперацію між бізнесом, державою і вченими; 

– розвиває здатність і культуру передбачення в суспільстві; 

– передбачає можливість вибору варіанта дій залежно від «бачення» 

майбутнього; 

– містить елементи активного впливу на майбутнє (шляхом визначення зон 

досліджень і розробки технологій, що можуть принести найбільші економічні 
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і соціальні вигоди, проведення попередньої концентрації ресурсів на цих 

напрямах). 

Принциповою відмінністю форсайту від звичайного науково-

технічного прогнозування є те, що прогнозування допомагає уявити, які 

технічні можливості відкриються виробництву в майбутньому. Якби форсайт 

надавав тільки цю інформацію, то в ньому не було би необхідності. Але 

форсайт передбачає і можливі збитки від технологічного відставання, 

оскільки прогнозування технологій доводиться до прогнозування можливості 

зайняти ринок, одержати доходи від застосування нових технологій, 

відповідно, і прогнозування очікуваних втрат ринків при технологічному 

відставанні. Прийнятий наразі метод включення у форсайт запитів 

суспільства реально означає прораховування наслідків від запізнення із 

розв‘язанням соціальних та екологічних проблем. Відставання з їх 

вирішенням, як правило, пояснюється нестачею коштів у бюджеті. Але на 

ділі це означає передавання проблем у обтяженому вигляді спадкоємцям 

діючої адміністрації. Формування соціальної або екологічної проблеми як 

наукового замовлення дозволяє віднаходити нестандартні рішення, що 

заощаджують бюджетні засоби. Завчасний пошук прийнятних наукових і 

технічних рішень у сфері екології, соціальної сфери, розвитку 

інфраструктури дає змогу заощаджувати кошти і запобігати катастрофічним 

ситуаціям. 

Технологічний форсайт відрізняється від звичайного науково-

технічного прогнозу таким: 

1) термінами прогнозування (на практиці – до 25 років, у принципі не 

обмежуються); 

2) динамікою. Прогнозується процес із усіма його змінами, з 

урахуванням переломних моментів. Враховуються можливості витиснення 

технологій, утворення комбінованих технологій, взаємодія і взаємозаміна 

технологій; 
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3) відпрацьовуванням специфічної методології. Ставиться мета 

найбільш повного використання наявної інформації. Планується широке 

залучення експертів, наукових організацій, бізнесу, громадськості; 

4) зустрічним рухом технологій і потреб суспільства; 

5) участю в прогнозі всіх зацікавлених суб‘єктів; 

6) передбаченням системи заходів реалізації наміченого прогнозу, 

визнаного як найбільш відповідного інтересам співтовариства; 

7) довгострокові інтереси країни починають враховуватися в поточній 

політиці; 

8) наскрізне осмислення перспективи від політичних сценаріїв до 

бізнес-планів. 

Важливою відмінністю форсайт-досліджень від звичного 

стратегічного планування і прогнозування є вироблення комплексу 

практичного інструментарію, що використовується в цілях досягнення 

намічених стратегічних орієнтирів. Таким чином, форсайт 

сконцентрований на проєктуванні майбутнього і виявленні методів його 

досягнення, і, крім того, визначенні можливостей здійснення необхідних 

змін і внесення відповідних поправок (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Відмінності стратегічного планування, прогнозування та 

передбачення (форсайту) 

Критерій 

Стратегічне  

планування  

(strategic planning) 

Прогнозування 

(forecast) 

Передбачення  

(foresight) 

1. Економічна 

сутність 

Складання 

стратегічного плану; 

здійснення вибору 

найбільш ефективної 

стратегії розвитку 

для того, щоб 

одержати бажані 

результати. 

Розробка різних 

можливих варіантів 

майбутнього стану 

об‘єкта, які 

базуються на 

об‘єктивних даних. 

Розробка можливих 

сценаріїв і образів 

майбутнього; виявлення 

технологій, що сприяють 

отриманню бажаних 

результатів, які охоплюють 

пріоритети мікро- та 

макрорівня. 

2. Зацікавлені особи Адміністративні 

особи; наукові 

співробітники. 

Політичні діячі, 

вчені, експертні 

групи, 

консультативні 

Усі стейкхолдери 

(учасники), інтереси яких 

охоплені форсайт-

проєктом. 
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Критерій 

Стратегічне  

планування  

(strategic planning) 

Прогнозування 

(forecast) 

Передбачення  

(foresight) 

організації. 

3. Цілепокладання Формування і 

реалізація 

стратегічних рішень 

на довгострокову 

перспективу. 

Прогноз сценаріїв 

майбутнього. 

Розподіл усіх ресурсів у 

необхідних напрямах, 

оптимізація рішень, 

забезпечення економічної 

стійкості систем. 

4. Можливості 

реалізації 

Рішення вищих органів управління. Комплексний підхід до 

прийняття рішень за 

згодою з усіма учасниками 

форсайт-проєкта. 

Готовий документ, що підлягає перегляду 

за досягнення необхідного терміну. 

Постійно коригований 

циклічний процес, що 

перебуває під впливом 

зовнішніх і внутрішніх 

змін. 

Результат Матеріали фінансової 

та бухгалтерської 

звітності, інші 

оціночні показники. 

Аналітичні звіти з 

можливістю їх 

подальшої 

верифікації. 

Експертизи, звіти, есе; 

забезпечення взаємодії 

стейкхолдерів; форсайт як 

самостійна галузь науки, 

що включає набір різних 

методів. 

Джерело: Афанасьев М.М. Совершенствование методологии форсайта как 

инструмента стратегического развития промышленных регионов и отраслей. 

Российское предпринимательство. 2017. Том 18. № 17. С. 24–85.  

 

Аналіз етапів становлення і застосування методу форсайту 

допомагають експертам
78

 зробити висновок, що фактично у процесі еволюції 

відбулося «роздвоєння» самої концепції: у вузькому розумінні форсайт, як і 

раніше, залишається способом дослідження майбутнього з метою 

подальшого прийняття рішень про пріоритети в діяльності суб‘єктів НДС і, 

за можливості, сприяння їх реалізації; в широкому сенсі форсайт стає 

інструментом забезпечення стратегічного управління досліджуваної сфери 

діяльності, при цьому форсайт-заходи є каталізатором не тільки змін у 

поведінці ключових дієвих осіб, а й глибоких перетворень у самій системі, 

спрямованих на зміцнення єдності її складових частин та підвищення її 

здатності реагувати як на очікувані, так і на непередбачені обставини. 
                                                           
78

 Махова Н.А. Трансформация метода форсайта в универсальный инструмент управления 

долгосрочным развитием. Инновации. 2015. № 195. С. 82‒87. 



 

113 

Сучасне нове розуміння форсайту, як наголошує Н.А. Махова, 

ґрунтується на переконанні, що передбачити  всі ризики майбутнього 

розвитку об‘єктивно неможливо, навіть при використанні багатоваріантного 

підходу, а тому набагато важливіше і раціональніше спрямовувати зусилля 

на те, щоб зробити систему (економіку, НДС і т. ін.) більш стійкою та 

життєздатною за реалізації різних сценаріїв. З огляду на це форсайт, а 

точніше зацікавленість в його результативності, стає імпульсом до усунення 

«прогалин» в інформаційній та інституційній інфраструктурах системи, 

створення загальної атмосфери довіри між ключовими діючими особами
79

. 

 

Оцінка якості національних форсайт-програм 

На практиці оцінювання форсайт-програм ведеться за трьома 

напрямами: аналіз чинників, що сприяють успіху форсайту, його ефектів і 

вибір оптимальних елементів експертизи (методи, критерії, алгоритм і т. 

ін.)
80

. 

Програми можуть характеризуватися як результативні за умови 

наявності можливості ефективно отримувати знання про майбутнє і 

творчого підходу до розроблення стратегій
81

. До числа інших критеріїв 

успішності відносяться обов‘язкова експертиза теми, методології та 

процесу
82

; точна ідентифікація замовника; зв‘язок із поточним порядком 

денним у політичній сфері; інтенсивна взаємодія представників 

приватного та державного секторів; наявність чітко визначеної 

комунікаційної стратегії; глибоке залучення стейкхолдерів та ін.
83

. 

У рамках різних підходів до інтерпретації результатів форсайту 

виявлено ряд факторів, що сприяють його успішності: 
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• наявність плану реалізації дослідження; 

• достатній рівень авторитету членів команди; 

• відкритість і прозорість процесу; 

• залучення зацікавлених осіб із наукової спільноти, бізнесу, 

державного управління та громадських організацій
84

. 

Аналіз різних підходів на практиці дозволяє виявити основні вимоги 

до ефективної реалізації проєкта: а) залучення стейкхолдерів із різних сфер 

та забезпечення активного діалогу між ними; б) зв‘язок з поточною 

стратегією розвитку країни, регіону або галузі; в) творчий підхід; 

г) урахування досвіду попередніх проєктів. 

Вплив форсайт-досліджень на економіку і суспільство виступає 

одночасно і ключовим показником оцінки, і одним із найважливіших 

спонукальних мотивів до їх здійснення. Його об‘єктами можуть бути: 

науково-технічна та інноваційна політика, національна інноваційна 

система, конкурентоспроможність країни, бізнес-середовище та ін.
85

. 

При аналізі ефектів фахівці рекомендують одночасно розглядати 

внутрішні чинники (що стосуються учасників, процесу, цілей, витрачених 

ресурсів і вихідних результатів) і зовнішні фактори з урахуванням впливу 

широкого оточення (такі, як інституційне середовище, соціокультурний 

аспект, рівень розвитку «суспільства знання», фактори управління і 

політичної культури)
86

. 
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Разом з оцінкою успішності та впливовості форсайт-програм дослідники 

приділяють серйозну увагу питанням вибору критеріїв оцінювання. Як базові 

фігурують: доцільність, ефективність, результативність, правомірність
87

. 

Критерій «зміна моделей поведінки» активно застосовується при оцінці впливу 

і представляє собою різницю в поведінці суб‘єктів (підприємств, урядів, країн 

та ін.)
88

. Більш конкретні/часткові критерії, призначені для характеристики 

окремих елементів дослідження, як правило, розробляються в рамках 

практичних оціночних процедур. У табл. 3.5 наведено перелік критеріїв оцінки 

національних форсайт-досліджень, що використовуються у країнах ОЕСР та ЄС. 

Таблиця 3.5 

Критерії оцінки національних форсайт-досліджень 

Критерії Субкритерії 
Оцінка 

I II ІІІ 

Виконання 

форсайту і 

використання 

його 

результатів  

Значимість Низька 

Часткове 

використання 

при формуванні 

політики 

Системна  

інтеграція у процес 

формування політики 

Стійкість 

форсайту 
Одиничний Спорадичний Постійно діючий 

Значимість, 

позиція 

замовників, 

вмотивованість 

форсайту 

Позиція 

ініціаторів 

Незначна роль у 

національній 

інноваційній 

системі (НІС) 

Національна 

позиція 

середньої сили 

Сильна національна 

позиція 

Мотивація 

форсайту 

Немає сильної 

внутрішньої 

мотивації, 

мотивація під 

зовнішнім тиском 

Слідування 

тенденціям моди 

Потреба в 

систематичному 

аналізі НІС і 

майбутніх 

можливостей 

Залучення 

зацікавлених 

сторін 

  
Одностороннє 

домінування 

Формальне 

залучення 
Рівноправна участь 
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Критерії Субкритерії 
Оцінка 

I II ІІІ 

Виділені 

ресурси 
  

Бюрократичний 

підхід, немає 

чітких вимог до 

кваліфікації 

персоналу 

Немає точного 

обсягу коштів 

Прозорість ресурсів; 

висококваліфікований 

персонал 

Рівень досвіду   

Немає досвіду; 

дослідження 

проводиться 

вперше 

Немає власного 

досвіду, але 

використовуєть

ся міжнародний 

досвід 

Безперервне 

проведення 

досліджень; 

систематичне 

використання 

міжнародного досвіду 

Використаний 

інструментарій 
  

Випадкове 

використання 

методів 

Вибіркове 

використання 

методів 

Поєднання різних 

методів 

Контекст 

форсайту 
  Не визначено 

Пов‘язаний з 

технологіями 

Пов‘язаний з 

технологіями і 

суспільством 

Ступінь 

незалежності 

відповідальних 

організацій 

  

Повна залежність 

від 

індивідуальних 

інтересів 

Часткова 

залежність від 

індивідуальних 

інтересів 

Незалежність 

Джерело: Майснер Д., Сервантес М. Успешный форсайт. Форсайт. 2020. Т. 4. № 1. 

С. 74‒81.  
 

Серед базових об‘єктів оцінювання форсайт-програм різних країн – 

ефективність механізмів фінансування. Як зазначають Д. Майснер та 

М. Сервантес, обсяги та джерела фінансування форсайт-досліджень дуже 

відрізняються по країнах. Наприклад, Німеччина вклала 5 млн євро у 

форсайт-дослідження FUTUR, яке тривало п‘ять років, тоді як в інших 

державах такі проєкти виявляються набагато коротшими. Найменш 

витратними форсайт-проєкти були у невеликих країнах із малою або 

недостатньо розвиненою дослідницькою інфраструктурою, і основною 

їхньою метою був саме її розвиток (Кіпр і Мальта). Середня вартість 

форсайт-дослідження становить приблизно 500 тис. євро; кошти зазвичай 

виділяються з державного бюджету. У деяких країнах фінансування 

форсайт-проєктів здійснюють тільки приватні учасники (представники 

промисловості), фонди і різні спонсори. Вартість таких проєктів зазвичай 
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включає витрати на функціонування проєктної команди (секретаріату), 

витрати на організацію, проведення семінарів та інших заходів. Залучені 

експерти при цьому отримують матеріальну винагороду вкрай рідко. 

Важливим спостереженням, що стосуються питання фінансування, на 

думку експертів, є те, що великий бюджет і тривалість дослідження не 

гарантують його успіху ‒ навпаки, проєкти з меншими витратами і 

тимчасовими рамками виявляються більш ефективними. Чим менший 

масштаб дослідження і чим точніше визначені зони відповідальності 

сторін, тим вища результативність участі останніх у проєкті
89

. 

Аналіз практики оцінювання національних форсайт-програм 

Угорщини, Англії, Німеччини, Туреччини, Колумбії (основні елементи і 

критерії оцінки яких представлено на рис. 3.1) дозволяє зробити висновок, 

що в більшості випадків подібні оцінки орієнтовані на аналіз реалізації 

досліджень майбутнього, досягнутих у них результатів і наданого впливу. 

Не менш важливим завданням є обґрунтування напрямів удосконалення 

форсайту і підготовка рекомендацій щодо майбутніх програм
90

. 

Світовий досвід засвідчує, що можливості та ефективність 

використання форсайту на постійній основі як інструменту планування, 

прогнозування та управління залежить від ряду інституційних, 

організаційних і політичних чинників. Фактори, що впливають на 

масштаб поширення та його результативність на практиці, експерти 

поділяють на: інституціонально-методологічні, політико-управлінські, 

мотиваційно-репутаційні
91

. 
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Рис. 3.1. Основні елементи та критерії оцінки національних форсайт-

програм 

Джерело: Макарова Е.А., Соколова А.В. Лучшие практики оценки научно-

технологического Форсайта: базовые элементы и ключевые критерии. Форсайт. 2012. 

Т. 6. № 3. С. 62‒75.  

 

Експерти відзначають, що для країн, які роблять перші кроки в 

розробці форсайт-досліджень, не досить лише скопіювати основні 

аспекти реалізованих іноземних проєктів. Для того щоб отримати 

хороший результат, необхідно задіяти чи створити у країні базові 

структури та інституції: по-перше, потрібні свого роду «мозкові центри», 
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або центри компетенцій по форсайту, які об‘єднували би національних 

експертів у сфері форсайту (або досліджень майбутнього загалом) для 

роботи над проєктами, поширення інформації про їх результати і 

виконання освітньої функції; по-друге, необхідні організації, які на 

постійній основі відстежують новини і зміни, що відбуваються в світі 

науки і технологій, і поширюють інформацію про них серед 

стейкхолдерів
92

. В організаційному сенсі для успішного проведення 

форсайту дуже важливим є забезпечення реалізації таких елементів, як: 

зрозумілий механізм відбору учасників, чітке формулювання цілей 

форсайту, критеріїв для відбору пріоритетів, роз‘яснення мотивів рішень, 

прийнятих у контексті форсайт-проєктів; відкритий доступ до результатів 

досліджень, а також наявність майданчиків для обміну думками і 

досвідом між учасниками; комплексна оцінка проведеного форсайт-

дослідження
93

. 

У реальності успішність форсайт-проєктів, як зазначає Н.А. Махова, 

залежить від політичної волі, реальної зацікавленості та усвідомленого 

рішення керівництва країни перейти, окрім традиційного прогнозування, 

також до інструментів, що відповідають реаліям сучасного науково-

технічного розвитку. 

Актуальність на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки 

розробки та реалізації форсайт-проєктів, зокрема «Економіка України – 

2050», визначають ті ж фактори, що діяли у 60-х у Японії та в 90-х у Європі. 

Так, у Японії це була потреба: а) визначити найбільш важливі напрями 

розвитку науки і технологій у довгостроковій (30 років) перспективі; 

б) об‘єктивно оцінити можливості їх реалізації; в) знайти точки дотику 

інтересів і потреб держави та бізнесу, щоб на їх основі вибудовувати 

взаємодію для впровадження обраних напрямів НДДКР
94

. Серед чинників, 
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що зумовлюють поведінку європейських країн-лідерів і сьогодні, можна 

назвати: по-перше, істотне посилення конкуренції у світовій економіці, у 

тому числі наукоємних секторах; по-друге, усвідомлення неможливості 

самостійно здійснювати НДДКР по всьому спектру фундаментальної і 

прикладної науки через зростання ресурсоємності НТР і через наявність 

економічних потрясінь упродовж останнього десятиліття; по-третє, 

прискорення і одночасне ускладнення інноваційного і науково-технічного 

розвитку
95

. 

Для вітчизняної економіки з великим клубком старих проблем і 

нових завдань, розробка та реалізація, наприклад, форсайт-проєкту 

Україна – 2050 дає можливість обрати пріоритетні напрями розвитку 

територій, сформувати потенціал довгострокового розвитку, сформувати 

збалансовану систему прогнозування та планування, активувати участь 

населення та експертів з бізнес та наукових осередків до розроблення 

стратегічних документів розвитку. Як свідчить практика національних 

форсайт-проєктів у світі, реалізація амбітних планів є цілком реальною, 

оскільки сучасними цілями, на вирішення яких сьогодні зорієнтований 

форсайт, експерти називають: 

– оцінку можливих сценаріїв розвитку окремих напрямів науки і 

технологій, потенційних технологічних горизонтів; 

– підготовку «аналітичного прогнозу» за найбільш проблемними 

напрямами, детальних сценаріїв або ретельно вивірених економічних 

моделей; 

– вибір альтернативних станів у майбутньому; 

– визначення пріоритетних напрямів досліджень; 

– поглиблення взаємодії учасників наукових та інноваційних систем; 

– формування регіональної наукової та інноваційної політики; 

– виявлення потенційних загроз і можливостей розвитку; 
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– встановлення діалогу, взаємного обміну думками, оцінками, ідеями між 

владою, науковою спільнотою, громадянським суспільством
96

. 

Для України на перших кроках впровадження форсайту у практику  

дуже важливою є відкритість до обміну думками і досвідом проведення 

досліджень з іншими країнами
97

: в одних випадках це дозволить перейняти 

один в одного кращі практики у сфері форсайту, а в інших ‒ дає можливість 

уникнути окремих помилок на практиці, а також разом шукати шляхи 

подолання проблем, які є спільними для різних національних інноваційних 

систем. 

 

Інтеграція форсайту в процес прийняття стратегічних рішень:  

світова практика та уроки для України 

Сучасна стратегія Євросоюзу спрямована на те, щоб «в умовах 

мінливого світу їх економіка стала інтелектуальною, стійкою та 

інклюзивною, і ці взаємодоповнюючі пріоритети забезпечать високий рівень 

зайнятості, продуктивності та соціальної згуртованості»
98

. Для того, щоб 

амбітні цілі за п‘ятьма напрямами, ‒ такими як зайнятість, інновації, освіта, 

соціальна інтеграція, енергетика і зміна клімату, ‒ були досягнуті, всі країни 

ЄС визначили власні національні завдання у кожній із згаданих сфер
99

. 

У рамках Європейського форуму з досліджень майбутнього (European Forum 

on Forward Looking Activities, EFFLA), який був створений Європейською 

Комісією в 2011 р., були розроблені концепції, що сприяють усуненню різних 

бар‘єрів невизначеності для реалізації стратегії сталого розвитку
100

. 
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Щоб узгодити розроблення стратегій із формуванням європейської 

наукової та інноваційної політики, EFFLA запропонував адаптувати модель, 

що практикується Фінським агентством із фінансування технологій та 

інновацій (Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, TEKES). 

Вона передбачає, що цикл розроблення стратегій складається з різних 

складових (рис. 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Цикл розроблення стратегій в ЄС 

Джерело: Рингланд Дж. Будущее как неизведанное пространство: интеграция Форсайта в 

принятие стратегических решений. Форсайт. 2013. Т. 7. № 4. С. 60‒69.  
                                                                                                                                                                                           

URL: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
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На рисунку, де спрощено представлено цикл розроблення стратегій в 

ЄС, сегменти зліва відображають процеси, що передбачають участь 

експертів, справа – осіб, уповноважених окремими країнами приймати 

рішення щодо реалізації європейських дослідницьких програм, які 

здійснюватимуться консорціумом організацій, що представляють держави-

члени, окремим університетом або науково дослідницькою організацією, при 

цьому підтримуючи зв‘язок з «вибором пріоритетів» шляхом взаємодії з 

державами-членами
101

. 

Як зазначає Дж. Рингланд, для того щоб краще координувати роботи по 

форсайту та інтегрувати результати в розробку чергової рамкової програми, 

учасники EFFLA рекомендували створити при Генеральному директораті 

Європейської комісії з досліджень та інновацій (Directorate ‒ General for 

Research and Innovation, DG RTD) спеціальний підрозділ (хаб) зі 

стратегічного форсайту. Хаб покликаний допомагати радникам (при 

відповідних директоратах) в управлінні розробленням стратегій, формуванні 

пріоритетів, скануванні горизонтів; розвивати культуру довгострокового 

прогнозування в Європейській Комісії. Ця координуюча структура повинна 

підтримувати тісні зв‘язки з національними форсайт-центрами, акумулюючи 

інформацію, що надходить від Інституту перспективних технологічних 

досліджень при Об‘єднаному дослідницькому центрі ЄС (EU Joint Research 

Centre ‒ Institute for Prospective Technological Studies, JRC-IPTS), Бюро 

радників з європейської політики (Bureau of European Policy Advisers, BEPA) 

та інших підрозділів комісії. Відповідно до внутрішнього регламенту, 

спеціальний підрозділ (хаб) зі стратегічного форсайту може ставати 

посередником між Єврокомісією, Європарламентом і Радою Європи (та їх 

відповідними підрозділами з досліджень майбутнього), сприяючи у 

визначенні пріоритетів при підготовці рамкових програм
102

. 

                                                           
101

 Рингланд Дж. Будущее как неизведанное пространство: интеграция Форсайта в 

принятие стратегических решений. Форсайт. 2013. Т. 7. №4. С. 60‒69. 
102

 Рингланд Дж. Будущее как неизведанное пространство: интеграция Форсайта в 

принятие стратегических решений. Форсайт. 2013. Т. 7. №4. С. 60‒69;  



 

124 

Важливою складовою стратегії, орієнтованої на сталий розвиток, є 

стратегія інноваційного розвитку. Аналіз досвіду формування та реалізації 

державної інноваційної стратегії в багатьох країнах показує, що вона, як 

правило, не є «чистим» виразом певної теоретичної моделі, а являє собою 

композицію заходів різного спрямування
103

. На сучасному етапі розвитку 

світової економіки експерти виділяють кілька найважливіших напрямів 

державної стратегії інноваційного розвитку. Наприклад, Я.І. Ніконова 

називає серед них такі: а) оптимізацію структури національної інноваційної 

системи; б) стимулювання інноваційної кооперації бізнесу і науки всередині 

країни; в) інтеграцію в міжнародні інноваційні мережі; г) налагодження 

внутрішніх інноваційних мереж; д) формування національної інноваційної 

системи
104

. Специфіка зазначених напрямів та країни, що реалізують такі 

стратегії інноваційного розвитку, представлено у табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Напрями державної стратегії інноваційного розвитку 

НАПРЯМ СПЕЦИФІКА КРАЇНИ 

Оптимізація 

структури 

національної 

інноваційної 

системи 

Оптимізація державної системи 

управління і планування інновацій 

Японія, Норвегія, Індія, 

Чилі 

Оптимізація державного 

фінансування науки та інноваційної 

сфери 

США, Франція, Велика 

Британія, Данія, Норвегія, 

Швеція 

Розвиток фундаментальних 

досліджень 

Велика Британія, Швеція, 

Словенія 

Стимулювання 

інноваційної 

кооперації 

бізнесу і науки 

всередині 

країни 

Стимулювання симетричного 

зближення дослідних організацій і 

корпорацій 

США, Фінляндія 

Великі державні вкладення в науку 

та інноваційну сферу та залучення 

приватного капіталу 

Ізраїль, Франція 

 

Стимулювання інноваційної 

активності приватного сектора із 

залученням іноземних капіталів 

Велика Британія, 

Ірландія, Китай, Корея, 

Малайзія, Індія, Ізраїль 
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НАПРЯМ СПЕЦИФІКА КРАЇНИ 

 
Стимулювання інноваційної 

ініціативи наукового сектора 

Німеччина, Японія, Нова 

Зеландія, Данія 

Інтеграція в 

міжнародні 

інноваційні 

мережі 

Комплексна інтеграція Фінляндія, Ізраїль 

 Технологічна спеціалізація Сінгапур, Тайвань, Індія 

Налагодження 

внутрішніх 

інноваційних 

мереж 

Створення особливих умов для 

утворення зв‘язків в інноваційній 

сфері 

США, Норвегія, Ірландія 

 
Стимулювання ініціативи 

національних регіонів 

Франція, Німеччина, 

Фінляндія 

Формування 

національної 

інноваційної 

системи 

Реструктуризація державного 

сектору науки 
Болгарія, Польща, Литва 

Ініціювання інтеграції науки і освіти Латвія, Естонія, Чехія 

 
Залучення малого і середнього 

бізнесу в інноваційну сферу 

Румунія, Чехія, 

Словаччина, Латвія, Чилі 

 

Визначення пріоритетних 

експортних напрямів у сфері 

високих технологій 

Чехія, Румунія, Чилі, 

Туреччина 

Джерело: Никонова Я.И. Современные тенденции формирования стратегии 

инновационного развития экономических систем. Вестник Томского государственного 

университета. 2013. № 367. С. 117‒122. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/ 

367/image/367-117.pdf; Никонова Я.И. Инновационная политика в системе 

государственного регулирования устойчивого развития. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 

2010. 260 с.  

 

У контексті уроків світового досвіду, що Україна може застосувати на 

практиці, варто враховувати різні фактори, що обумовлюють особливості 

процесу прийняття стратегічних рішень. (Основні фактори, що впливають на 

темпи і зміст стратегії інноваційного розвитку, представлені в табл. Б3 

додатку Б). Серед них експерти виділяють такі важливі чинники: ринковий 

попит на нововведення; наявність інноваційного потенціалу; наявність 

ефективних механізмів комерціалізації ідей, розробок і результатів 

інтелектуальної діяльності; специфікація прав власності на результати 

інтелектуальної діяльності; податкова політика держави; інноваційна 

інфраструктура; наявність різноманітних фінансових інструментів для 

фінансування високоризикових інноваційних проєктів на всіх стадіях 

розвитку інноваційної компанії; наявність висококваліфікованих фахівців, 
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що володіють спеціальними знаннями і підготовкою для здійснення 

діяльності на всіх етапах інноваційного циклу
105

. Новий зміст, якого 

набувають основні методи стратегії інноваційного розвитку в період 

формування і розвитку національних систем, наведено в табл. Б4 додатку Б. 

Форсайт як інструмент сценарного дослідження розвитку економіки 

Усвідомлення суспільством на сучасному етапі економічного розвитку 

зростаючої ролі феномену невизначеності, що виникає на регіональному, 

національному та глобальному рівнях і нерідко має системний характер, 

підштовхнуло до нових підходів стосовно його активного вивчення, що 

особливо важливо у контексті управління майбутнім
106

. 

Дослідження
107

 засвідчили, що з розширенням часового горизонту 

виникає кореляція між зростанням невизначеності та зниженням 

передбачуваності: на короткому горизонті передбачуваність висока, що 

дозволяє використовувати моделі прогнозування; у середньостроковій 

перспективі рівень передбачуваності та невизначеності вимагає 

використання сценаріїв та методів моделювання; у разі віддаленого 

майбутнього дуже висока невизначеність при спробі передбачити розвиток 

подій змушувала покладатися виключно на надії
108

. 

На сучасному етапі важливим інструментом для вирішення 

довгострокових проблем, пов‘язаних з ризиком та невизначеністю, став 
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форсайт
109

. Розвинена міждисциплінарна за своїм характером і проблемно-

орієнтована форсайт-методологія дозволяє прораховувати різні сценарії 

майбутнього залежно від потреб або бажаного результату
110

. Сьогодні завдання 

форсайт-досліджень полягає у виробленні способів навігації між тривожною 

невизначеністю та непередбачуваністю майбутнього, з одного боку, та 

потребою у даних, інформації та знаннях для його формування – з іншого
111

. 

Виокремлені польським вченим А. Магруком (Magruk A.) на основі 

аналізу профільної літератури види майбутнього (передбачуване, 

прогнозоване, ймовірно реалістичне, уявне, можливе, неймовірне і 

потенційне) і рівні невизначеності (нульовий, поверховий, статистичний, 

сценарний, розширений, істотний, глибокий, абсолютний) дали змогу 

розробити оригінальну шкалу рівнів знання: номологічне; просте; що 

відображає актуальні тенденції; засноване на сучасних знаннях; запозичене; 

розпливчасте (стосовно майбутнього); ірраціональне; повне невігластво
112

. 

Дослідження А. Магрука, що охоплює три методологічні галузі ‒ 
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невизначеність, форсайт та знання, – дало йому підстави розглянути новий 

тип майбутнього – «уявне майбутнє» та показати, що майбутнє стає кращим 

лише за певної конфігурації чинників, а у інших варіаціях залишається 

бажаним. 

Схематичний підхід (рис. 3.3) дозволяє дати переконливу (хоча і 

спрощену) відповідь на питання про те, які рівні невизначеності та знання 

визначають вибір методів для форсайт-дослідження.  

Рис. 3.3. Матриця типів невизначеності, майбутнього та знань 

Джерело: Mаgruk А. Uncertainties, Knowledge, and Futures in Foresight Studies ‒ A Case of 

the Industry 4.0. Foresight and STI Governance. 2020. Vol. 14. No 4. P. 20‒33. 

https://doi.org/10.17323/2500-2597.2020.4.20.33 
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Запропонована А. Магруком методологія є перспективною з кількох 

причин. З одного боку, вона дозволяє виконувати фундаментальні 

дослідження та глибокий теоретичний аналіз, з іншого – робить внесок у 

розвиток форсайт-методології в цілому, дозволяючи ефективно виявляти нові 

складні феномени на стадії формування, наприклад, такі, як Індустрія 4.0
113

. 

Згідно з ідеєю А. Магрука (рис. 3.3), абсолютне майбутнє об‘єкта 

дослідження обумовлено сукупністю (сумою) всіх подій (a або/і b або/і b 

або/і b/і c та/або d або/і e), з якими людина може (але не обов‘язково має) 

взаємодіяти. Якщо розділити майбутнє на підобласті a, b, c, d, e у прив‘язці 

до відповідних типів невизначеності та знань, майбутнє стає кращим лише за 

певної конфігурації факторів від a до е. Експерт підкреслює, що у ході 

форсайт-дослідження можна сформувати й інші комбінації факторів, які 

визначають бажане майбутнє. У табл. Б5 додатку Б представлено 

класифікацію, засновану на виділенні десяти методів форсайту, які раніше 

були описані в літературі
114

. Для мінімізації невизначеності в прогностичних 

дослідженнях необхідно враховувати специфіку використовуваних методів, 

вибір яких значною мірою залежить від типу майбутнього, що розглядається, 

і рівня забезпечуваних ними знань. Матриця методів, подана у табл. Б6 

додатку Б, складена на основі аналізу характеристик різних методів форсайту 

та багатого досвіду участі дослідника у форсайт-проєктах. 

Ключовим аспектом форсайт-методології є вибір ефективних методів 

формування бажаного майбутнього
115

. Подані у табл. Б5, Б6 додатку Б 

результати можуть виявитися корисними для вирішення цього завдання у 
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ситуації, коли відомо, з яким майбутнім ми маємо справу. Окрім численних 

факторів, що впливають на форсайт-процес, тип майбутнього може залежати 

від цілей дослідження
116

. 

 

Проникнення сценарного методу у прийняття рішень 

Через ризики, пов‘язані з прогнозами розвитку науки та техніки та їх 

соціального впливу, у випадку помилкових прогнозів, коли можуть бути 

понесені значні соціальні втрати, на практиці, як зазначають Ю. Васіда та 

А. Яхата (Yuichi Washida and Akihisa Yahata), дедалі більше поширюється 

визнання важливості підготовки кількох сценаріїв, які потім порівнюються та 

ретельно перевіряються
117

. Генрі Мінцберг (H. Minttzberg), зокрема, 

підкреслює ефективність використання різноманітних сценаріїв у прийнятті 

корпоративних стратегічних рішень
118

. П. Мейснер і Т. Вульф (P. Meissner, 

T. Wulf) провели експерименти у великих бізнес-майстернях різноманітних 

конфігурацій, щоб порівняти звичайний підхід формулювання стратегії та 

метод сценаріїв
119

. Їхні результати підтвердили, що метод сценаріїв зменшив 

когнітивні упередження, що виникають внаслідок ефекту фреймування при 

формулюванні стратегії, підвищив упевненість у прийнятті рішень та 

покращив якість формулювання стратегії
120

. 

На початковому етапі циклу розроблення стратегій і сценарного 

планування сьогодні активно використовується сканування горизонтів. Як 
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зазначає Дж. Рінгланд, особливої цінності цей метод набуває тоді, коли, як 

мінімум, стає регулярним, а для отримання максимального ефекту – 

безперервним, ітеративним процесом. Адже за нинішньої швидкості змін 

стратегії вимагають періодичного коригування, а найважливіші інвестиційні 

рішення часто доводиться приймати в непередбачувані моменти. Досвід 

показує, що рішення, прийняті за фактом настання події, а не підкріплені 

завчасним скануванням, нерідко виявляються занадто запізнілими
121

. 

Перевагою сканування горизонтів є те, що метод передбачає 

систематичне вивчення зовнішніх процесів – поточних і очікуваних. Це дає 

можливість ідентифікувати, як впливають на організацію чинники – й 

існуючі, і ті, що можуть проявитися в майбутньому. Цілі подібного підходу 

різні: не упустити очевидне, поглянути на ситуацію свіжим поглядом, 

виявити зміни, нові тренди і ранні сигнали змін. При тому, що часовий 

горизонт і рівень деталізації сканування залежать від поставлених цілей, на 

його основі формуються більш широкі та довгострокові уявлення про те, що 

відбувається за межами організації, країни
122

. 

Підхід Horizon scanning засновано на методології створення сценаріїв 

соціальних змін, яка була розроблена Стенфордським дослідницьким 

інститутом у 1960-х роках (Loveridge, 2008)
123

 і базується на аналізі політики, 

економіки, суспільства та технологій (Aguilar, 1967)
124

. Як показано на 

рис. 3.4, сканування горизонту збирає велику кількість інформації (слабкі 

сигнали), що є «майбутніми паростками», які лежать поза межами поточної 
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лінії статус-кво, щоб розглянути та вивчити різноманітні сценарії соціальних 

змін, які можуть відбутися в майбутньому
125

. 

 

 

Рис. 3.4. Як сканування горизонту збирає інформацію про слабкий 

сигнал 

Джерело: Washida Y., Yahata A. Predictive value of horizon scanning for future scenarios. 

Foresight. 2021. Vol. 23. № 1. P. 17‒32. https://doi.org/10.1108/FS-05-2020-0047. 
 

 

Форсайт, який поєднує сканування горизонту та сценарне планування, 

був використаний у різноманітних моделях по всьому світу, причому 

розвивались два різних підходи до методів сканування (дослідницький і 

проблемно-центрований), де вибір найкращого залежав від контексту та 

змісту. Як зазначає К. Фріман (С. Freeman, 1995), із настанням ХХІ ст. 
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форсайт-передбачення постійно практикується як частина національних 

інноваційних систем (НІС) на національному рівні в різних країнах
126

. 

Узагальнюючи досвід й результати використання форсайту, Л. Георгіу 

(L. Georghiou , 2007) зазначив, що форсайт-діяльність була активною в 

рамках НІС у США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, 

Австрії, Росії, Австралії, Новій Зеландії, Колумбії, Індії, Південній Кореї, 

Казахстані, Тайвані, Малайзії, Єгипті, Марокко, ПАР та інших країнах
127

. 

Згідно з дослідженнями К. Кулса (К. Cuhls, 2015) у Німеччині Товариство 

Фраунгофера взяло на себе провідну роль у прогресивному застосуванні 

форсайту не лише для НІС, а й у підготовці стратегічних сценаріїв на 

корпоративному рівні
128

. 

Горизонтальне сканування стало одним із найпопулярніших методів 

передбачення у Європі, де було проведено багато досліджень щодо 

оцінювання його використання як практичного методу формування 

стратегії, політики. Проте раніше всебічних досліджень, які б порівнювали 

різноманітні методи передбачення з точки зору їх прогнозної цінності, 

проводилося мало. У контексті вимірювання прогнозної цінності майбутніх 

сценаріїв, підготовлених за допомогою сканування горизонту, заслуговує 

на увагу дослідження Юічі Васіда та Акіхіса Яхата, які підтвердили, що 

результати сканування на основі сценаріїв (форсайт), є значно кращими, 

ніж прогностична цінність сценаріїв, отриманих з використанням 

традиційних методів
129

. 

Зважаючи на високий рівень невизначеності й визнання нелінійності 

процесів розвитку, експерти дедалі частіше наголошують на необхідності 
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шукати нові способи та методи управління в умовах ускладнення ринкового 

середовища. Ухвалення концепції сталого розвитку вимагає вдосконалення 

підходу до стратегічного планування підприємницької діяльності, і це 

надихнуло ГЛ. Багієва та А.А. Лищука детально дослідити системи 

превентивного управління, що забезпечують плановий розвиток суб‘єкта за 

рахунок передбачення і розроблення сценаріїв розвитку подій
130

. 

Обґрунтування ними ієрархічного підходу до стратегічного планування 

сталого розвитку підприємництва, що враховує використання технологічного 

форсайту та активну взаємодію держави і бізнесу, базується на інтеграції та 

взаємопроникненні ідей та інформації між ієрархічними рівнями середовища, 

що є об‘єктивною умовою ефективного розвитку суспільства (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Ієрархія рівнів стратегічного планування 

Джерело: Багиев Г.Л., Лищук А.А. Концепция превентивного стратегического 

планирования устойчивого развития предпринимательства: иерархический поход. 

Проблемы современной экономики. 2015. № 3 (55). URL: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=5513. 
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Експерти вважають, що задавати орієнтири і вектор на сталий розвиток 

має держава, використовуючи різні інститути і створюючи відповідне 

інституційне середовище. Базовою методологією тут виступає 

інституціоналізм, який виходить з управління поведінкою ринкових суб‘єктів 

за допомогою створення формальних та неформальних інститутів; інститути 

впорядковують спільну діяльність суб‘єктів, знижують невизначеність і 

ризики зовнішнього середовища
131

. 

ГЛ. Багієв та А.А. Лищук вважають, що ієрархічний підхід до 

формування превентивного стратегічного планування сталого розвитку 

економіки та підприємницьких структур, має бути заснований на таких 

підвалинах, як
132

: 

1) провідна роль держави в організації процесу стратегічного 

планування на рівні всіх суб‘єктів; 

2) створення державою умов для реалізації ефективного 

інформаційного забезпечення процесу стратегічного планування; 

3) перехід на інтегроване планування, тобто на суміщення планового і 

поточного (по декількох цілях) підходів за рахунок реалізації ефективного 

зворотного зв‘язку зі середовищем, чому сприяє впровадження сучасних 

інформаційних систем управління знаннями на всіх рівнях системи; 

4) перехід на адаптивні та превентивні системи управління за рахунок 

впровадження в практику планування активних прогнозів – форсайту, 

побудови стратегічного бачення, дорожнього планування і використання 

інформаційних систем типу BI (business intelligence); 

5) переорієнтація з механізмів держпідтримки підприємництва за 

рахунок дотацій (як точкових заходів щодо вирішення конкретних проблем) 

на механізми створення ефективного інституційної середовища з рівними 

умовами господарювання для всіх видів підприємництва (за розмірами, 

формами власності тощо); 
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6) здійснення державної підтримки малих і середніх підприємницьких 

структур у реалізації процесу стратегічного планування (наприклад, за 

рахунок надання субсидій і дотацій на навчання топ-менеджменту та 

інформаційно-консалтингову підтримку). 

Виділені чотири ієрархічних рівня середовища (мікро-, мезо-, макро- і 

глобальний) взаємопов‘язані, мають між собою як вертикальні, так і 

горизонтальні зв‘язки (рис. 3.5, 3.6). Фахівці звертають увагу на необхідність 

розробки форсайту не стільки для великих підприємницьких структур, 

скільки для інноваційних компаній, які є рушіями прогресу. На самому 

нижньому рівні (неінноваційному) малий і середній бізнес найчастіше 

підлаштовується під стратегії і плани більших компаній, компаній – лідерів 

інновацій, беручи участь в їх ланцюжках вартості, а також вступаючи в 

інноваційні кластери (рис. 3.6). Ці форми взаємодії великих, малих і середніх 

підприємницьких структур забезпечують узгодженість не тільки традиційних 

стратегій, а і стратегій сталого розвитку, оскільки великі корпорації 

орієнтовані на нього більше, ніж малі та середні
133
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Рис. 3.6. Ієрархічний підхід до стратегічного планування сталого 

розвитку ключових суб’єктів національної економіки 

Джерело: Багиев Г.Л., Лищук А.А. Концепция превентивного стратегического 

планирования устойчивого развития предпринимательства: иерархический поход. 

Проблемы современной экономики. 2015. № 3 (55). URL: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=5513. 
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Вплив форсайту на розвиток інноваційної діяльності 

Важливою перевагою застосування форсайту є те, що він включає не 

тільки елементи прогнозування, бачення бажаного майбутнього, а й також 

процес втілення цього майбутнього в життя. У концепції форсайту, що 

прийнята у ЄС, є три сторони: мислення про майбутнє, обговорення 

майбутнього і формування майбутнього
134

. Саме тому, як зазначає 

Н.Я. Калюжнова, форсайт – це організаційна технологія управління, що не 

тільки допомагає виробити уявлення про майбутнє, а й містить потенціал 

його самореалізації. За такого підходу у форсайті виділяють змістовну та 

організаційно-технологічну сторони: змістовна ‒ це розробка бачення 

майбутнього в конкретній сфері, а організаційно-технологічна ‒ сукупність 

технологічних кроків його проведення (і саме ця, а не прогнозна сторона 

обумовлює популярність і поширення форсайту)
135

. 

Як доводить практика, форсайт-дослідження можуть проводитися на 

різних рівнях інноваційних систем: 

• глобальному (форсайт-дослідження транснаціональних корпорацій); 

• національному (форсайт-дослідження пріоритетних сфер і напрямів 

науково-технічного розвитку національної інноваційної системи); 

• галузевому (форсайт-проєкти, реалізовані із залученням ключових 

учасників однієї галузі і/або суміжних галузей); 

• корпоративному (форсайт-проєкти, що здійснюються високотехно-

логічною компанією)
136

. 
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На сучасному етапі модернізації української економіки дуже 

важливими є ефекти застосування форсайт-проєктів щодо активізації та 

підтримки інноваційної моделі розвитку країни. Досліджуючи стимулюючий 

вплив форсайту на розвиток інноваційної діяльності в економічних системах, 

Н.Я. Калюжнова та О.В. Верхотурова виділяють сім напрямів впливу на 

інноваційний розвиток за його допомогою
137

: 

1)  за допомогою форсайту відбувається визначення перспективних зон 

появи нових технологій, продуктів і ринків, пов‘язаних з науково-

технічними досягненнями; 

2)  виявлення перспективних напрямів наукових досліджень, які з 

урахуванням соціальних та екологічних аспектів у підсумку 

об‘єднують різні програми при розробленні довгострокової 

інноваційної політики; 

3)  формування запитів суспільства на нові продукти і технології на 

основі виявлення проблем і перспективних потреб; 

4)  встановлення державних пріоритетів наукових досліджень. Перехід від 

практики фінансування поточних розробок наукових установ до 

вибору пріоритетних досліджень на основі визнаних потреб 

суспільства. Зазначені вище запити можуть слугувати орієнтиром для 

черговості вибору регіональних і національних досліджень; 

5)  виявлення ключових учасників інноваційного процесу і науково-

технічних напрацювань учасників інноваційного процесу, створення 

баз даних досліджень, інтенсифікація процесів передачі знань і 

технологій. Залучення всіх зацікавлених сторін і різних учасників зі 

сфери науки і промисловості до взаємодії дає можливість встановлення 

нових форм трансферу знань і технологій; 

6) створення мереж кваліфікованих і «впливових» експертів, що 

включають як представників «чистої науки», так і бізнесу, влади, 
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місцевих громад і споживачів, які поширюють знання і практично 

можуть допомагати реалізації інновацій; 

7) встановлення пріоритетів для довгострокової інноваційної, 

технологічної та наукової політики, а значить – пріоритетів для 

інвестиційних, освітніх, наукових проєктів. 

Реалізація форсайт-проєктів на рівні компанії загалом зводиться до 

акумулювання інформації і знань, їх подальшого перетворення за допомогою 

розвитку компетенцій менеджменту в унікальні ключові конкурентні 

переваги
138

. 

Проведення форсайт-заходів на корпоративному рівні може бути 

реалізовано в різних формах і полягати у: 1) самостійному проведенні 

форсайт-проєктів (наприклад, в умовах відсутності глобального і галузевого 

форсайту) компанією із залученням зовнішніх учасників: представників 

влади, наукової спільноти, галузевих експертів та ін.; 2) участі компанії в 

галузевому, національному або глобальному форсайт-дослідженні із 

подальшим коригуванням загальнокорпоративної стратегії розвитку і 

стратегії інноваційного розвитку компанії; 3) адаптації або коригування 

результатів глобального (або національного) форсайт-дослідження з 

урахуванням умов і обмежень національної інноваційної системи (або галузі) 

і внесення відповідних змін до загальнокорпоративної стратегії розвитку та 

стратегії інноваційного розвитку компанії
139

. 
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Досліджуючи можливості застосування методології форсайту на рівні 

компаній, М.Є. Золотарева на основі аналізу світового досвіду показала, що 

форсайт-проєкти є ефективним і затребуваним інструментом розроблення і 

коригування стратегії інноваційного розвитку високотехнологічних 

компаній, що дозволяє: 1) формувати більш глибоке розуміння природи змін, 

що відбуваються і визначати «слабкі сигнали» тих, які тільки намічаються, 

запобігати потраплянню до системних «пасток»; 2) знижувати рівень 

невизначеності інноваційного розвитку компанії; 3) формувати образ 

бажаного майбутнього, визначати пріоритетні напрями і можливі сценарії 

інноваційного розвитку; 4) розробляти заходи, необхідні для досягнення 

бажаного майбутнього; 5) розвивати мережеві взаємодії в рамках 

національної та інноваційної системи; 6) накопичувати знання, що 

сприятимуть постійному інноваційному розвитку компанії
140

. 

Зв‘язок та суперечності, які форсайт має відобразити між рівнями 

інноваційних систем, проявляється у відмінностях між двома 

концептуальними моделями (табл. 3.7), що акцентують увагу на ролі 

користувача в інноваційній діяльності та, відповідно, пов‘язаними з ними 

практиками державного регулювання та корпоративними стратегіями: 

«інноваційна політика, орієнтована на користувача» (user-driven innovation 

policy) та «інноваційна політика, сфокусована на користувачеві» (user-

centered innovation policy)
141

. 

Відомі експерти де Йонг, фон Хіппель (de Jong, von Hippel) виділяють 

модель інноваційної діяльності, де центральне місце відводиться 

користувачеві (user-centered model of innovation), і модель, де вона лише 

орієнтована на користувача (user-driven innovation)
142

. Перша передбачає 
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стимулювання активної та безпосередньої участі користувачів у інноваційній 

діяльності, друга є різновидом моделі, де новатором залишається виробник, 

який по максимуму враховує потреби користувачів. Інструменти управління 

user-driven innovation аналогічні тим, що застосовуються при стимулюванні 

економіки, орієнтованої на попит, а державна підтримка надається 

виробникам (producer-centered model). 

Таблиця 3.7 

Основні відмінності інновацій, ініційованих виробниками, від інновацій, 

що створюються користувачами 

Показники Інновації, ініційовані 

виробниками 

Інновації, ініційовані 

користувачами 

Вигода від інновації Від продажу Від використання 

Мотивація до 

інновації 

Можливість Необхідність 

Домінуючий тип 

акторів 

Переважно організації 

(підприємства, державні наукові 

організації, що працюють 

самостійно) 

Переважно індивідууми, 

включаючи кінцевих споживачів 

Домінуючий тип 

знань 

Інформація про рішення Інформація про потреби 

Домінуючий тип 

інновацій 

Поліпшення якості, надійності, 

дизайну 

Функціональне нововведення 

Етап промислового/ 

виробничого циклу 

Етап освоєного виробництва 

(промислової фази) 

Початкова фаза (зароджується 

виробництво) 

Механізми 

поширення 

Комерційна основа (продаж, 

ліцензування) 

Добровільна основа 

(безкоштовний обмін інформацією 

у призначених для користувача 

співтовариствах і т.ін.) 

Джерело: De Jong J.P.J., Von Hippel E. Open, distributed and user-centered: towards a 

paradigm shift in innovation policy. Working paper. 2010. 

 

Як показують дослідження щодо динаміки та ефектів інновацій, 

ініційованих користувачами: 1) їх розвиток створює передумови для 

залучення всього суспільства в інноваційну діяльність при більш 

ефективному задоволенні його попиту на інновації; 2) серед інших «бонусів» 

‒ підвищення частки окупних інновацій завдяки впровадженню продукції, 

що відповідає інтересам користувачів; розширення ринків збуту і 

стимулювання якісно нового зростання в секторі послуг з високою 
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динамікою розвитку
143

. В табл. 3.8 наведено приклади продуктів і послуг, які 

з‘явилися в результаті інновацій з ініціативи користувачів. 

Таблиця 3.8 

Приклади продуктів і послуг, що з’явилися в результаті інновацій 

з ініціативи користувачів 

Автори 

дослідження 

Рік 

проведення 

дослідження 

Інновації, 

що досліджувались 

Відсоток розробленої і 

створеної продукції/послуг 

для власного/внутрішнього 

користування  

(за результатами 

дослідження) 

Freeman 1986 

Інновації в 

нафтоочисному 

процесі 

Немає даних 

Von Hippel 1976 Наукові інструменти Немає даних 

Von Hippel, 

Finkelstein 
1979 Медичне обладнання Немає даних 

Urban,  

von Hippel 
1988 

«Софт» для 

принтерних схем 
24.3% 

Herstatt,  

Von Hippel 
1992 

Трубопровідне 

устаткування 
36% 

Morrison et al. 2000 
Інформаційне 

обладнання бібліотек 
26% 

Shah 2000 Спортивне обладнання Немає даних 

Luthje 2002 

Устаткування для 

поїздок на гірському 

велосипеді 

19.2% 

Luthje 2003 Хірургічне обладнання 22% 

Franke,  

Von Hippel 
2003 

Програмне 

забезпечення (Apache 

OS server software 

security features) 

23% 

Franke, Shah 2003 

Устаткування для 

екстремальних видів 

спорту 

37.8% 

Luthje 2004 Продукти споживання 9.8% 

Oliveira,  2009 Банківські послуги Немає даних 
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Автори 

дослідження 

Рік 

проведення 

дослідження 

Інновації, 

що досліджувались 

Відсоток розробленої і 

створеної продукції/послуг 

для власного/внутрішнього 

користування  

(за результатами 

дослідження) 

Von Hippel 

Джерела: наведено за Зайцева А.С., Шувалова О.Р. Новые акценты в развитии 

инновационной деятельности: инновации, инициируемые пользователями. Форсайт. 

2011. Т. 5. № 2. С. 16‒32; на основі досліджень, представлених в De Jong J.P.J., Von Hippel 

E. Open, distributed and user-centered: towards a paradigm shift in innovation policy. Working 

paper. 2010 та Jin C., Von Hippel E. The major shift towards user-centered innovation. 

Implications for China‘s innovation policymaking. Journal of Knowledge-Based Innovation in 

China. 2009. Vol. 32. № 1. Р. 16‒27. https://doi.org/10.1108/17561410910912896. 
 

Аналіз «життєздатності» трьох різних моделей інновацій (здійснюваних 

виробником, користувачем-одинаком або в рамках колабораційних схем) 

показує
144

, що через ряд організаційно-технологічних змін та посилення ролі 

інформаційного ресурсу в економічному устрої виробник поступово втрачає 

монополію на «інноваційні» ресурси. З появою нових гравців і типів 

взаємодії інновації, ініційовані виробником, дедалі частіше здійснюються в 

рамках колабораційних моделей або навіть конкурують з ними. Експерти 

наголошують, що, незважаючи на домінуюче становище, інновації з боку 

виробника сьогодні є лише частиною результатів інноваційної діяльності, 

тим важливіше зрозуміти, яку ж потенційну вигоду для країни можна 

отримати від розкриття «підводної частини айсберга» ‒ інновацій, 

ініційованих користувачами
145

. 

А. Зайцева та О. Шувалова наголошують, що на сучасному етапі 

розвитку підтримка інновацій користувача відповідає запитам політики 

інклюзивного інноваційного зростання в інтересах усього суспільства 
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(inclusive innovation growth), однією з цілей якої є скорочення інноваційного 

розриву між різними соціальними групами, підвищення якості життя і 

розвиток людського капіталу найбільш вразливих з них, а також 

забезпечення можливості участі в інноваційному процесі широких верств 

населення. Розвиток призначених для користувача інновацій може стати 

паліативної мірою для компенсації низького рівня інноваційної активності в 

країнах із незадовільним станом матеріально-технічної бази і дефіцитом 

знань. Ключову роль у цьому контексті набувають заходи з розвитку 

мережевих зв‘язків між усіма учасниками інноваційної діяльності. 

При цьому очікується, що нова модель державної інноваційної 

політики дасть змогу
146

: 

• уникнути дискримінації користувачів-інноваторів стосовно виробників-

інноваторів; 

• мобілізувати потенціал «прихованих» інновацій, індивідуальних, 

призначених для користувача починань для максимального використання 

соціальних та економічних ефектів від інноваційної діяльності. 

Для цього політика, націлена на підтримку ініційованих користувачами 

інновацій та їхню взаємодію з виробниками, повинна відповідати таким 

принципам
147

: 

• стимулювання індивідуальних ініціатив, орієнтованих на більш активне 

задоволення потреб споживачів
148

; 

• вироблення нових правил регулювання прав інтелектуальної власності, 

що гарантують виробникам захист від піратських копій і дозволяють 

користувачам вносити поліпшення в продукцію (win-win situation)
149

; 

• забезпечення вільного доступу до результатів інноваційної діяльності 

користувачів (free revealing) через різні грантові схеми, конкурси і т. ін.
150

; 
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• активне сприяння розвитку мереж, які об‘єднують користувачів і 

виробників (широкодоступний Інтернет; відкриті стандарти і платформи 

обміну інформацією; «живі лабораторії» для інтерактивного навчання і 

тестування для користувача інновацій спільно з університетами і 

виробниками ‒ living labs та ін.)
151

; 

• надання інформаційно-організаційної підтримки взаємодії виробників і 

користувачів (інформування виробників про можливу вигоду від подібного 

співробітництва; заохочення виробників, які надають користувачам 

інструментарій (toolkits) для тестування і модифікації продукції); 

• надання адресної підтримки користувачам-інноваторам, які стають 

підприємцями-виробниками; 

• здійснення комплексу заходів з розвитку інноваційних навичок у 

населення; 

• розробка індикаторів для вимірювання призначених для користувача 

інновацій. 

Сукупність специфічних заходів політики повинна забезпечити 

сприятливі умови для розвитку горизонтальних і вертикальних мереж 

кооперації між індивідуумами, приватним і державним секторами. Приклад 

пакета заходів (policy mix) з підтримки комплексу різноманітних моделей 

інноваційної діяльності представлений на рис. 3.7. Він заснований на моделі 

ОЕСР, що представляє набір рамкових напрямів інноваційної політики для 

стимулювання інновацій, ініційованих виробником
152

. А. Зайцевою та 

О. Шуваловою додано додатковий вимір для стимулювання інновацій з боку 

користувачів
153

. 
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На практиці врахувати напрями та взаємозв‘язки різних моделей 

розвитку інновації дає реалізація форсайт-проєктів, які стають затребуваним 

інструментом розроблення та коригування стратегії інноваційного розвитку 

на різних рівнях. 

 

 

Рис. 3.7. Заходи інноваційної політики, орієнтовані на підтримку 

інновацій, ініційованих виробниками та користувачами 

Джерело: Зайцева А.С., Шувалова О.Р. Новые акценты в развитии инновационной 

деятельности: инновации, инициируемые пользователями. Форсайт. 2011. Т. 5. № 2. 

С. 16‒32.  
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Форсайт та оцінка майбутніх змін на ринку праці 

На сучасному етапі модернізації української економіки дуже 

важливими є ефекти застосування форсайт-проєктів не тільки щодо 

активізації  та підтримки інноваційної моделі розвитку країни, а й для оцінки 

можливих змін, що привносять інновації, зокрема оцінки впливу процесу 

цифровізації на ринок праці. 

У сфері дослідження ролі цифровізації у змінах професійної структури 

зайнятості практичні роботи тривалий час фокусувалися, як зазначають 

К. Фрей і М. Осборн (Carl Frey, Michael Osborne), переважно на оцінюванні 

ризику заміщення працівників новими цифровими технологіями
154

. 

У дослідженні вчені дійшли висновку, що 47% працівників у США зайняті 

видами діяльності, які протягом одного-двох наступних десятиліть з високою 

ймовірністю будуть заміщені машинами
155

. Дослідження, виконані на 

матеріалі інших країн, підтверджують, що цифрові технології швидше за все 

значною мірою замінять людську працю, хоча усереднений ризик 

автоматизації істотно варіює між різними країнами. 

У роботі І.Фелтена, М.Раджа, Р.Сіменса для оцінки трансформаційних 

ефектів запропоновано показник розвитку штучного інтелекту (ШІ) стосовно 

до професійних можливостей і сфер зайнятості
156

. У дослідженні 

І. Бріньольфссона, Т. Мітчелла, Д. Рока трансформаційні наслідки не 

означають загрозу повного заміщення людської праці машинами, тим не 
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менш істотно змінюють вимоги до професійних навичок працівників
157

. 

Трансформуючий вплив цифровізації може виявлятися у більш тісній 

взаємодії людей і машин (наприклад, комунікації з роботами, використанні 

ШІ для виконання виробничих завдань і т. ін.). 

Ф. Фоссен та А. Зоргнер (F. Fossen, A. Sorgner) показують, що 

структура зайнятості під впливом цифровізації змінюється поступово, у двох 

вимірах. Ефекти цього процесу не можна розглядати як суто деструктивні 

або виключно трансформуючі. Емпіричний аналіз засвідчив, що близько 75% 

працівників у США опинилися під впливом того чи іншого ефекту, але не 

обох одночасно. Решта 25% або відчувають наслідки цифровізації у всіх 

проявах, або вони їх зовсім не зачепили
158

. 

Дослідники проаналізували ефекти нової хвилі цифровізації щодо 

зайнятості й запропонували класифікацію професій за ступенем її схильності 

до трансформації та деструктивних наслідків. Перший зі згаданих ефектів 

полягає в перетворенні характеру професій, при тому, що праця людей не 

обов‘язково підлягає заміні машинами. При другому – навпаки – зміст 

діяльності може змінитися незначно, однак потреба в людських ресурсах 

зникне. Картування видів занять на цій основі дозволило дослідникам 

виділити чотири основні групи, які назвали «висхідні зірки», «територія 

машин», «територія людини» і «відмираючі професії» (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Групи професій з точки зору ефекту цифровізації 

Джерело: Fossen F., Sorgner A. Mapping the Future of Occupations: Transformative and 

Destructive Effects of New Digital Technologies on Jobs. Foresight and STI Governance. 2019. 

Vol. 13. No 2. P. 10‒18. https://doi.org/10.17323/2500-2597.2019.2.10.18. 

 

Загалом підхід, що запропонували  Ф. Фоссен та А. Зоргнер, їх аналіз з 

позицій поступовості й багатовимірності дозволяє глибше оцінити вплив 

цифровізації на ринок праці: 

–  професії з групи «висхідні зірки» вимагають високого рівня творчого і 

соціального інтелекту. В доступному для огляду майбутньому 

замінити людей, зайнятих цими видами діяльності, не вдасться. Тим не 

менш зміст подібних професій радикально зміниться і людям 

доведеться працювати з новими технологіями. Професіоналам з 

категорії «висхідні зірки» належить адаптуватися до суттєвих змін у 

характері своєї діяльності. Навіть за відносно низького ризику бути 

заміненими машиною для збереження конкурентоспроможності їм, 

швидше за все, потрібно своєчасно опановувати нові навички; 

–  для «відмираючих» професій зазначені навички менш важливі, тому 

людську працю тут простіше замінити машинами. Представникам 

професій із сегмента «відмираючих» доведеться змінити кваліфікацію, 

щоб не залишитися без роботи; 

–  фахівці, які потрапили в сегмент «територія машин», також можуть 

https://doi.org/10.17323/2500-2597.2019.2.10.18
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опинитися перед необхідністю підвищення кваліфікації. Однак у 

довгостроковій перспективі внаслідок масштабних змін характеру 

діяльності ризик її роботизації багаторазово зросте і відповідні 

працівники, швидше за все, будуть змушені змінити спеціальність; 

–  професіоналам, які відносяться до сегмента «територія людини», де 

над усе цінується здатність піклуватися про інших, деструктивна 

цифровізація їхніх робочих місць, мабуть, не загрожує, але вони не 

зможуть повною мірою скористатися перевагами трансформаційних 

ефектів цього процесу, що дають змогу істотно підвищити 

продуктивність
159

. 

Таким чином, запропонована Фоссеном та Зоргнер модель картування 

професій для виявлення й оцінки її можливих наслідків, дала їм підстави 

зробити висновок: навички, що є вузькими місцями комп‘ютеризації, 

найбільш важливі для професій групи «висхідні зірки», але відіграють 

порівняно невелику роль у «відмираючих» видах діяльності. Робота з 

сегмента «територія машин» значною мірою вимагає нестандартних 

фізичних навичок, таких як спритність рук і пальців. Надалі такі професії 

можуть істотно трансформуватися і стати автоматизованими. Однак навик 

турбуватися про інших в доступному для огляду майбутньому залишиться 

прерогативою людей (група «територія людини»). 

У дослідженні А. Лавриненко та Н. Шматко зроблено оцінки наслідків 

(як реальних, так і прогнозованих) упровадження проривних технологій за 

ключовими напрямами цифрової економіки (штучний інтелект, великі дані, 

інтернет речей, блокчейн) для традиційних банківських професій, пов‘язаних 

із забезпеченням основних функцій банку (так званий бек-офіс)
160

. При 

аналізі зміни вимог до кадрів і компетенцій враховувалися поточний рівень 

технологічного розвитку організацій (наявність реалізованих проєктів по 
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впровадженню продуктів і сервісів, у тому числі пілотних, актуальний попит 

на окремі категорії фахівців та їхні компетенції) та ймовірність заміщення 

ряду функцій у рамках професій автоматизованими рішеннями в найближчі 

роки. Дослідники дійшли висновку, що трансформація професій у рамках 

однієї структури може відбуватися з різними швидкостями, вплив технологій 

на функціональні блоки банківської організації є досить різноманітним, і це 

значно ускладнює управління людським капіталом. Більшість розглянутих 

професій трансформуються в напрямі розширення набору виконуваних 

функцій, проте деякі професії потрапляють в категорію «вмираючих». 

У найближчі роки очікується, що весь функціонал по збору і первинному 

аналізу даних переберуть на себе автоматизовані системи, але повністю 

співробітників вони не замінять, оскільки виступають у ролі допоміжних 

інструментів для підвищення ефективності та результативності фахівців, 

розширення інформаційної бази, прискорення процесів прийняття рішень, 

скорочення витрат, зниження ризиків
161

. 

Дослідження А. Лавриненко та Н. Шматко підтверджує, що 

впровадження цифрових технологій веде до масштабної трансформації вимог 

до фахівців: виникає необхідність у нових професіях; багато існуючих 

професії застарівають. Крім того, змінюється зміст самого поняття 

«професія», оскільки набір компетенцій, що ними повинен володіти 

працівник, який отримав підготовку за певною спеціальністю, перестає бути 

фіксованим, статичним; профілі компетенцій модифікуються слідом за 

технологічними і організаційними змінами, перетворюються в «динамічні 

портфелі». В таких умовах кількісних оцінок при прогнозуванні кадрової 

потреби стає недостатньо, зростає роль якісних методів. Світовий досвід 

підказує, що у подальшому організації та їхні кадрові служби 

переходитимуть на модель гнучких кар‘єрних траєкторій з урахуванням 
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можливих переміщень персоналу з одних функціональних блоків компанії в 

інші внаслідок повної або часткової автоматизації їх функціоналу
162

. 

Швидкість змін зростає; завдання, які належить вирішувати фахівцям, 

стають дедалі комплекснішими, а прогнозування потреби в навичках і 

компетенціях неухильно ускладнюється. Послаблення вибудуваної 

комунікації між роботодавцями і системою освіти призводить до того, що на 

ринку праці часто з‘являються працівники, які в надлишку володіють 

незатребуваними компетенціями, а дефіцит актуальних знань і навичок 

зростає
163

. 

У світовій практиці формуються різні шляхи вирішення проблеми 

негативного впливу ефектів нової хвилі цифровізації щодо зайнятості, серед 

них – формування мережі центрів перекваліфікації та підготовка нових 

кадрів із запровадженням  нових сучасних освітніх програм або внесенням 

коректив у вже існуючі щодо розширення компетенцій, орієнтованих на 

майбутнє, яке змінюється. 

Європейська Комісія, яка реалізує План розвитку підприємництва, що 

спрямований на відновлення економічного зростання в Європі, підтримує 

ініціативи щодо створення нових компаній та збільшення програм навчання 

підприємництву
164

. Активно ведуться дослідження здібностей та 

компетенцій, яких потребує нове покоління підприємців
165

. Поточні 

програми включають фінансову
166

 та економічну грамотність
167

, управління 
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людськими ресурсами
168

. Проте, як зазначають А. Кононюк, Г. Сачіо-

Шиманська, Ш. Олленбург, Д. Трівеллі, сьогоднішнім та майбутнім 

підприємцям потрібні знання про моделі та інструменти, що дозволяють 

розробляти та вдосконалювати стратегії, які б забезпечували стійкість 

у динаміці непередбачуваних змін. У таких враховуються потенційні виклики 

та можливості, що підривають сучасні уявлення про майбутнє. Для 

розроблення подібних стратегій необхідно мислити категоріями форсайту. 

Прикладом пошуку відповідей на такі виклики стали результати 

міжнародного проєкту beFORE (Erasmus+Knowledge Alliance «Підготовка 

орієнтованих на майбутнє підприємців в університетах та компаніях» 

Becoming Future-Oriented Entrepreneurs in Universities and Companies), у 

рамках якого підтримано дискусію щодо компетенцій та змісту програм, 

здатних ефективно розширити можливості для осмислення майбутніх 

перспектив на професійному, академічному та персональному рівнях
169

. 

На основі обстеження, що проводилося наприкінці 2017 р. і охопило 

чотири країни (Німеччину, Італію, Польщу та Іспанію), підтверджено 

гіпотезу, що інтеграція теорії та практики форсайту у навчання 

підприємництву допоможе сформувати унікальну бізнес-культуру та 

підвищити стійкість компаній; виявлено широкий спектр компетенцій, які 

можуть вважатися для підприємців необхідними або, принаймні, 

корисними
170

. Форсайт-компетенції звільняють від ментальних шаблонів, 

підвищують чутливість до ранніх сигналів змін, допомагають ставити під 

сумнів стереотипи, побачити проблему з різних точок зору, ідентифікувати 
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протилежні тенденції, розуміти природу складності, цілісно охоплювати 

контекст, усвідомлювати характер змін. Загальні компетенції наведено на 

рис. 3.9, перелік спеціальних наведено у табл. Б7 додатку Б. 

 

 
 

 

Рис. 3.9. Загальні компетенції, необхідні для орієнтованої на майбутнє 

професійної діяльності 

Джерело: Kononiuk A., Sacio-Szymanska A., Ollenburg S., Trivelli L. Teaching Foresight and 

Futures Literacy and Its Integration in University Curriculum. Foresight and STI Governance. 

2021. Vol. 15 (3). P. 105‒121. https://doi.org/10.17323/2500 2597.2021.3.105.121. 

 

 

Для України така європейська практика є дуже цікавою та вартою 

впровадження, оскільки в умовах нестабільності у професіоналів, які вміють 

працювати з майбутнім, більше шансів на кращі кар’єрні можливості
171
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У стратегічному мисленні значну роль відіграє розвинена уява, що допомагає 

ефективно розробляти сценарії майбутнього
172

. Викладання форсайт-

компетенцій є частиною стратегій зі збагачення змісту вищої освіти
173

. Крім 

навчання навичкам постановки цілей та їх реалізації, освітній процес слід 

доповнити вмінням превентивно реагувати на зміни
174

. Подібні компетенції є 

частиною динамічного потенціалу «навчальних організацій». Виникає 

розширене розуміння того, як трансформувати бізнес-процеси, ефективніше 

перерозподілити ресурси та підвищити точність передбачення в умовах 

невизначеності
175

. 

Описані вище результати доповнюють дослідження Світового банку, 

згідно з висновками якого – фрагментарне мислення та обмежені навички 

стримують розкриття підприємницького потенціалу
176

. У відповідь на цей 

виклик був розроблений прототип відкритої онлайнової освітньої платформи 

для підвищення рівня форсайт-компетенцій та грамотності в суспільстві. 

Розробленню структури курсу передувало узгодження освітньої стратегії та 
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дидактичного підходу. Курс сконструйований так, щоб органічно 

вбудуватися в існуючі освітні програми без їх радикальної перебудови
177

. 

Дослідження перспектив та майбутніх умов зайнятості передбачає 

оцінку факторів, що визначають зміни попиту та пропозиції робочих місць 

та кваліфікацій. Серед таких у роботі С. Махрума, Б. Дакса, М. Вебера 

(Mahroum S., Dachs B., Weber M.) виділяються
178

: 

•  зміна чисельності робочої сили; 

•  міжнародний аутсорсинг компетенцій; 

•  старіння робочої сили; 

•  технологічні зміни; 

•  постійний розвиток трудових компетенцій. 

Враховуючи всеосяжний характер впливу технологій на розвиток 

зайнятості, експерти приділяють особливу увагу оцінці різних ефектів за 

допомогою набору індикаторів. Досліджуючи непрямі ефекти різних заходів 

політики та стратегій для різних ринків праці Р.С. Фонсека (R. Seidl da 

Fonseca, 2017) наголошує, що слід вибирати індикатори, найбільш чутливі до 

політичних заходів та стратегій. За підсумками дослідження експертом 

запропоновано індикатори результативності, які вимірюються з 

використанням доступних даних, що прямо чи опосередковано 

характеризують сферу діяльності або систему, якій присвячено форсайт-

дослідження
179

. У табл. 3.9 зіставлено потенційні результати форсайту та 

індикатори, що їх відображають, із можливим впливом на зайнятість і 

відповідними показниками, які запропонував Р.С. Фонсека
180

. 
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 Там само. 
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Таблиця 3.9  

Елементи оцінки впливу форсайт-досліджень на зайнятість 

Результати  

форсайт-досліджень 

Індикатори 

результатів 

діяльності 

Ефекти для 

зайнятості 

Індикатори 

зайнятості 

Ухвалення нових 

програм та 

впровадження заходів 

науково-технічної та 

інноваційної політики. 

Загальні витрати на 

дослідження та 

розробки (ДР). 

Попит на нові 

знання та 

компетенції. 

Кількість робочих 

місць, які 

потрапляють у зону 

ризику. 

Організація спільних 

ініціатив та 

консолідація 

дослідницьких 

колективів, 

організацій та іншого 

ресурсного потенціалу 

у сфері науки, 

технологій та 

інновацій. 

Витрати на ДР у 

реальному секторі. 

Кількість 

технологічних 

центрів, 

лабораторій для 

проведення ДР та 

випробувань. 

Зміна 

професійних 

умінь та 

навичок. 

Коефіцієнт 

постійної 

зайнятості. 

Трудові витрати. 

Виникнення 

соціальних та 

технологічних 

інновацій 

Кількість патентних 

заявок. 

Швидкість старіння. 

Освоєння, експансія 

та дифузія нової 

технології. 

Технологічне 

безробіття. 

Збільшення 

зайнятості за 

рахунок ефекту 

капіталізації. 

Ефективність 

трудової 

діяльності. 

Сприйняття нових 

технологій. 

Кількість робочих 

місць, що 

потрапляють до 

зони ризику. 

Трудові витрати. 

Підвищення 

конкуренто-

спроможності за 

рахунок інновацій. 

Кількість 

інноваційних 

компаній. 

Технологічне 

безробіття. 

Збільшення 

зайнятості за 

рахунок ефекту 

капіталізації. 

Ефективність 

трудової 

діяльності. 

Можливість 

комп‘ютеризації. 

Продуктивність 

праці. 

Широкий вплив на 

формування політики, 

розроблення 

стратегій, реалізацію 

програм та 

громадську думку. 

Витрати на НДР в 

освітньому секторі. 

Індекс доступу до 

цифрових 

технологій. 

Зміна критеріїв 

оцінки 

результатів 

діяльності. 

Продуктивність 

праці. 

Формування культури 

стратегічного та 

системного мислення, 

робота з 

невизначеністю. 

Інформування 

громадськості про 

наукові та 

технологічні 

досягнення за 

допомогою ЗМІ. 

Попит на нові 

знання та 

компетенції. 

Ефективність 

зайнятості. 

Продуктивність 

праці. 
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Для України, що активно вступає в епоху цифровізації, дуже важливим 

є визначення впливу різних її ефектів на групи окремих спеціальностей, що 

дає можливість окреслити їх перспективи на ринку праці, а також оцінити 

ефективність політичних ініціатив щодо зниження ймовірних ризиків і 

автоматизації професійної діяльності, що можливо з використанням 

методології форсайту. 

Отже, нові виклики, з якими сьогодні стикається увесь світ, 

актуалізують широкий перелік питань, пов‘язаних із можливостями 

підтримки та розвитку конкурентних переваг різних суб‘єктів 

господарювання. Важливу роль у цьому контексті має відігравати система 

прийняття рішень на всіх рівнях, яка супроводжується різноманітною 

роботою у сферах планування та прогнозування, що забезпечують 

ефективність та обґрунтування необхідних заходів політики. Зростаюча 

потреба у проведенні довго- та далекострокових прогнозів наукового, 

технічного, соціального та економічного прогресу засвідчує необхідність 

вивчення світової практики й активного застосування форсайту, як 

інструментарію, на основі якого можлива успішна побудова національної 

довгострокової стратегії розвитку.
  



РОЗДІЛ 4 
 

160 

ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

ФОРСАЙТ-ДОСЛІДЖЕННЯ «ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ – 2050»: 

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СВІТОВОГО ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ З РЕАЛІЗАЦІЇ ФОРСАЙТУ  

З УРАХУВАННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ СПЕЦИФІКИ 

  

Форсайт у світовій практиці стратегічного планування 

Останні роки яскраво свідчать про те, що світ вступив в епоху 

кардинальних змін. Ці зміни відбуваються в усіх сферах існування людства – 

довкіллі, суспільстві, економіці, політиці, технологіях. Дедалі гостріше 

постає необхідність на об‘єктивних принципах передбачати хоча би 

приблизні сценарії майбутніх подій на короткостроковому та 

довгостроковому часових горизонтах для формування раціональної та менш 

помилкової стратегії розвитку. Для цього в світі дедалі ширше 

використовується технологія форсайт-досліджень. 

В Україні розробка форсайтів ще не набула необхідного  поширення та 

статусу, що робить дослідження досвіду інших країн у цій сфері надзвичайно 

актуальним. 

У загальному сенсі методологія форсайту підпорядкована 

цілеспрямованому виявленню та використанню знань експертів. 

Одним з основних принципів форсайту є принцип холічності як основи і 

методології дослідження та розуміння об‘єкта дослідження. Холічність 

світосприйняття передбачає усвідомлення загальної невід‘ємної 

взаємопов‘язаності всіх елементів, що утворюють світ, в якому існує людина. 

Холічність світу виявляється в тому, що в своєму реальному існуванні світ не 

розкладається на відокремлені елементи, а отже є органічною, а не 

механічною цілісністю. Тому в форсайт-дослідженнях так багато уваги 

приділяється багатофакторності, картуванню соціального і культурного 

середовища реальності, дослідженню очікувань і мотивації діяльності 

щонайширшого кола зацікавлених сторін – стейхолдерів. 
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Ще один принцип, на якому ґрунтується методологія форсайту, є 

визнання активної функції людини в процесі створення майбутнього. Ніщо в 

суспільстві не відбувається поза активністю людини, навіть якщо вона це не 

усвідомлює. Причому відбувається в тому варіанті, який є реалізацією її 

цінностей, стану розуміння світу, культури комунікації і взаємодії. Саме тому 

людина є у форсайт-дослідженнях як об‘єктом аналізу, так і виконавцем 

замовлення щодо такого аналізу, за якого велику роль відіграє рівень освіти 

та особистісні культурні характеристики аналітика. Тому методи форсайт-

досліджень мають відповідати такій двоїстій позиції аналітика. Найбільш 

адаптовані до цього експертні методи аналізу майбутнього, серед яких на 

сьогодні найбільш структурованим та технологічним є метод Дельфі. 

Дуже важливим для методології форсайту є принцип ставлення до 

майбутнього як такого, що можна спроєктувати, домовившись про його 

основні параметри. Саме тому в форсайт-дослідженнях важливим є не лише 

результат, а й процес, який має забезпечувати віднаходження точок дотику як 

серед експертів з різних сфер, так і серед різних соціальних груп. У форсайт-

дослідженнях майбутнє конструюється у процесі реалізації здатності до 

формування конвенціональної істини щодо його основних параметрів. При 

цьому активна роль людини стосовно майбутнього є пролонгацією її 

креативності – майбутнє стане результатом діяльності людини, яку вона 

здійснює сьогодні, втілюючи своє оціночне ставлення до подій та явищ. 

Змінюючи оцінки, змінюючи систему цінностей, ми впливаємо на зміст 

нашого майбутнього.  

Ще одним принципом, яких виходить на перший план у сьогоднішньому 

світі, є принцип універсальності змін, руху, перетворень як фундаментальної 

закономірності існування і природних, і соціальних явищ, розуміння того, що 

все в цьому світі обов‘язково змінюватиметься. Зміни можна планувати, їх 

потрібно очікувати та намагатися бути до них готовим. Але наше майбутнє 

лише ймовірне, тому слід зважати на недосконалість наших знань і 

принципову незавершеність та відкритість інформації, яку ми 
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використовуємо в процесі аналізу. Тобто методи форсайт-дослідження 

аналізують процеси та явища, враховуючи, що саме  вивчення цих процесів 

та явищ також слугують фактором, що впливає на їх стан та розвиток. 

За майже 50 років здійснення форсайт-досліджень розроблено десятки 

методів його проведення, серед яких: огляд літератури, метод Дельфі, 

експертні панелі, критичні технології, бібліометричний аналіз, патентний 

аналіз, інтерв‘ю, майстерні майбутнього, форсайт-конференція, мозковий 

штурм, технологічна дорожня карта, розробка сценаріїв, SWOT-аналіз, PEST-

аналіз, сканування горизонту (HS) та багато інших.  

Існує кілька класифікацій методів форсайту. Так, зокрема відомий 

дослідник філософії наука та наукового пізнання К.Р. Поппер запропонував 

класифікацію методів форсайту залежно від джерела знань, для передбачення 

в яких використовується чотири елементи: креативність (творчість), 

експертиза, доказовість та взаємодія, що отримала назву «Діамант 

форсайту»
181

. 

Подальший розвиток методології форсайту запропонував інші 

класифікації.  

Існують класифікації методів форсайту залежно від цілей їх розробки: 

інструменти для збирання інформації про майбутнє (горизонтальне 

сканування, метод запитань, огляд літератури, Дельфі); інструменти для 

вивчення динаміки змін (картування драйверів, оцінки невизначеності); 

інструменти для опису того, яким може бути майбутнє (сценарії, бачення, 

SWOT-аналіз); інструменти розробки та тестування політики та стратегії 

(стрес-тестування політики, повторне мовлення, дорожня карта
182

. Є 

класифікації за функціональністю методів, на основі їх дослідницької 
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(пошукової) або нормативної (програмно-цільової) орієнтації; за джерелом 

інформації для передбачення тощо183.  

Необхідно відзначити, що проведення форсайт-досліджень, як правило, 

базується на використанні не  одного, а комбінації декількох методів, 

найбільш ефективних на різних етапах передбачення, а також для 

нівелювання недоліків прогнозування та забезпечення комплексності 

методологічного підходу (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Комбінації методів форсайт-досліджень залежності від їх 

функціонального призначення  

 

 

 

Метод 

Основна мета форсайту 

Функціо-

нальний 

форсайт-

підхід для 

побудови 

стратегії 

Функціональний 

форсайт-підхід для 

стимулювання та 

підтримки 

створення інновацій 

Функціональ-

ний форсайт-

підхід для 

орієнтації на 

можливості 

та загрози 

Функціональний 

форсайт-підхід 

для визначення 

стратегічних 

напрямів та 

інвестиційних 

пріоритетів 
Основний 

метод 

Побудова 

сценарію 

Проєкти блакитного 

неба, 

мозковий штурм, 

моделювання та 

симуляція, 

аналіз тенденцій, 

сканування 

навколишнього 

середовища, 

сканування 

технологій,  

ключові технології, 

слабкі сигнали 

Технологія 

дорожньої 

карти, 

сканування 

технологій 

Ключові/критичні 

технології 

Методи 

підтримки 

SWOT-

аналіз, 

семінари, 

мозковий 

штурм, 

моделювання 

та симуляція, 

аналіз 

 Ключові 

технології,  

SWOT-аналіз, 

семінари, 

мозковий 

штурм,  

аналіз 

тенденцій, 

Огляд літератури, 

передбачення 

(попередні 

приклади 

проєктів), 

семінари, 

мозковий штурм, 

розробка 
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тенденцій, 

Дельфі, 

опитування, 

інтерв‘ю, 

огляд 

літератури, 

аналіз 

перехресного 

впливу, 

технологія 

дорожньої 

карти 

аналіз слабких 

сигналів, 

джокери 

сканування 

навколишнього 

середовища, 

STEEPV-аналіз 

майбутнього, 

STEEPV-та 

SWOT-аналіз, 

Дельфі, 
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У приведеній таблиці зазначено найпоширеніші комбінації методів 

форсайту, тож, як бачимо, форсайт-дослідження ґрунтується на використанні 

не менш як 6–7 різних методів. 

Проте, незважаючи на значний досвід розробки форсайтів, у багатьох 

країнах світу все ж неможливо виділити один, найбільш доцільний та 

ефективний комплекс методів проведення форсайт-досліджень, оскільки 

методологія кожного конкретного форсайту завжди визначається відповідно 

до  мети, сфери застосування, поля та горизонту форсайту з урахуванням 

фінансових можливостей, наявної необхідної інфраструктури та строків 

реалізації.  

Сфера застосування є однією з найважливіших складових організації 

форсайту. Вона повинна бути моністичною, тобто подібною до опорного 

плану в симплекс-методі пошуку оптимального рішення. Не можна 

формувати форсайт з будь-якого приводу – необхідно знайти головні 

моменти розвитку досліджуваного об‘єкта та які з рецесивних елементів 

здатні перетворитися на домінантні. Тобто можна розглядати необмежену 

кількість показників, на які економіці бажано було би вийти в майбутньому, 

проте потрібно виділити 3–4 ключові моменти, що здатні поліпшити 

ситуацію кардинальним чином. Саме для останніх слід застосувати 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/69.pdf
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інструментарій форсайту. Передбачення за цими напрямами дасть 

можливість побачити шляхи якісного зростання за іншими показниками. 

Сфера застосування визначає і поле форсайту, тобто учасників проєкту, 

а також його горизонт. 

Прикладами успішної методології науково-організаційного 

супроводження реалізації нещодавніх форсайт-досліджень можуть слугувати 

такі: 

у Греції – Національний технологічний форсайт 2021 (Greek National 

Technology Foresight 2021), для проведення якого використано 

бібліометричний аналіз, розроблення сценаріїв, робочі наради; 

у Кореї – Програма «Корея 2030» (Korea 2030), де поєднано методи 

опитування онлайн, Дельфі-опитування та розроблення сценаріїв; 

у США – Програма «Глобальна технологічна революція 2020» (Global 

Technology Revolution 2020), для реалізації якої використано огляд 

літератури та сканування технологій; 

у Туреччині — Програма «Бачення Туреччини 2023: стратегії науки і 

технологій» (Turkish S&T Vision 2023), реалізована комбінацією методів, 

таких як експертні панелі; SWOT-аналіз; мозковий штурм; Дельфі-

опитування; 

у Швеції – програма «Шведська технологічна перспектива 2004» 

(Swedish Technology Foresight 2004), використано бібліометричний аналіз, 

експертні панелі, інтерв‘ю, майстерні майбутнього (форуми), патентний 

аналіз, розроблення сценаріїв; 

у Японії – Японський форсайт науки і технологій 2035 (Japanese S&T 

Foresight 2035), для проведення якого використано бібліометричний аналіз; 

Дельфі-опитування; робочі семінари; розроблення дорожньої карти; 

розроблення сценаріїв
184

. 
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Слід зазначити, що методологія форсайту постійно вдосконалюється з 

урахуванням створення нових підходів та методів передбачення, нових 

технологій проведення досліджень, а також відповідно до тих завдань, що 

виникають у сучасному світі. 

Розвиток світового досвіду реалізації форсайту можна простежити на 

прикладі проведеного у 2017 р. Європейською Комісією форсайту «Богемія».   

Метою цього форсайту було забезпечення еволюційної спадковості між 

рамковими програмами «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа», що й 

визначило методологічні підходи до його реалізації. 

Форсайт «Богемія» мав вирішити такі завдання: 

1) розробити можливі сценарії майбутнього з точки зору тих соціальних, 

економічних та  політичних умов, в яких реалізовуватиметься науково-

інноваційна політика ЄС. 

2) оцінити можливі траєкторії науково-технологічного розвитку в рамках 

сценарних альтернатив. 

3) виявити науково-технологічні пріоритети та сформулювати відповідні 

рекомендації для політики ЄС. 

Кожне з цих завдань вирішувалося в рамках окремої фази форсайту 

методами, найбільш ефективними для його вирішення. 

Під час першої фази основними методами були: огляд літератури, 

бібліометричний аналіз, патентний аналіз, інтерв‘ю, майстерні майбутнього, 

форсайт-конференція, мозковий штурм, розроблення сценаріїв. Розроблялися 

контекстні сценарії, і певною новацією у форсайті «Богемія» стало 

формування для кожної з прогнозованих сфер двох контекстних сценаріїв – 

інерційного та трансформаційного. 

Трансформаційні контекстні сценарії  – це конструктивні відповіді на 

довгострокові виклики у науково-технологічній та соціальній сферах, які 

потребують великих структурних та інституціональних перетворень. Ці 

сценарії висувають високі вимоги до науково-інноваційної стратегії та 

потребують мобілізації ресурсів на ключових напрямах. 
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Інерційні контекстні сценарії передбачають розвиток ситуації у 

ключових сферах відповідно до сформованих на сьогодні трендів розвитку. 

На базі цих сценарії були сформовані питання, з якими працювали 

експерти під час другої фази. Головним методом другої фази став метод 

Дельфі.  Форсайт «Богемія» використовував техніку динамічного 

аргументованого Дельфі (dynamic argumentative Delphi – DAD). DAD 

стимулює інтерактивні онлайн-консультації між більшим числом учасників, 

під час яких можна не лише отримати відповідь, а й її аргументувати. 

Під час третьої фази отримані відповіді було проаналізовано, зокрема, з 

використанням HS, форсайт-конференцій, спеціального воркшопа, та 

розроблено цільові сценарії, після публічних обговорень яких було 

сформовано рекомендації щодо тих принципів та підходів, що мають бути 

покладені в основу програми «Горизонт Європа», а саме: 

  науково-інноваційна політика має відігравати ключову роль у 

забезпеченні підвищення темпів економічного зростання в довгостроковій 

перспективі та досягненні сталого розвитку; 

  науково-інноваційну політику ЄС необхідно будувати на 

принципах «готовності» та випереджувального реагування, для чого на базі 

форсайту «Богемія» було сформульовано 19 цільових сценаріїв, які 

дозволили хоча й не усунути зовсім, проте знизити рівень невизначеності 

відносно майбутнього; 

  потрібно прискорити створення нових ринків і створити простір 

для експериментів у сфері інструментів та механізмів науково-інноваційної 

політики – виклики, з якими зіткнеться світ, є серйозними і не до кінця 

зрозумілими. Проте зволікання з реагуванням на ці проблеми може призвести 

до тяжких наслідків, тому кожна спроба наблизитися до вирішення таких 

глобальних проблем має розглядатися як експеримент, з якого необхідно 

виносити уроки; 
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  необхідно скоординувати науково-інноваційну та секторальну  

політику ЄС з метою прискорення появи проривних інновацій у ключових 

галузях; 

 необхідно посилити у громадян країн – членів ЄС почуття 

співпричетності до формування науково-інноваційної політики. 

Крім того форсайт «Богемія» допоміг також виокремити напрями 

подальшого вдосконалення інструментарію форсайту. Насамперед стало 

очевидним, що методологія проведення форсайт-досліджень має бути краще 

адаптована до пошуку відповідей на раптові виклики, що потребують  

термінового реагування з боку держави та суспільства – швидкість 

технологічних змін у сучасному світі така велика, що проводити 

повномасштабний форсайт із довгостроковим горизонтом раз на 3–5 років 

недостатньо. Ті виклики, з якими країні стикаються у сфері безпеки, міграції, 

штучного інтелекту, ІТ-технологій сьогодні потребують постійного 

моніторингу та швидкого реагування. У цій ситуації доцільно регулярно 

використовувати методи сканування та моніторингу – механізми «гнучкого 

реагування»
185

. Ці механізми в умовах заданих часових обмежень, наявних 

даних та ресурсів дозволяють залучати широке коло експертів до пошуку 

необхідних відповідей на раптовий виклик. 

Крім того, доцільно адаптувати методологію форсайту для залучення до 

форсайт-досліджень більшої кількості стейхолдерів, зокрема й представників 

громадянського суспільства, з метою реалізації інклюзивного форсайту. 

Сьогодні особи, відповідальні за прийняття рішень, прислуховуються до 

дослідників, експертів, представників індустрії тощо. Проте ці групи 

стейхолдерів узагальнюють проблеми вже на досить високому рівні 

абстрагування, внаслідок чого думка представників громадянського 

суспільства про те, що дійсно важливо суспільству та економіці, в повному 

обсязі не враховується. Інклюзивний форсайт спирається на залучення 

громадян та місцеві громади у формування рамкових сценаріїв, розроблення 
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науково-інноваційної політики та її реалізації, що узгоджується, зокрема, з 

концепцією ЄС «демократії 2.0» 
186

. 

Слід також зазначити, що однією з головних особливостей сучасного 

етапу форсайт-досліджень є переорієнтація з прогнозування конкретних 

технологій на виявлення напрямів та векторів майбутнього технологічного 

розвитку, використання міждисциплінарного підходу у дослідженнях та 

багатоваріантних сценаріїв, комплексний аналіз технологічних і ринкових 

перспектив та їх соціально-економічних наслідків, відсутність чітких 

кількісних орієнтирів. 

Еволюція методів реалізації форсайтів потребує відповідних змін у їх 

інституційному супроводжені. 

Активна інституалізація форсайту, зокрема в ЄС, розпочалася з 

середини 90-х років минулого століття зі створенням у складі Генерального 

директорату Єврокомісії «Наукові дослідження» управління К – під назвою 

«Товариство знання та економіка, заснована на знаннях» та відділу К2 – 

«Наукові і технологічні прогностичні дослідження; зв‘язок з Інститутом 

перспективних технологічних досліджень (Institute for Prospective 

Technological Studies – IPTS). Згодом ця структура еволюціонувала у 

Генеральний директорат із наукових досліджень та інновацій (Directorate-

General for Research and Innovation – DG for R&I)
187

. 

Дослідження у прогностичній сфері здійснюють багато установ в усіх 

країнах ЄС, проте центральне місце серед них посідає IPTS
188

. На IPTS 

покладено функцію техніко-економічного аналітичного забезпечення рішень 

керівництва ЄС. У своїй діяльності Інститут  залучає зовнішні 

консультативні групи, керує та координує діяльність європейських 
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інститутів, які здійснюють розробки в аналогічних сферах, а також 

використовує результати діяльності інших установ Спільного дослідницького 

центру ЄС ((JRC). У 1997 р. у складі IPTS було створено мережу із оцінки 

технологій – Європейську наукову і технологічну обсерваторію (European 

Science and Technology Observatory – ESTO),  яка у 2007 р. була 

реорганізована у дві нові мережеві структури: 

ERAWATCH – сервісний портал для збирання інформації про 

національні науково-технічні види політики, програми та організаційні 

структури, що забезпечує формування спільного європейського науково-

дослідницького простору
189

. 

ETEPS (European Techno Economic Policy Support Network) – мережа 

об‘єднаних європейських установ, які забезпечують IPTS якісною 

інформацією щодо широкого кола питань його діяльності. Головний акцент у 

цій інформації робиться на аналізі проривів у науці та технологіях, вузьких 

місцях та формуванні нових тенденцій, урахування яких сьогодні дуже 

важливе для оцінки перспектив соціально-економічного розвитку та 

адекватного реагування на нові виклики. 

Ще у 2005 р. IPTS ініціював консорціум 19 країн ЄС та 17 країн його 

асоційованих членів з метою налагодити співробітництво між провідними 

національними інститутами в галузі технологічного та економічного 

прогнозування. Сьогодні консорціум проводить експертизу вже в усіх 27 

країнах – членах ЄС у таких важливих сферах, як сільське господарство, 

захист споживачів, енергетика, охорона довкілля, підприємництво, охорона 

здоров‘я,  інформаційне суспільство, наукові дослідження, транспорт та 

інноваційний розвиток загалом. 

 З 2011 р. почав діяти Європейський форум з прогностичної діяльності 

(European Forum on Forward-Looking Activities – EFFLA), головне завдання 

якого – активізувати використання форсайту для підтримки науково-
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дослідницької та інноваційної політики. Форум має узагальнити результати 

найбільш знакових форсайт-досліджень; консультувати з питань 

використання цих результатів для раннього виявлення, осмислення знакових 

соціальних проблем, які можуть серйозно вплинути на розвиток Європи; 

формувати уяву про вплив цих трендів на розвиток європейської 

інноваційної системи та про ті зміни, які вони вносять у політичні процеси. 

Одним із завдань EFFLA стала інституціоналізація форсайту як основного 

напряму стратегічного програмування, перетворення його у складовий 

елемент механізму формування інноваційної політики ЄС
190

. 

Виконавши свою роль на початку 2014 р., EFFLA припинив самостійну 

діяльність та об‘єднався з двома експертними групами – ERIAB (European 

Research and Innovation Area Board) та i4g (Innovation for Growth), утворивши 

нову експертну групу високого рівня RISE (Research, Innovation and Science 

Policy Expert), завдання якої – спільно з Форсайт-центром (Foresight Hub) 

консультувати Генеральний департамент наукових досліджень та 

технологічного розвитку Єврокомісії щодо нових пріоритетів інноваційної 

політики  відповідно до нових суспільних викликів
191

. 

Як бачимо, інституалізація форсайту підпорядкована двом головним 

цілям: 

по-перше – сприяти поширенню технології форсайту та вдосконаленню 

її методології, забезпечувати співробітництво національних інституцій у 

галузі технологічного та соціально-економічного прогнозування при 

формуванні спільного європейського науково-дослідницького простору; 

по-друге – перетворити форсайт у складовий елемент механізму 

формування інноваційної політики. 

З цієї точки зору надзвичайно корисним є досвід використання форсайту 

у Фінляндії. Форсайт-система Фінляндії існує понад двадцять років і діє на 
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всіх рівнях суспільства, охоплюючи сфери вищої політики (уряд, парламент) 

та освіти (FFRC), представників громадянського суспільства та незалежні 

дослідні центри (незалежне форсайт-співтовариство). Система, довівши свою 

необхідність та ефективність, постійно розвивається, включаючи дедалі 

більше нових членів і розширюючи спектр досліджень. 

Форсайт-система Фінляндії складається з таких елементів: форсайт-звіт 

уряду; державна форсайт-мережа; парламентський Комітет Фінляндії з 

майбутнього; форсайт-консорціум із праці, компетенцій і потреб освіти; 

форсайт-мережа SITRA; фінське співтовариство майбутнього. Серцевиною 

системи є урядова програма в поєднанні з державним форсайт-звітом, що 

пов‘язує роботу парламенту та уряду.  

Офіційна роль форсайт-звіту у фінській політичній системі – служити 

довгостроковим далекоглядним документом уряду, який передається до 

парламенту для обговорення. Після складання звіту та його передачі до 

парламенту, Кабінет міністрів спільно із Комітетом із майбутнього фінського 

парламенту починають серію регіональних цивільних семінарів і навчальних 

секцій по всій країні, де подаються результати звіту та визначається думка 

громадян. Після цього звіт разом із думкою громадськості передається на 

обговорення в парламентські комітети
192

. 

Інституалізація форсайту не є чимось сталим, вона еволюціонує залежно 

і як від «зрілості» методології досліджень, так і від їх масштабів та викликів 

сучасності. 

Форсайт-дослідження в Україні 

В Україні перше форсайт-дослідження – «Ukrainian STI 2025»
193

 було 

проведено у 2004–2007 рр. у рамках Національної програми «Українська 

наука, технології та інновації 2025». У результаті проведених форсайт-

досліджень пріоритетними напрямами визнано: «Науки про життя, нові 
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технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань»,  

«Енергетика та енергоефективність»; «Біотехнології»; «Нові речовини та 

матеріали», «Раціональне природокористування», «Інформаційно-

комунікаційні технології», а також уперше в Україні сформовано Перелік 

критичних технологій за кожним пріоритетним напрямом
194

.  

У 2008 р. Інститутом прикладного системного аналізу НАН України і 

МОН України, Українським відділенням Світового центру даних було  

представлено розроблений ними форсайт «Глобальне моделювання процессів 

сталого розвитку в контексті якості та безпеки життя людей», в якому 

визначені найбільш доцільні напрями розвитку економіки України на 

середньострокову  перспективу
195

. 

Протягом 2008–2011 рр. за визначеними напрямами проводилася певна 

робота
196

, а у 2011 р. з урахуванням результатів цих досліджень було 

ухвалено Закон України № 3715 «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні»
197

. 

Ухвалення цього закону практично не вплинуло на промислову політику 

України – базою інноваційного розвитку є впровадження новітніх 

технологій, тобто розвиток машинобудування. В Україні ж 

машинобудування протягом останніх років втрачає свої позиції: якщо у 2011 

р. на галузь припадало 10,1% загального обсягу реалізованої промислової 

продукції, то у 2020 р – 6,1%, при цьому питома вага комп‘ютерів, 

електронної та оптичної техніки
198

 знизилася з 0,9 до 0,5%. Питома вага 

високотехнологічної продукції залишається вкрай низькою і досі демонструє 

тенденцію до зниження. 
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Про те, що проведена робота була абсолютно формальною,  свідчить 

також те, що «сформована та актуалізована» сторінка «Форсайт – стратегічні 

маркетингові дослідження науково-технічного розвитку в Україні» на сайті 

УкрІНТЕІ, про що свого часу звітував МОН, порожня і сьогодні. 

Внаслідок відсутності необхідного фінансування з 2008 р. подальші 

форсайт-дослідження на деякий час були призупинені. 

Методологія та інституалізація форсайту в Україні перебуває іще на 

початковому етапі, саме тому досвід європейських країн для нашої країни 

надзвичайно корисний. Наприклад, світова практика форсайту обґрунтовує 

необхідність використання не менше шістьох-сімох методів, які повинні 

забезпечувати достовірність передбачення, в Україні ж під час розробки 

форсайтів обмежуються трьома-чотирма методами. Так, зокрема, у  

проведених форсайтах не використовувалися бібліометричний і патентний 

методи, оскільки на час їх проведення не було офіційного доступу до 

міжнародних наукометричних і патентних баз даних. Такий доступ закладам 

вищої освіти та науковим установам, які перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України, МОН України надав лише з 2017 р.
199

. 

Бібліометричний і патентний методи є одними з найбільш актуальних 

методів сучасних форсайт-досліджень, і неможливість їх використання 

суттєво знижувало якість прогнозів, не забезпечувало їх необхідної 

достовірності та перешкоджало їх верифікації. Проведені форсайт-

дослідження в Україні є незначними за кількістю, не мають комплексного 

характеру, сфера охоплення форсайтів обмежується лише загальними 

висновками про стан можливого майбутнього країни, при цьому горизонт 

форсайту недостатній. Тож результати проведених в Україні форсайт-

досліджень можливо використовувати лише як джерело інформації, а не як 

інструмент формування національної політики розвитку. 
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Попередні дослідження показали, що суттєвою перешкодою на шляху 

поширення в Україні форсайту, що є дороговартісним проєктом, виступає 

обмеженість фінансових ресурсів. Саме це стало вирішальним фактором для 

закриття Національних програм «Українська наука, технології та інновації», 

в рамках яких розроблялися перші у країні форсайти. 

Ще однією перешкодою розвитку форсайт-досліджень в Україні є 

відсутність сформованого експертного співтовариства, а саме експертна 

оцінка є вагомою складовою форсайтів. 

Однією з необхідних умов якісного форсайту є сформоване та 

інституціоналізоване громадянське суспільство. В Україні громадянське 

суспільство усе ще нерозвинене, що також становить перешкоду для 

проведення форсайт-досліджень. 

В Україні практично відсутня культура аналізу та дослідження 

можливих напрямів розвитку бізнесу та територій на довгострокову 

перспективу. 

Тобто в Україні практично відсутній цілий пласт «гравців», зацікавлених 

у розробці форсайту, що спостерігається в європейських  та інших країнах, і 

це не дає можливості провести всебічне, збалансоване по інтересах 

дослідження і вкрай ускладнює верифікацію та реалізацію результатів 

форсайту. 

Проте найважливішим чинником є відсутність в Україні інституційного 

супроводу форсайт-досліджень, що ускладнює, а подекуди й унеможливлює 

забезпечення необхідної координації досліджень, адаптації європейської 

технології форсайту до цілей та проблем України, створення необхідного 

банку даних та забезпечення повноцінного та швидкого обміну інформацією, 

а також – і це головне – не забезпечує взаємодію представників наукового 

співтовариства, освіти, реального сектора економіки, представників 

громадянського суспільства та органів державного управління в процесі 

реалізації результатів форсайту. І тут слід підкреслити, що саме технологія 

форсайту могла би відіграти значну роль у забезпеченні співробітництва 
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державного сектору, приватного бізнесу і суспільства загалом задля розвитку 

культури цього співробітництва у розробленні принципових рішень щодо 

шляхів інноваційного розвитку країни, бачення майбутнього народу України. 

Тільки за рахунок залучення до дослідження значної кількості учасників, які 

представляють органи державної влади, науково-освітнє співтовариство, 

бізнес, громадянське суспільство, можливо забезпечити узгоджене бачення 

майбутнього України і шляхів переходу до інноваційної моделі розвитку а 

відтак – і консолідацію зусиль усього суспільства для реалізації цієї мети. 

Слід зазначити, що окремі наукові заклади та окремі фахівці беруть 

активну участь у міжнародних проєктах, присвячених дослідженням  та 

прогнозуванню глобальних процесів економічного, екологічного, 

технологічного та соціального розвитку. Так, іще у 1994 р. Україна набула 

статус країни – учасниці Міжнародного інституту прикладного системного 

аналізу  (International Institute for Applied Systems Analysis – IIASА), що є 

автономним некомерційним об‘єднанням провідних наукових організацій 

країн-учасниць. Це створило сприятливі умови для проведення спільних 

досліджень у різних галузях науки, активізувало розвиток національної 

інфраструктури системно-аналітичних досліджень. За роки членства України 

в IIASA було створено мережу лабораторій, які проводять спільні з IIASA 

дослідження за напрямами, що становлять інтерес для нашої країни. Інститут 

кібернетики, Інститут економіки та прогнозування, Інститут демографії та 

соціальних досліджень, Інститут загальної енергетики, Науковий центр 

аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук та Інноваційний 

центр НАН України надали свої ресурси для виконання багатьох спільних 

проєктів.  

У червні 2011 р. на базі НТУУ «КПІ» створено Національний центр 

передбачення (Форсайт-центр – МЦД-Україна)
200

, який є частиною системи 

«світової мережі центрів даних» Міжнародної наукової ради (ISC). Головною 

метою його діяльності має стати організація в Україні комплексу заходів з 
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розробки і впровадження технологій наукового передбачення розвитку 

вітчизняної економіки, окремих її галузей та підприємств, а також надання 

допомоги уряду України у розробленні та реалізації національних програм 

розвитку науки, технологій та інновацій.  

На сьогодні лише МЦД представлено результати семи форсайт-

досліджень, а саме: 

– Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і 

довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти (2015 р.);  

– Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку 

України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 

року) часових горизонтах (2016 р.);  

– Форсайт 2018: системні світові конфлікти та глобальний прогноз на 

ХХІ століття;  

– Форсайт 2018: аналіз підготовки і перепідготовки фахівців 

природничого і технічного спрямування, з огляду на цілі сталого соціально-

економічного розвитку України до 2025 року;  

– Форсайт COVID-19; 

– Форсайт розвитку оборонно-промислового комплексу України на 

часовому горизонті 2021–2030 роки (2021 р.)
201

. 

Крім того, у 2012 р «ВікіСітіНоміка», оргкомітет Human Capital Forum та 

Київська Бізнес Школа представили результати спільно здійсненого форсайт-

дослідження «Людський капітал України 2025»
202

. 

Українські дослідники та наукові установи беруть участь і в 

європейських форсайт-дослідженнях. Так, зокрема, у 2018 р. під егідою 

Фонду ім. Фрідріха Еберта вчені з України були залучені у групу з 

розроблення сценаріїв до 2027 року «Форсайт Україна. Чотири сценарії 

розвитку України». 

                                                           
201

 Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. URL: http://wdc.org.ua/uk  
202

 Людський капітал України. Підсумки форсайту. URL: 

http://www.management.com.ua/hrm/hrm253.html  
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Проте презентування таких досліджень має бути більш публічним. Так, 

у 2012 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – 

координатор співпраці з ЮНІДО – провело презентацію результатів 

форсайту розбудови зеленої економіки та зеленого зростання в Україні, 

розробленого НІСД. У 2016 р. МЦД публічно і широко презентував 

результати проєкту «Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного 

розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому 

(до 2030 року) часових горизонтах». Решту форсайтів МЦД не презентували 

широкому загалу, а публікували на сайті. У 2018 р. регіональний офіс Фонду 

ім. Фрідріха Еберта з питань співробітництва та миру в Європі та 

представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні представили результати 

проєкту «Форсайт Україна. Чотири сценарії розвитку» у трьох містах – 

Львові, Маріуполі та Одесі. 

Величезною перешкодою розвитку форсайту в Україні є відсутність 

верифікації результатів проведених форсайт-досліджень. Посилання на 

використання результатів проведених форсайт-досліджень не знайти в 

жодному законі чи іншому нормативному документі, присвяченому стратегії 

розвитку України (а їх прийнято безліч). 

Змінити ситуацію допоможе усвідомлення владою необхідності 

використовувати результати форсайту в стратегічному плануванні – за 

прикладом країн ЄС у Лісабонській стратегії двадцять років тому. На жаль, 

процес усвідомлення відбувається дуже повільно, тож і здобутків на цьому 

шляху мало.  

Одним із першочергових заходів задля підвищення якості прогнозування 

розвитку України було визначено ухвалення Закону України «Про державне 

стратегічне планування». Його проєкт був розроблений Міністерством 

економіки України ще у 2017 р., проте й досі Верховна Рада його не 

прийняла. 

Певною мірою цей проєкт демонструє ставлення влади до технологій 

форсайту, адже термін «форсайт » згадується у цьому документі лише один 
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раз і у такій редакції: «Візія майбутнього України – документ державного 

стратегічного планування, в якому з використанням наукових методів 

передбачення майбутнього (форсайту та інших) на підставі результатів 

аналізу різних альтернатив в умовах невизначеності майбутнього 

обґрунтовано визначається національна ідея країни та обирається логічна 

конструкція образу бажаного майбутнього країни»
203

. Крім того, це єдиний 

нормативний акт, де форсайт взагалі згадується. Тобто влада усе ще не 

вважає форсайт-дослідження необхідним та важливим інструментом 

прогнозування довгострокового розвитку країни. 

І це попри констатацію експертами Програми підтримки вдосконалення 

врядування та менеджменту ЄС (SIGMA) у 2018 р., які оцінювали стан 

державного управління України, того, що у сфері стратегічного планування, 

координації формування і реалізації політики України має місце «недостатня 

якість процесу формування політики, у тому числі стратегічного планування; 

недостатній попередній аналіз ситуації, нечітке визначення проблем та 

формальне розроблення альтернативних варіантів їх розв‘язання у сферах 

державної політики; низький рівень застосування сучасних технологій та 

використання аналітичних інструментів для роботи з даними, що обумовлює 

низький рівень аналітичної роботи»
204

  

Безумовно, вирішальну роль у тому, що форсайт у стратегічному 

планування України практично не використовується, відіграє обмеженість 

фінансових ресурсів. Саме тому українським експертам варто активніше 

долучатися до європейських досліджень. У 2015 р. Україна приєдналася до 

програми ЄС «Горизонт 2020», що мало сприяти  розвитку сучасної 

дослідницької наукової інфраструктури, зокрема й для форсайт-досліджень. 

У 2017 р. Європейська Комісія провела аудит національної системи 

                                                           
203

 Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку 

високотехнологічних галузей до 2025 року та затвердження плану заходів щодо її 

реалізації». URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e7b8af7a-7c03-4d5b-

aaa5-e1c0d7e84388&title=ProektZakonuUkrainiproDerzhavneStrategichnePlanuvannia 
204

 Розпорядження КМУ №1102-р «Стратегія реформування державного управління 

України на період до 2021 року. URL://http:zakon.gov.ua 
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досліджень та інновацій в Україні, за результатами якого було надано 

детальні рекомендації щодо усіх напрямів її вдосконалення. 

Зокрема, одним із заходів задля більшого залучення України до 

європейських досліджень було рекомендовано створення спеціалізованого 

підрозділу МОН України, що буде опікуватися питаннями реалізації 

програми «Горизонт 2020» та інтеграції у Європейський дослідницький 

простір (ЄДП). Ним став Директорат європейської інтеграції,  бюджетування 

та узгодження політики, до функцій якого, зокрема, входить забезпечення 

взаємодії та співробітництва з відповідними інституціями Європейського 

Союзу; організація та координація співпраці з міжнародними організаціями 

та партнерами; інформаційний, комунікаційний супровід, аналітичне 

забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері міжнародного 

співробітництва, зокрема щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Проте розвиток технології форсайту серед функцій цього директорату не 

зазначений. 

У 2017 р. було також створено Національну раду України з питань 

розвитку науки та технологій, на яку було покладено підготовку пропозицій 

щодо інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий простір та 

Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів. 

Серед її функцій  форсайт-дослідження також не згадуються. 

У 2018 р. Міністерством освіти України було затверджено Дорожню 

карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору. В ній 

метою одного з пріоритетів було визначено ефективне і раціональне 

використання наявних ресурсів України у сфері науки, досліджень і 

технологій для вирішення глобальних викликів шляхом вдосконалення 

міжнародного співробітництва та покращення співпраці України з державами 

– членами ЄС, асоційованими державами, з дослідниками цих країн для 

зменшення фрагментації наукових досліджень та дублювання зусиль; 

максимально ефективне використання спільних ресурсів для вирішення 
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загальних проблем. Як заходи досягнення цієї мети, зокрема, пропонувалися 

такі: 

  провести прогнозні дослідження (форсайт) для визначення можливості 

участі України в певних Ініціативах спільного програмування; 

  приєднання України до мережі науково-технічного співробітництва 

COST;  

  формування багатосторонньої мережевої платформи, зокрема з 

використанням інструментів COST, EUREKA, Європейських 

технологічних платформ (ЕТР), Спільних технологічних ініціатив (JTI)
205

. 

2021 р. Міністерство освіти і науки України затвердило оновлену 

Дорожню карту з інтеграції науково-інноваційної системи України до 

європейського дослідницького простору, де зазначені вище заходи знову 

повторюються: «Забезпечити процедуру приєднання України до програми 

науково-технічного співробітництва COST, ініціювати участь України в 

Європейському інституті інновацій та технологій», «Активізувати 

співробітництво з країнами Європейського дослідницького простору в межах 

Ініціатив Спільного Програмування (JPI)»
206

 тощо. Отже, вони не були 

виконані? 

Водночас ще у 2017 р. комісією незалежних експертів та провідних 

фахівців профільних міністерств країн ЄС після незалежного аудиту 

національної системи досліджень та інновацій наполегливо рекомендували 

Україні розглянути участь у COST, а також більш активно брати участь у 

діяльності мережі ЕUREKA. Це сприятиме процесам взаємного обміну 

технологіями українських компаній з їхніми європейськими контрагентами, 
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 Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-

UA). 
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десяти визначених ЄС 8 Ініціатив спільного програмування (Наказ МОН України «Про 

затвердження дорожньої карти з інтеграції науково-інноваційної системи України до 

Європейського дослідницького простору» від 10.02.2021 № 167. URL: 
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оскільки зараз українські дослідники – як із наукових установ та 

університетів, так і зі сфери бізнесу, – вкрай обмежені у  доступі до сучасних 

дослідницьких інфраструктур задля отримання можливості проведення 

передових досліджень. 

Отже викладене вище дозволяє визначити такі напрями розвитку 

форсайт-досліджень в Україні. 

У сфері методології науково-організаційного супроводження форсайту 

головним напрямом стає адаптація методів форсайт-дослідження до пошуку 

відповідей на раптові виклики, з якими стикаються країні у сфері безпеки, 

міграції, штучного інтелекту, ІТ-технологій тощо і які потребують  

термінового реагування з боку держави та суспільства.  

Крім того, в Україні за обмеженості бюджетного фінансування і 

відсутності державної цільової програми прогнозування науково-технічного 

та інноваційного розвитку доцільно ширше використовувати поєднання 

методів бібліометричного аналізу, патентного аналізу, експертних панелей і 

критичних технологій.  

Важливим напрямом також є адаптація методології форсайту для 

залучення до форсайт-досліджень більшої кількості стейхолдерів, зокрема й 

представників громадянського суспільства, з метою реалізації інклюзивного 

форсайту, який базується на залученні громадян та місцевих громад у 

формування рамкових сценаріїв, розроблення науково-інноваційної політики 

та її реалізації.  

Одним з елементів такої адаптації може стати використання техніки 

динамічного аргументованого Дельфі (dynamic argumentative Delphi – DAD). 

DAD стимулює інтерактивні онлайн-консультації між більшим числом 

учасників, що дозволяє не лише отримати відповідь, а й її аргументацію і 

також сприяє здійсненню суспільного діалогу в процесі розробки форсайту. 

Перспективним напрямом подальшого розвитку методологічного 

супроводження форсайту в Україні є використання форсайт-досліджень у 

системі регіональної політики. Територіального форсайту в Україні 
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практично немає. Водночас саме  регіональний форсайт може стати базою 

формування свідомої партисипативності населення у розробці розвитку, 

насамперед, тих регіонів, майбутнє яких найбільш невизначене. 

У сфері інституційного забезпечення проведення форсайт-досліджень 

найактуальнішим є подолання формального ставлення вже створених інституцій 

до технології форсайту та активізувати подальшу інституалізацію форсайт-

досліджень. Щодо останнього Україні варто запозичити досвід Фінляндії. 

Зокрема, розглянути можливість створення у Верховній Раді окремого комітету 

на кшталт Комітету майбутнього у Парламенті Фінляндії. Цей комітет був 

заснований ще у 1993 р. як тимчасовий, проте з 2000 р. працює на постійній 

основі. На відміну від інших 16 парламентських комітетів Комітет із 

майбутнього не володіє законодавчою ініціативою і не має права накладати 

обмежувальні резолюції на законодавчі пропозиції уряду. У його 

повноваженнях – ініціювання вивчення багатьох тем майбутнього, їх 

обговорення на парламентський сесіях, організація семінарів для 

парламентарів, активна співпраця зі ЗМІ. Таким чином забезпечується 

неупередженість та відсутність політичного впливу, оскільки при 

обговоренні тем Комітет із майбутнього використовує аргументи наукові, а 

не політичні. 

У сфері здійснення суспільного діалогу на всіх етапах проведення 

форсайт-досліджень. Наразі форсайт-дослідження, як і процес формування 

національних стратегій розвитку загалом, в Україні досі закриті та непрозорі 

для суспільства. Механізми участі громадянського суспільства перебувають у 

стадії початкового формування, а політичний діалог можна охарактеризувати 

як слабкий і нерозвинений. Водночас у проведенні форсайту мають брати 

участь не лише вчені та фахівці з окремих напрямів науки та техніки, але й 

різні соціальні верстви населення, активні громадяни, включаючи 

бізнесменів, політиків, споживачів – і це є необхідною та визначальною 

відмінністю. А це означає, що здійснення форсайт-проєктів потребує 

розвиненого та структурованого громадянського суспільства.  



 

184 

Генезис  інструментів моніторингу на прикладі проєкту 

«Європейська Форсайт-платформа» 

Проведення європейського системного моніторингу та аналізу 

Форсайт-досліджень було організовано за підтримки Європейської  Комісії  

перших пілотних проєктів EUROFORE (2002-2003рр.), що згодом стало 

здійснюватися на постійній основі в ЄС та інших регіонах світу207. Генезис 

форсайт-досліджень привів до створення у 2004 р. європейської мережі з 

моніторингу, яка  отримала назву Європейська мережа моніторингу форсайту 

(ЄММФ), діяльність якої фінансово підтримувалася Європейською комісією 

в рамках 7-ої рамкової програми. У рамках платформи відбувався обмін 

знаннями з форсайту та діяльність  з  підтримки практиків і політиків у 

Європі та за її межами.  Процес ЄММФ включає безперервний моніторинг та 

збирання даних про вже проведені форсайт-дослідження не тільки в Європі, а 

й в інших регіонах світу.  Уся інформація обробляється експертами 

міжнародної форсайт-спільноти зі створенням коротких описів цікавих, 

нещодавніх, поточних, а також перспективних форсайт-досліджень. Першою 

стала збірка із 120 записок ЄММФ, написаних між 2004 і 2007 роками, із 

корисною інформацією, адресованою не лише форсайт-спільноті, а й 

політикам
208

.  

Фактично ЄММФ надавав першу всеосяжну базу даних форсайт-

проєктів  у формі, що дозволяла легко досліджувати й аналізувати форсайт-

проєкти, і це сприяло форсайт-діяльності в усьому світі. Водночас для 

забезпечення структурованої та всеосяжної бази даних форсайту, 

орієнтованої на різні типи користувачів, було створено онлайновий посібник 

(ForLear), розроблений для забезпечення структурованої та всеосяжної бази 

даних форсайту, орієнтованої на різні типи користувачів. Практики таким 

чином змогли долучитися до  форсайту, а також отримали постійно 
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оновлювану систему знань щодо форсайту на базі вже здійснених проектів. 

Таким чином був створений комплексний вебінструкційний інструмент для 

передбачення FORLEARN, який широко використовувався багатьма 

фахівцями  у багатьох країнах по всьому світу – і це значно розширило 

діяльність з форсайту. 

А згодом усі дослідження майбутнього, – а саме форсайт, 

прогнозування, сканування горизонтів та оцінювання управління – було 

об‘єднано під назвою  «forward-looking activities». Це не тільки відкрило нові 

горизонти для моніторингу, а й ускладнило завдання, оскільки перелік 

об‘єктів моніторингового картирування за взаємодоповнюючими напрямами 

дослідження майбутнього розширився, включаючи основні методики, гравців 

та результати. При цьому оцінюються адекватність поставлених завдань, 

ступінь їх виконання, ефективність проведених робіт, методи, отримані 

результати та інші аспекти. Розширився спектр предметних галузей, а також  

методів їх моніторингу, а також виникла нова форма «дорадчого 

управління»
209

.  

З‘явився  новий інструмент моніторингу – сканування горизонтів, 

який є структурованою, створеною для  виконання на постійній основі 

діяльністю з моніторингу, аналізу та позиціонування «граничних питань», 

важливих для розроблення стратегій, формування політики, планування 

наукових досліджень. Він передбачає виявлення нових тенденції, аналіз 

політичних ініціатив та практики їх реалізації, участь зацікавлених сторін, 

відкриття послуг/продуктів, технологій, визначення поведінки/ставлення, 

«джокерів» та слабких сигналів можливих змін
210

. 

Діяльність із прогнозування було розширено: до власне мети – 

формування уявлень про майбутнє, долучилося здійснення моніторингу 
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реальних процесів і вивчення їх відхилень від форсайту. Важливими 

складовими моніторингу є  виявлення та аналіз коротко- та довгострокових 

технологічних, економічних, екологічних, політичних, соціальних та етичних 

наслідків реалізації політичних ініціатив, програм, законодавства, або 

запровадження нових технологій. Тому результати моніторингу дають 

можливість побачити всі стадії політичного циклу на рівні регіону, країни, 

галузі або певного тематичного напряму. При цьому круг потенційних 

досліджень зростає, що ускладнює можливість охоплення всіх напрямів та 

підвищує потреби у їх ресурсному забезпеченні. Водночас виникало питання 

щодо критеріїв відбору проєктів та встановлення меж їх максимальної 

кількості, а також універсалізації індикаторів. 

Організація  мережі багатоцільових платформ для моніторингу, 

аналізу та позиціювання (МАП) 

Організація мережі багатоцільових платформ для моніторингу, аналізу 

та позиціювання (МАП) передбачуваної активності для підтримки 

здійснюється на базі технічної підтримки ЄФП. Це дозволяє розвивати 

діяльність та накопичувати досвід із систематичного моніторингу та аналізу 

форсайт-досліджень. У кожному регіоні світу було створено інститут 

моніторингових представництв «mapping Ambassadors». Відповідно кількість 

європейських країн та регіонів, які вдаються до форсайту для збирання 

необхідної інформації та підтримки прийняття рішень стосовно наукової та 

інноваційної політики збільшилася. Водночас постійно зростає попит з боку 

корпоративного сектора в частині сценарного планування. При цьому 

ключовим фактором ефективності  стає доступ до інформації та обмін 

досвідом. ЄФП також стала платформою із розповсюдження досвіду 

моніторингу форсайт-досліджень для інших країн
211
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Моніторинг майбутніх досліджень (ММД) надає переваги для політиків 

та професіоналів, оскільки дає змогу: ідентифікувати ключових гравців, 

визначати їхню компетентність; оцінювати потенціал і обмеження 

використання певних методів та їх комбінацій; оновлювати футорологічні 

дослідження, збільшувати попит на них; підвищувати якість політичних 

рекомендацій; розвивати культуру досліджень майбутнього і професійні  

мережеві співтовариства. Тобто ММД має політично орієнтований характер і 

передбачає активне залучення зацікавлених сторін до передбачення 

майбутнього та підготовки рекомендацій та здійснення перетворень у 

технологічній, економічній, соціальній тощо сферах. Підготовчий етап 

включає формулювання цілей та завдань дослідження, вибір рівня проєкту 

(глобальний, національний, регіональний) та часових горизонтів, 

ідентифікацію замовника та предметних сфер (наприклад, енергетика, 

нанотехнологія, безпека); визначення методики та складання плану робіт. 

Цілі та завдання узгоджуються з ресурсною базою проєкту. Мобілізація 

передбачає регулярні зустрічі зі спонсорами та впливовими особами. 

Формується команда проєкту, що складається із керівника, дослідників, 

технічного персоналу, експертів предметних сфер. Налаштовується мережева 

взаємодія та визначається цільова аудиторія. Для поширення інформації про 

ключові події та результати дослідження розробляються маркетингові та PR-

стратегії
212

. 

Наступний етап, що описується Р. Поппером, це – передчуття. Він  

пов‘язаний із генеруванням формальних результатів дослідження: образів 

бажаного майбутнього, сценаріїв, прогнозів, переліку критичних технологій 

тощо. На їх основі розробляються рекомендації стосовно політичних кроків, 

формування  партнерських союзів та мереж, а також подальшої роботи. На 

етапі трансформації визначаються кінцеві ефекти, виражені у змінах 

ресурсних можливостей та компетенцій зацікавлених сторін, пріоритетів, 
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стратегій, парадигм, уявлень про майбутнє соціально-економічної, науково-

технологічної та інноваційної систем, поведінкових моделей та способів 

життя, інтелектуальних продуктів та послуг.  

Моніторинг майбутніх дослідницьких практик дозволяє не тільки 

поповнити наявний масив інформації про дослідження, а й оцінити їх 

контекст, підходи, інструменти, виявити схожість та відмінності між 

секторальними, територіальними та структурними дослідженнями, визначити  

вплив науки і технологій у різних соціально-економічних та політичних 

сферах. Він починається із виявлення цілей та завдань, що визначають 

загальний зміст дослідження, порядок робіт, учасників, критерії успіху тощо. 

У цьому процесі може взяти участь будь-який користувач «середовища 

моніторингу», який має доступ до інформації про проєкт. Особливістю 

моніторингових робіт є перевірка відповідності цілей досягненню декількох 

категорій ефектів: потенціалу та навичок, стратегій і пріоритетів, парадигми і 

сучасного представлення, розвитку соціально-економічних, науково-

технологічних і інноваційних систем; поведінки, відносин, образу життя, 

продуктів та послуг на основі знань. Передумови проєкту описуються при 

картируванні 12 категорій обґрунтувань та вихідних умов із визначенням їх 

актуальності для кожного з видів досліджень майбутнього. Вихідні умови 

класифікуються за двома типами. Перші базуються на подіях, другі – на 

знаннях (звітах, академічних джерелах, білих/зелених книгах, базах даних, 

політичних/наукових програмах, мережі, експертних групах і т. ін.). Для 

кожного проєкту проводиться оцінювання відповідності одній, чи декільком 

категоріям обґрунтувань. Контекст та предметні сфери встановлюють рамки 

дослідження майбутнього і дають чітке розуміння щодо того, де 

використовувати його результати. Контекст оцінюється  за вісьмома 

показниками відповідно до приналежності до 7-ої Рамкової програми ЄС, 

реалізації на національному, міжнародному, регіональному, корпоративному 

або структурному рівнях. Такий підхід полегшує аналіз кейсів та виявлення 

передового досвіду. Аналіз предметних сфер досліджень допомагає виявити 
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взаємозв‘язок між ними
213

 [Popper, 2009], оцінити  їх приналежність до однієї 

з шести базових сфер науки по таксономії Керівництва Фраскаті та 21 

агрегованого соціально-економічного сектора класифікації NACE
214

. 

Довідково: спочатку Керівництво Фраскаті було запроваджено  

національними експертами із країн – членів ОЕСР, які займалися 

публікацією національних даних щодо НДДКР. Із часом керівництво стало 

стандартом для проведення обстежень і опрацювання даних щодо НДДКР не 

тільки в країнах ОЕСР і Європейського Союзу, а й у країнах – членах ООН, 

особливо завдяки опитуванням у науково-технічній сфері, що проводилися  

статистичним інститутом ЮНЕСКО. У 2013 р. було розпочато процес 

перегляду Керівництва Фраскаті, що у 2015 р. завершився публікацією 

сьомого видання
215

. 

Обсяг фінансування форсайт-досліджень визначається багатьма 

факторами, включаючи територіальний рівень, методологію, предметні 

сфери, передумови, контекст тощо. Однак базовим чинником виступає 

загальний рівень розвитку регіону. Відмінності у витратах за регіонами 

обумовлені вартістю робочої сили, товарів та послуг, фінансовим 

потенціалом місцевих спонсорів. Інформацію про витрати на такі 

дослідження часто важко ідентифікувати, оскільки спонсори або учасники 

проєкту не зацікавлені у їх оприлюдненні. Тому бюджети понад двох третин 

досліджень залишаються закритими для моніторингового аналізу. 

Можливості моніторингу можуть бути значно посилені підвищенням 

прозорості та підзвітності щодо використання державних фондів, зокрема 

для проєктів, що фінансуються Європейською комісією
216

. 

За узагальненнями Р. Поппера, ЄФП встановлено три рівні 

моніторингових досліджень: базовий, поглиблений і повномасштабний, а 
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також відповідних їм п‘ять стадій: підготовка дослідження, мобілізація 

учасників,  передбачення, підготовка рекомендацій та здійснення 

перетворень. Базовий рівень охоплює такі складові підготовки дослідження: 

цілі та завдання, обґрунтування, контекст та предметні сфери, територіальні 

та часові горизонти, фінансування та терміни, цільові групи та рівень їхньої 

участі. Поглиблений рівень включає усі елементи базового рівня і 

методологію та план робіт (що разом із базовим рівнем є підготовчою 

стадією дослідження), а також необхідні складові стадії мобілізації 

учасників: спонсорів та лідерів, науково-технічні групи, експертів з 

методології та предметних сфер, співробітництво у мережі, цільові групи та 

рівні участі, зв‘язки з суспільством та маркетинг, а також складові стадії 

«Передбачення», а саме: майбутні сценарії та прогнози, критичні технології, 

рушійні сили, глобальні та локальні тенденції, SWOT- аналіз та «великі 

виклики», джокери та слабкі сигнали, маршрути та дорожні карти, моделі і 

структури. До повномасштабного рівня окрім перерахованих елементів 

додаються складові другої стадії «Підготовки рекомендацій», а саме: 

політичні програми та заходи, ініціативи та дійові особи, інтеграція та 

розповсюдження, інвестиції та навчання, альянси та синергічний ефект і 

форсайт-дослідження. Крім того, повномасштабний рівень включає стадію 

«Здійснення перетворень», яка передбачає: потенціали та навички, 

пріоритети та стратегії; парадигми та сучасні уявлення; соціально-

економічні, науково-технологічні та інноваційні системи; поведінку, 

ставлення, стиль життя; продукти та послуги, що базуються на знаннях.     

Головною метою підготовчої фази є формулювання цілей та завдань 

дослідження, ідентифікацію замовника та предметні сфери дослідження 

(сфери наукових досліджень або секторів економіки, наприклад – майбутнє 

енергетики, вплив кліматичних змін на водозабезпечення територій, можливі 

виклики з боку нових видів захворювань типу пандемії COVID тощо), а 

також обґрунтування рівня дослідження (глобальний, національний, 

регіональний) і часових горизонтів форсайту, що у свою чергу потребує 
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вибору методології дослідження та складання плану робіт. При цьому цілі та 

завдання узгоджуються із ресурсною базою проєкту. 

Етап мобілізації учасників передбачає проведення регулярних  нарад зі 

спонсорами, впливовими особами та зацікавленими сторонами. Під проєкт 

формується проєктна команда, у складі  керівника проєкту, фахових 

дослідників, технічного персоналу, кваліфікованих експертів з методології 

відповідно до предмету дослідження. Водночас налагоджується взаємодія 

команди через інтернет (інтернет-краудсорсинг) та визначається цільова 

аудиторія. Для поширення інформації про ключові заходи і результати 

дослідження розробляються маркетингові та PR-стратегії. Керівниками 

проєкту перед підбором фахових експертів формулюються критерії підбору 

учасників форсайт-дослідження і далі здійснюється цільовий пошук 

експертів із урахуванням їхніх компетенцій стосовно сучасного стану і 

детермінант наявних тенденцій розвитку досліджуваного об‘єкта. Іншим 

форматом організації форсайт-досліджень слугує проведення форсайт-сесій, 

під час яких можливо залучити велику кількість (від кількох сотень до 

кількох тисяч фахівців), що значно розширює коло учасників і підвищує  

ймовірність того, що передбачені явища збудуться. При вирішенні певних 

завдань експерти можуть бути професіоналами різного профілю (політики, 

письменники, фізики, філософи, економісти, лікарі, інженери, технологи та 

ін.), хоча і можуть мати відношення до предмету прогнозованої сфери. У 

такому випадку саме різнорідність учасників дозволяє узгодити різнопланові 

думки і сформувати прогноз. Але є прогнозні сфери, де необхідно залучати  

мотивованих і висококваліфікованих учасників, здатних дати науково-

технічним, соціально-економічним, кліматичним, ринковим, гуманітарним 

тощо процесам професійну якісну оцінку. На стадії «Передбачення» 

проєктна команда генерує сценарії  майбутнього перебігу подій та, 

відповідно, розробляє  прогнози залежно від закладених сценарних умов. На 

їх основі розробляються рекомендації щодо політичних рішень, формування 

альянсів, мереж, напрямів подальших робіт. При цьому важливе комплексне 
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виявлення ключових старих та нових проблем, ідентифікація ризиків та 

викликів у різних сферах буття, а також рухомих сил, можливих ефектів змін 

технологічного, економічного, екологічного, політичного, соціального, 

етичного тощо характеру. На стадії «трансформація» на базі нових уявлень 

про майбутнє реалізуються рішення щодо дій зацікавлених сторін відносно 

зміни пріоритетів, стратегій, парадигм, перерозподілу ресурсів, поведінки, 

образу життя тощо
217

.  

Процес моніторингу та оцінювання відбувається на всіх стадіях 

форсайт-досліджень. Картирування результатів передбачає оцінювання 

отриманих продуктів, результатів проведених робіт, включаючи: сценарії, 

прогнози, критичні технології, рушійні сили, локальні та глобальні тенденції, 

SWOT-аналіз, джокерів, слабкі сигнали, маршрути, дорожні карти, моделі та 

структури. Такий моніторинг включає аналіз звітів, результатів анкетування, 

а також інші різноманітні методи збирання необхідної інформації, 

включаючи можливості інтернет-ресурсів. На різних етапах форсайт-

досліджень формується свій формат результатів. Так, на етапі передбачення 

результатами є: образи майбутнього, сценарні умови та розроблені за ними 

прогнози, переліки змін у технологіях, середовищі, ресурсах, які є відіграють 

вирішальну ролі у тій, чи іншій предметній сфері дослідження. 

SWOT-аналіз оцінює аспекти, пов‘язані із зовнішнім контекстом 

досліджуваного об‘єкта (сценарію, організації тощо), – його сильних та 

слабких сторін, а також можливостей і потенційних загроз. Великі виклики 

визначаються як масштабні явища та тенденції, що привертають увагу 

широких кіл і слугують потенційної основою для їхньої консолідації
218

. 

Критеріями ідентифікації таких викликів є: значимість для Європи з позицій 

транснаціонального охоплення, можливостей делегування повноважень на 
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нижчі рівні, мінімуму зусиль по досягненню критичної маси; значимість для 

наукової спільноти; здійсненність з точки зору доцільності економічних або 

соціальних інвестицій, наукового і промислового потенціалу, наявності 

реалістичного плану дій. Джокерами прийнято називати маловірогідні події, 

що можуть радикально змінити зовнішній контекст. Їх провісниками  можуть 

бути слабкі сигнали – приховані явища або тенденції (їх також називають 

«насінням змін»), фіксація яких залежить від індивідуальних якостей 

спостерігача. При цьому слабкість таких сигналів прямо пропорційна 

загальному рівню невизначеності, пов‘язаної з інтерпретацією характеру, 

актуальності, коротко-, середньо- та довгострокових наслідків. Дорожні 

карти представляють чіткий часовий план вирішення конкретних проблем 

(технологічних, правових, політичних і т. ін.), які у ряді випадків тісно 

переплітаються між собою. Вони слугують інструментом досягнення 

консенсусу, візуалізують тренди і взаємозв‘язки, що сприяють руху до 

поставленої мети, позначають рамки планування і координації.  

На відміну від дорожньої карти, «маршрут» намічає можливі предметні 

сфери, їх компоненти (окремі предмети/аспекти), взаємозв‘язки і кордони 

між ними. Він характеризується більшою відкритістю, оскільки не 

передбачає чіткого графіку і містить мінімально необхідну кількість 

контрольних точок, що сприяє більшій гнучкості та розширенню 

можливостей для маневру. Моделлю називають об‘єкт, що відтворює 

властивості іншого об‘єкта (матеріального чи ментального походження). 

Вони бувають якісними і кількісними, використовуються для ілюстрації або 

пояснення (в останньому випадку стаючи теоріями). Структури слугують 

керівної картою, що синхронізує різні організаційні складові форсайт-

процесу, включаючи постановку проблеми, визначення цілей і завдань, вибір 

методології, збирання і аналіз даних, сприяють глибшому розумінню 
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предметної сфери. Під час моніторингу ідентифікуються як нові структури, 

що стали результатом дослідження, так і колишні
219

. 

Другим рівнем організації процесу моніторингових досліджень 

майбутнього, а також основою подальших стратегічних кроків виступають 

рекомендації. З досвіду ЄФП, вони були згруповані за шістьма основними 

категоріями: політичні програми та заходи, ініціативи та актори, Інтеграція 

та розповсюдження, інвестиції та навчання, альянси та синергічний ефект, 

(форсайт-) дослідження. Для збирання інформації стосовно рекомендацій 

була розроблена спеціальна анкета. 

Пропозиції для політичних програм і заходів спрямовані на 

перетворення стратегічного характеру, що передбачають законодавчі зміни 

на різних рівнях (національному, регіональному та ін.) і стосуються різних 

сфер (наукові дослідження, політичні ініціативи, бізнес-стратегіі). 

Розроблення нових ініціатив та залучення акторів передбачає створення 

форумів для обміну інформацією між зацікавленими гравцями, організацію 

наукових проєктів, програм, робочих груп, центрів компетенцій і т. ін. 

Рекомендації інтеграційного характеру полягають у виробленні варіантів 

поширення результатів форсайт-досліджень, їх імплементацію у стратегічні 

документи, а також оцінку існуючих політичних ініціатив. Інвестиції та 

навчання пов‘язані з рекомендаціями, що стосуються інвестицій у 

матеріальні активи (наприклад, у розширення інфраструктури) та у 

нематеріальні (розвиток людських ресурсів). Пропозиції у рубриці «Альянси 

і синергетичний ефект» включають рекомендації стосовно генерації нових 

знань, їх ефективне поширення і застосування. З цією метою, як правило, 

формуються партнерства між наукою і промисловістю, посилюється 

взаємодія учасників інноваційної системи, розвиваються міжнародні зв‘язки. 

Нарешті дослідницькі рекомендації включають пропозиції пріоритетів у 

розвитку науки, а також напрямів самих досліджень майбутнього, без 
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зазначення організації конкретних проєктів або центрів компетенції. Їх 

картування дозволить оцінити ефект форсайту щодо ідентифікації нових тем 

досліджень і виявити природу тих чи інших ідей
220

. 

На третьому рівні моніторингу - рівні здійснення перетворень 

реалізація досліджень спрямована на складові ресурсного характеру (кадри, 

інфраструктуру, технології), управлінського (стратегічне лідерство, ноу-хау) 

потенціалу спонсорів, практиків та користувачів. Сукупність придбаних 

навичок, включаючи базові (моніторинг, критичне і творче мислення), 

системні (асоціативне і структурне мислення), технічні (розробка технології 

та інструментарію), управлінські, комунікативні та соціальні, підвищує 

здатність акторів впливати на майбутнє. Крім виявлення нових пріоритетів, 

дослідження майбутнього дозволяють зробити висновки щодо ступеня 

актуальності їх поточного фокуса. Інструментом втілення рекомендацій, 

пов‘язаних із пріоритетами, є нові стратегії, наприклад, щодо співпраці на 

рівні ЄС або у форматі «наука – промисловість – держава». Цьому сприяє 

міждисциплінарний характер досліджень, що може стати причиною 

перегляду вихідних припущень, концепцій і практик
221

. 

Європейський досвід моніторингу різних рівнів та стадій форсайт-

досліджень демонструє, що у ряді  випадків спочатку задекларовані 

перетворення залишилися нездійсненими. Але вироблені сценарії, бачення 

майбутнього і стратегії їх реалізації прямо або побічно впливають на 

суспільство, ставлення людей до подій та їхній спосіб життя. Істотно 

складніше оцінити вплив досліджень майбутнього на спосіб життя. Їх внесок 

у формування короткострокових стратегій та залучення зацікавлених сторін 

(створення мереж) вимагає поглибленого вивчення. 

Для України важливо вивчати не тільки європейський досвід 

організації робіт із форсайт-досліджень, а й щодо його адаптації в інших 
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країнах. Так, ряд країн Азії і Латинської Америки значною мірою адаптували 

європейську практику форсайту
222

. Форсайт-дослідження проводяться на 

різних рівнях: міжнародному (Організація Об‘єднаних Націй з промислового 

розвитку, ЄФП тощо), рівні транснаціональних компаній, на державному 

рівні (для визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень, 

пріоритетних видів діяльності, перспектив науково-технічного розвитку 

тощо); на галузевому рівні (при розробленні галузевих стратегій), на рівні 

асоціацій виробників, на рівні окремих корпорацій, а також некомерційних 

організацій. Відповідно користувачами форсайтових досліджень в Україні 

можуть бути державні установи, наукові установи, підприємства, торговельні 

та промислові асоціації, посередницькі організації, політичні партії, 

профспілки тощо. При цьому мобілізація ключових зацікавлених сторін може 

відбуватися через  веб-сайти, інтернет-форуми, радіо, телебачення, брошури, 

об‘яви, форуми тощо.  

Україна може створити своє «середовище моніторингу», яке може 

стати партнером європейського. Таке середовище моніторингу повинно бути 

структурою і, водночас, механізмом управління проєктами із якісним 

керівництвом, системою виявлення нових ініціатив та явищ і роботи з ними. 

До нього як джерела нових ідей, а також інформаційної бази стосовно 

політичних рекомендацій можуть долучатися різні користувачі. При цьому 

моніторинг як систематично організоване сканування та характеристика 

досліджень майбутнього може мати кілька корисних ефектів: практичне 

використання знань, отриманих у рамках моніторингу, підвищення якості 

досліджень у певній сфері, стимулювання нових досліджень на основі 

отриманих знань.  

Як правило, результати транслюються та проявляються у політичній та 

академічній спільнотах, а також серед фахівців, залучених до форсайту. На 

рівні виконавчої чи законодавчої влади при прийнятті політичних рішень 
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результати форсайт-досліджень можуть бути використані безпосередньо 

(особами, відповідальними за прийняття рішень або для вирішення  

конкретних питань). Водночас опосередковані ефекти пов‘язані із 

формування культури та сприйняття досліджень майбутнього у ЗМІ або в 

«мозкових центрах»
223

. Наприклад, якщо в ході моніторингу прогнозів у 

секторі охорони здоров‘я будуть виявлені рекомендації щодо реагування на 

якісь демографічні тенденції, то ці рекомендації будуть сприйняті набагато 

серйозніше, ніж альтернативні пропозиції. 

Приклад ефекту моніторингу демонструє використання його 

результатів Науково-технічним департаментом Парламенту Великої Британії 

(UK Parliamentary Office of Science and Technology, POST) у підготовці 

меморандуму про форсайт-дослідження. Серед ключових аспектів форсайту 

виділяються такі три:  

  прогнозування, що визначає вірогідні майбутні події шляхом 

систематичного моніторингу потенційних загроз і можливостей за 

допомогою «сканування горизонту» для щорічного оновлення Стратегії 

національної безпеки; 

  участь (participation) передбачає, що до майбутніх робіт переважно 

залучаються різні учасники. Можуть залучатися державні органи, бізнес, 

дослідницькі організації, неурядові організації та широка громадськість, 

що може збільшити підтримку та реалізацію результатів; 

  дія (action), яка передбачає вірогідні майбутні події, що посилює об-

ґрунтування прийняття політичних рішень. Дії можуть набувати різнома-

нітних форм, наприклад, сформулювати цілі політики, створити організа-

ційне бачення, встановити пріоритети дослідження, побудувати мережі або 

допомогти учасникам розробити чи коригувати власну стратегію
224

.  
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Для вчених дані моніторингу представляють цінне джерело інформації, 

що дозволяє отримати систематизовані знання про раніше виконані 

дослідження майбутнього, які вони зможуть використовувати у своїй роботі 

–  з метою вдосконалення наукового інструментарію. 

Водночас результати моніторингу стимулюють істотне розширення 

набору методів та інструментів, які використовуються фахівцями при 

реалізації нових проєктів. Так, у рамках Європейської форсайт-платформи 

експерти зможуть здійснювати пошук інформації про методологію і підходи, 

використані при реалізації аналогічних проєктів, налагодити контакти з 

їхніми учасниками. Тим самим середовище моніторингу стає інструментом 

планування, виконання та контролю досліджень майбутнього. 

Безпосередніми виконавцями форсайт-досліджень можуть бути спеціально 

створені групи фахівців/дослідників залежно від обраного предмета 

дослідження та запиту на проєкт. При цьому базовою платформою форсайт-

дослідження може бути як наукова або прикладна  установа, так і спеціально 

створені центри або об‘єднання.   

Оскільки інструментарій моніторингу має політично орієнтований 

характер та передбачає  участь широкого кола зацікавлених сторін у роботі з 

передбачення майбутнього, структурування їхніх думок щодо майбутнього 

перебігу подій, а також у  підготовці рекомендацій та здійснення перетворень 

у різних сферах, то весь комплекс діяльності з досліджень майбутнього 

підвищує рівень інклюзивності громадян до вирішення важливих питань 

майбутнього розвитку та інституційного розвитку загалом. 

Подальший розвиток форсайт-досліджень набуває особливого формату 

та динамізму в умовах розвитку інформаційно-мережевої економіки, що 

впливає на виникнення нових трендів та форматів інклюзії учасників 

форсайт-проєктів і неформальних інститутів та моделей соціальної взаємодії. 

Краудсорсінг, краудфардінг, коворкінг та інші інноваційні формати реалізації 

проєктів дозволяють диверсифікувати форми дослідження майбутніх 

процесів, урізноманітнити та розширити коло учасників та посилити 



 

199 

інституційний зміст багаторівневого інституту ФД із мереживими зв‘язками і 

різними моделями співпраці. Це сприяє трансформації традиційних 

інститутів прийняття рішень, а через збільшення горизонтів допомагає у 

передбаченні наслідків політичних рішень та ступеня обґрунтування 

стратегій різних рівнів. Зазначене сприяє мінімізації суспільних витрат на 

тупикові шляхи розвитку та ширшому представництву суспільства під час 

розроблення економічної політики і гармонізації  інтересів усіх учасників 

соціально-економічного розвитку.    

Використання форсайту, як інструменту для визначення  

пріоритетів довгострокового розвитку країни 

На відміну від багатьох країн, де накопичено досвід проведення 

форсайту і продовжується удосконалення використання його технології для 

вибору ПДР, в Україні форсайт не став важливим етапом процесу 

розроблення державних стратегій і програм. Водночас бракує досліджень та 

рекомендацій щодо практичної інституалізації та імплементації 

інструментарію форсайту у практику прийняття політичних рішень на етапі 

формування низки стратегічних ПДР, особливо коли необхідно враховувати 

інтереси усіх зацікавлених сторін – при тому, що останнє є слабкою ланкою 

прийняття політичних рішень в Україні. В цьому контексті форсайт 

сприятиме  підвищенню якості політичних рішень і – водночас – підвищенню 

рівня інклюзивності громадян щодо вирішення важливих питань 

майбутнього розвитку. 

Форсайт – це не тільки  інструмент формування  уявлень про майбутнє, 

а й технологія інституалізації визначення векторів довгострокових 

пріоритетів розвитку: наукового, технологічного, соціального, економічного, 

інституційного розвитку на національному, наднаціональному, регіональному 

рівнях, а також на рівні окремих компаній із розширенням горизонту бачення 

від 10 до 30, а в окремих випадках і більше років. Водночас – це  системно 

організований і часто унормований процес, спрямований на виявлення 
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можливих варіантів змін, а також імовірних ризиків та загроз для 

обґрунтування стратегій, програм, політики активної розбудови и 

майбутнього за найкращим сценарієм. Напрацьований світовий досвід 

проведення форсайт-досліджень демонструє його важливу роль у підвищені 

рівня інклюзивності численних експертів до визначення пріоритетних питань 

майбутнього розвитку та розширення уявлень про перспективи змін у 

найбільш важливих сферах буття, включаючи оточуюче середовище, 

виробництво, охорону здоров‘я та суспільний  розвиток загалом. Для України 

системно організовані форсайт-дослідження пріоритетних питань розвитку 

можуть стати важливим елементом прийняття рішень як для політиків так і 

для численних фахівців, оскільки допомагають підвищувати якість 

політичних рекомендацій, оцінювати потенціал і ресурсні обмеження у 

майбутньому, а також наслідки прийняття тих чи інших рішень.   

Вибір довгострокових пріоритетів розвитку залишається на першому 

місці серед цілей форсайту
225

. Горизонт форсайту залежить від видів 

форсайту та потреб замовників. Так, форсайт-дослідження у енергетичному 

секторі можуть мати горизонт до 50 років, а в галузі інформаційних 

технологій – не більше 10 років. При цьому у процесі опрацювання 

можливих сценаріїв та  варіантів ДПР поряд із традиційними методами 

аналізу та прогнозування (на базі статистичних показників та SWOT-аналізу, 

економіко-математичного моделювання тощо) використовується широкий 

арсенал методів, який постійно розвивається. Серед них – проведення 

форсайт-сесій із залученням великої кількості компетентних експертів.  

Процес визначення пріоритетних питань форсайт-досліджень на 

національному рівні кореспондує із ієрархією «граничних питань», оскільки 

передбачає виявлення не тільки  існуючих проблем та загроз, а і тих, що 

можуть проявитися у більш віддаленій перспективі. Це потребує 

опрацювання методів детермінації прихованих сигналів та оцінки 

                                                           
225

 Georghiou, L.; Keenan, M. Evaluation of national foresight activities: Assessing rationale, 

process and impact. Technological Forecasting and Social Change. 2006. Vol.73. P. 761–777. 



 

201 

вірогідності виникнення несподіваних  подій у прогнозованому періоді. Але, 

як показала практика, не слід обтяжувати проєкт надмірною кількістю 

завдань та очікувань, прикладом чого були деякі безрезультатні форсайт-

дослідження у Німеччині та Великій Британії
226

. Малорезультативними 

можуть виявитися проєкти із далекосяжним горизонтом та великою кількістю 

неочікуваних проблем (як-от пандемія  COVID-19), які суттєво змінюють 

життя людей.    

Для України доцільно не повторювати помилок інших країн і 

ознайомитися як із позитивним, так і негативним світовим досвідом 

використання форсайт-досліджень для окреслення ДПР, а також 

пришвидшити створення українських платформ та їх долучення до вже 

існуючої мережі багатоцільових платформ у кожному регіоні світу. Особливо 

приваблює можливість доступу до інформації та ознайомлення із досвідом  

більш досвідчених партнерів та навчання за спеціально створеними 

програмами
227

.  

Європейський досвід визначення пріоритетних питань за допомогою 

форсайту на національному рівні передбачає процедуру картирування на базі 

напрацьованого переліку категорій обґрунтувань та вихідних умов з 

урахуванням їх актуальності для кожного з видів досліджень майбутнього, 

базуючись на подіях та знаннях (звітах, академічних джерелах, білих/зелених 

книгах, базах даних, політичних/наукових програмах, мережах, експертних 

групах і т. ін.)
228

. Для країн ЄС  контекст проєкту оцінюється відповідно до 

його приналежності до 7-ої Рамкової програми ЄС
229

.  
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Прикладом використання форсайту для ідентифікації ДПР на 

наднаціональному рівні є рамковий проєкт ManVis «Виробниче бачення – 

інтеграція різних перспектив у пан‘європейському форсайті». Кінцевою 

метою проєкту було опрацювання та супроводження політики підвищення 

конкурентоспроможності європейського виробництва
230

. У межах проєкту 

проводилася підготовка детальної Стратегічної програми досліджень (SRA) із 

визначенням пріоритетів досліджень, що мали реалізовуватися за допомогою 

майбутніх Рамкових програм науково-дослідної та дослідницької діяльності. 

Проєкт став центральним стовпом Європейської технологічної платформи 

(Manufuture European Technology Platform) із чіткою розробкою конкретних 

технологічних дорожніх карт – як горизонтальних, так і галузевих, а також із 

визначенням  пріоритетів для перших конкурсів пропозицій шостої 

рамкової програми ЄС (РП6). 

Про масштаб проєкту свідчить те, що він фінансувався в рамках FP6-

IST із бюджетом 1 569 871 євро (з 1 грудня 2003 по 31 січня 2006 р.), а його 

результати стали підґрунтям  для розроблення стратегічного порядку денного 

та пріоритетів дослідницьких виробництв на європейському рівні. Крім того, 

саме він посприяв залученню  нових держав – членів ЄС до розроблення 

Стратегічної програми досліджень з виробництва у Європі. 

У процесі реалізації проєкту спочатку була задіяна група дослідників із 

восьми європейських інститутів ), а також високопоставлені представники 

європейської промисловості та наукової спільноти. Потім за результатами 22 

семінарів, проведених по всіх країнах-партнерах за участю 300 експертів 

промислового виробництва, досліджень та наукових кіл було сформовано  

погляди із різними  варіантами бачення пріоритетів майбутнього 

європейського виробництва. За результатами розгляду усього спектра 

                                                           
230

 Manufacturing Visions – Integrating Diverse Perspectives into Pan-European Foresight. 

URL: https://cordis.europa.eu/project/id/507139/reporting 



 

203 

сценаріїв лише декілька було узято за основу для розгорнутого громадського 

обговорення із  використанням методу Дельфі
231

.  

Під час проведення опитування було зібрано думки понад 3000 

численних виробничих експертів із 22 європейських країн, а також, що 

важливо, – зацікавлених сторін, які були зібрано шляхом анкетування та під 

час семінарів і інтерв‘ю. При цьому опитування стосувалися багатьох 

аспектів виробництва – від технологічної динаміки до організаційних 

проблем та питань, пов‘язаних із галузевими розробками. За результатами 

опитування було визначено перелік найперспективніших пристроїв, 

смартматеріалів, виробів із нанопокриттям тощо, які можуть суттєво змінити 

ринки збуту. Принципово нові біотехнології, на думку експертів, «повинні 

перебувати на «довгостроковому "радарі" політики в галузі науково-

технічного розвитку». В той час, як мікроелектромеханічні системи (MEMС), 

а також гнучкі стратегії організації та автоматизації, поєднані у 

реконфігуровані виробничі системи та гнучкі бізнес-стратегії, залишаються 

важливими темами короткострокових програм досліджень. Із песимізмом 

розглядався безпілотний завод
232

. 

Прикладом практичного інструментарію обґрунтування ДПР політики 

та стратегій, спрямованих на розширення використання новітніх та 

критичних технологій у  країнах, що розвиваються, та країнах із перехідною 

економікою є  технологічний форсайт (ТФ), запроваджений як глобальна та 

регіональна ініціатива в ЮНІДО. Наразі ЮНІДО здійснює регіональні 

ініціативи в Азії, Латинській Америці, Центральній та Східній Європі (ЦСЄ) 

та нових незалежних державах (ННГ). Технологічне передбачення вважається 

найвищим елементом процесу розвитку технологій, оскільки забезпечує 

підтримку інновацій, стимули та допомогу підприємствам у сфері управління 
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технологіями та передачі технологій, що спрямовано на підвищення 

конкурентоспроможності, а також сприяє економічним, екологічним та 

соціальним вигодам на національному та регіональному рівнях. Його 

результати – це політика та програми, що стосуються інновацій, 

промислового зростання та конкурентоспроможності. 

У рамках глобальної та регіональної ініціативи в ЮНІДО було 

розроблено посібник з технологічного форсайту у двох томах. Перший 

присвячено організації та методам, другий – під назвою Technology Foresight 

in Action – розкривав процес ТФ на різних рівнях
233

. Регіональна ініціатива 

посприяла налагодженню зав‘язків між усіма учасниками форсайт-проєктів 

та інформаційної підтримки шляхом створення мережі для обробки, 

зберігання та розповсюдження інформації. 

Корисним прикладом використання форсайт-досліджень при 

формулюванні майбутніх рішень та політичних пріоритетів у сфері 

досліджень у сфері безпеки та загроз у суспільстві є спільний дослідницький 

проєкт ЄС FP7  – European Security Trends and Threats in Society (ETTIS), 

спрямований на виявлення та оцінку можливостей для підвищення безпеки, 

покращення обізнаності щодо ситуації та інформування про інвестиції й 

варіанти політики щодо безпеки у суспільстві. ETTIS мав на меті побудову 

всеосяжної європейської структури, що може бути використана при 

формуванні оновленої концепції ключових елементів політики та  пріоритетів 

у зазначеній галузі
234

.  

Обговорення проблем та вироблення підходу ETTIS до встановлення 

пріоритетів НДР відбувалось за участі багатопрофільної групи експертів та 

осіб, які визначають політику, розробників програм, спеціалістів з 

планування НДР, дослідників майбутніх стратегій та розробок у сфері 

безпеки та суміжних сфер. Позитивним результатом проєкту було оновлення 
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методології визначення пріоритетів досліджень безпеки з огляду на 

потенційно далекосяжні позитивні соціально-економічні ефекти, а також 

можливих загроз, що потребує постійного  перегляду як у контексті поточних 

проблем і рішень, так і  довгострокових досліджень. У цьому контексті 

форсайт було виділено як важливий інструмент для раннього попередження 

загроз. Проєкт зробив вагомий внесок в оновлену концепцію ключових 

елементів політики і встановлення пріоритетів, надавши інструменти для 

зміцнення безпеки у Європі. 

Для розроблення пріоритетів у сфері безпеки ETTIS використала 

інноваційний метод визначення пріоритетних досліджень і, відповідно, – 

створення програми досліджень, запропонувавши адаптивну чотирифазну 

модель планування, що відкидає лінійну інтерпретацію процесу 

програмування R & I та враховує невідомі фактори, які можуть з‘явитися під 

час проєкту, що дозволяє передбачити можливість виникнення несподіваних 

подій і своєчасно скоригувати пріоритети. 

Адаптивне управління проєктами дає нове розуміння природи викликів 

для безпеки та потенційних впливів більш високого порядку, що важливо при 

плануванні  напрямів довгострокових досліджень. При цьому пріоритети 

мають бути орієнтовані на потреби організацій-користувачів, обґрунтування 

засобів і варіантів політичного втручання; сприяти підвищенню обізнаності 

та уваги до результатів досліджень у сфері безпеки, а також подоланню 

перешкод шляхом розробки інтелектуальних інструментів і методів. Тобто 

програмування НДДКР має спиратися на надзвичайно гнучку та адаптивну 

модель встановлення та корекції пріоритетів. 

У ході реалізації проєкту було здійснено всебічний аналіз завершених, 

поточних і запланованих дослідницьких проєктів у сфері безпеки, поєднуючи 

при цьому різні методології дослідження: теоретичні та емпіричні, 

аналітичні, а також спільні. Робота була вбудована в загальну методологічну 

основу і навчальне середовище для визначення пріоритетів на основі загроз і 
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можливостей, що також зумовило поновлення програми досліджень 

європейської безпеки. (Довідково: бюджет проєкту становив 2820374,4 євро.) 

Загальна кількість уже реалізованих та започаткованих проєктів на 

форсайт-платформі ЄС становить понад 100 тисяч. Серед основних тем 

досліджень: уряд та державний сектор; економіка та фінанси; населення та 

суспільство; освіта, культура та спорт; охорона здоров‘я; економіка та 

фінанси; навколишнє середовище; наука та технології; транспорт; сільське 

господарство, риболовство, лісове господарство та харчова промисловість; 

енергія; міжнародні питання тощо.  

ОЕСР у свою чергу пропонує підтримку підвищення спроможності 

урядів до здійснення стратегічних форсайтів (СФ) шляхом розповсюдження  

досвіду, проведення навчання та створення мереж. З цією метою 

публікуються результати досліджень кращої практики використання СФ, 

ключових компонентів побудови урядами більш всеосяжної стратегічної 

системи передбачення та шляхи співпраці урядів країн з ОЕСР для 

покращення стратегічного передбачення та готовності до майбутніх змін як у 

своїх країнах, так і завдяки глобальної співпраці. Відзначається той факт, що 

політичні процеси слід синхронізувати зі змінами, що відбуваються у 

геометричній прогресії, а також те, що політика, що передбачає продовження 

минулих тенденцій і неврахування останніх або нових змін, може виявитися 

неефективною
235

. Тому разом із поширенням методології форсайту у практиці 

вибору національних ПДР продовжується удосконалення самого процесу 

форсайту.  

Практика показала, що далеко не завжди масштабне розширення 

фахового середовища та використання інтелектуальних інструментів і 

удосконалення методів обробки інформації дозволяють здійснити правильний 

вибір ПДР. З 2015 р. група експертів із майбутнього науки і технологій, яка 

працювала у відділі наукового прогнозування (STOA) у Генеральному 
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директораті служб парламентських досліджень (EPRS) Секретаріату 

Європейського Парламенту,  вивчала те, як перетворити процес наукового 

передбачення на більш прозорий, особливо у суперечливих контекстах 

питань під час вибору різних варіантів політики, що розглядаються в 

Європейському Парламенті. Прикладом помилкового вибору політики, що 

призвела до негативних наслідків, називалася політика ЄС щодо 

стимулювання виробництва біопалива в рамках європейської стратегії «20-

20-20». Політика активізації розширення виробництва біопалива із 

заміщенням бензину і дизельного палива в рамках  енергетичної стратегії ЄС 

призвела до зменшення використання землі для вирощування 

сільськогосподарських продовольчих культур і, як наслідок, – до виникнення 

загрози глобальній продовольчій безпеці. На базі проведеного  дослідження у 

2021 р. було  оприлюднено перший  посібник, спрямований на більш 

детальний розгляд варіантів ДПР та відповідної політики крізь призму 

більшого врахування інтересів усіх зацікавлених сторін
236

.   

Результати дослідження, проведеного в рамках Програми 

фундаментальних досліджень Національного наукового університету для 

реалізації Програми глобальної конкурентоспроможностія показали, що за 

останнє десятиліття  визначення стратегічних пріоритетів розвитку змінилися 

у бік переходу від встановлення пріоритетів по економіці загалом до 

визначення пріоритетів у технологічних сферах та нових галузях науки, які 

нарощують свій вплив на підвищення конкурентоспроможності країни у 

широкому контексті. Водночас при виборі ПДР поглибилася співпраця 

урядових установ із приватним сектором та неурядовими організаціями, а 

процес форсайту став складнішим. У результаті відбувся перехід від 

широкомасштабних національних програм до вирішення більш вузьких 

конкретних проблем із акцентом на врахування інтересів більшої кількості 
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соціальних зацікавлених сторін. За рахунок оновлення інструментів збирання 

та обробки інформації із інтенсивним використанням електронних платформ 

було скорочено увесь процес форсайту, адже з‘явилися більш швидкі 

формати, такі, як «міні-форсайт», що дозволяють проводити роботу за 

допомогою простих та ефективних 24-годинних семінарів за завчасно 

розробленими сценаріями. При цьому профільні урядові департаменти 

координують роботу комітетів, дорадчих груп та рад на рівні уряду, відомств 

та парламенту для реалізації визначених пріоритетів і результатів різних 

форсайт-проєктів, які підтримуються дослідницькими радами через програми 

НДДКР, проєкти та інші інструменти підтримки
237

. 

Розширення використання цифрових технологій та доступу до 

мережевої інформації дозволили використовувати у форсайт-дослідженнях 

спеціальні програми, що дозволяють проводити глибокий аналіз текстових 

файлів та сайтів
238

, а також  розширити модельний інструментарій долучення 

до форсайту зацікавлених сторін
239

. Однак цифровізація форсайту як процесу 

та розширення програмного забезпечення обробки отриманих даних не 

означають автоматичного використання отриманих результатів у політичних 

рішеннях. Якщо форсайт і надає стосовно ПДР нову інформацію, навіть із 

урахуванням інтересів зацікавлених сторін та соціально-економічних потреб, 

то це не означає, що саме ці ПДР тим, чи іншим способом будуть унормовані 

у політичних рішеннях та дадуть бажані результати у майбутньому. Тому 

разом із дорожніми картами подальшого розвитку форсайт-досліджень має 

бути дорожня карта розроблення законодавчої підтримки імплементації їх 

результатів при прийнятті управлінських рішень. А це, у свою чергу, 

потребує удосконалення робіт з моніторингу та оцінки достовірності 
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результатів форсайт-досліджень та їх своєчасної корекції. Через пандемію 

COVID-19 відбулися суттєві зміни у розширенні використання мережевої 

економіки для надання різноманітних послуг, навчанні, проведенні 

конференцій, засідань, що вплинуло на зміни в процесах форсайту із 

розширенням охоплення учасників та зацікавлених осіб через мережеві 

засоби комунікації.  

Інституалізація форсайту в Україні 

В Україні використання форсайт-проєктів для опрацювання  

пріоритетів довгострокового розвитку поки що не стало складовою процесу 

розроблення державних стратегій і програм на національному, галузевому 

або регіональному рівнях. У Законі України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України» 

передбачається розроблення цілей та пріоритетів економічного і соціального 

розвитку у середньостроковому періоді
240

, але не унормовано використання 

для цих цілей процесу форсайтів.   

У проєкті Закону України «Про державне стратегічне планування». 

передбачається розроблення більш розгорнутого складу документів 

довгострокового державного стратегічного планування, серед яких: Візія 

майбутнього України (30 років); Стратегія розвитку України (15 років), 

Стратегія регіонального розвитку України (15 років); Регіональні стратегії 

розвитку (сім років); Стратегія національної безпеки України (15 років); 

Воєнна доктрина України (15 років). У ст. 5 законопроєкту відзначається, що 

під час розроблення документів державного стратегічного планування 

враховуються Конституція України, послання Президента України до народу 

та щорічні та позачергові послання Президента України до Верховної Ради 

України про внутрішнє і зовнішнє становище України, інші політичні 

документи, що затверджуються, схвалюються або проголошуються 
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Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів 

України, а також міжнародні договори України. Тобто посилання на форсайт-

дослідження відсутні і в зазначеному переліку, хоча у ст. 5 законопроєкту 

зазначається, що при розробленні Візії майбутнього використовуються 

наукові методи передбачення майбутнього (форсайту та інших), а для 

забезпечення її підготовки залучаються Національна академія наук, органи 

виконавчої влади, інституції громадянського суспільства
241

.  

Чинний в Україні Порядок розроблення проєктів прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної 

декларації та державного бюджету
242

 включає як взаємоузгоджений між 

органами виконавчої влади та НБУ графік розроблення зазначених у 

постанові документів, так і їх типові структури. Однак зазначеним Порядком 

не передбачається розгляд ПДР, а також проведення, або використання 

форсайт-досліджень для обґрунтування цілей та завдань державної політики.  

На загальнодержавному та галузевому рівнях уряд розробляє 

середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності (ПНІД)
243

. 

Аналіз законодавства, що регулює визначення ПНІД, та процесів їх  

формування, проведений Юрієм Георгієвським, показав, що: процедура їх 

законодавчого визначення є занадто  перевантаженою; на практиці має місце 

порушення вимог закону з боку  відповідальних органів виконавчої влади; 

існує невідповідність експертизи та процедури обговорення ПНІД 

положенням Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні»; відсутня чинна Методика проведення експертизи 

стратегічних ПНІД. Усе це, на думку дослідника, підвищує ризики 
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визначення недоцільних стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності
244

. Не можна не погодитися із висновком вченого, що прогалини 

законодавчого регулювання стратегічних пріоритетних напрямів 

унеможливлюють належне визначення і виконання середньострокових 

пріоритетних напрямів на всіх рівнях. Можемо додати, що визначення 

пріоритетів інноваційного розвитку, як і ПДР, відбувається без використання 

сучасної інноваційної технології форсайту.  

На регіональному рівні, відповідно до встановленого Порядку
245

, 

розробляється державна стратегія регіонального розвитку (ДСРР). Для 

підготовки пропозицій до проєкту ДССР порядком передбачається  утворення 

робочої групи у складі  представників центральних та місцевих  органів 

виконавчої влади, суб‘єктів підприємництва, закладів вищої освіти, науково-

дослідних установ, агенцій регіонального розвитку, всеукраїнських асоціацій, 

органів місцевого самоврядування та громадських об‘єднань (за згодою їхніх 

керівників). Розроблення проєкту ДСРР має відбувається з урахуванням 

пропозицій робочої групи і за результатами громадського обговорення, а 

також відповідно до Цілей сталого розвитку України до 2030 року
246

.
.
 У 

зазначеній стратегії зроблено акцент на тому, що заходи з реалізації 

державної регіональної політики спрямовуватимуться на підтримку 

потенційних центрів економічного зростання, що можуть поширювати свій 

позитивний вплив на розвиток сусідніх територій та на розвиток регіону 

загалом. За своїм змістом пріоритети регіонального розвитку на період до 

2027 р. більше відповідають окремим напрямам розвитку, серед яких: 

розвиток економічної, інфраструктурної, соціально-культурної зв‘язаності та 
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інтегрованості на національному, регіональному та місцевому рівнях; 

прискорення економічного зростання регіонів та територій із низьким рівнем 

соціально-економічного розвитку із забезпеченням покращення стану 

навколишнього природного середовища та невиснажливого використання 

природних ресурсів; охорона культурної спадщини, збереження традиційного 

характеру середовища населених пунктів тощо. Попри те, що розроблення 

пріоритетів регіонального розвитку передбачає участь представників  

неурядових структур, його доцільно удосконалити на базі досвіду форсайт-

проєктів. 

Відповідно до Закону України  «Про стимулювання інвестиційної 

діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових 

робочих місць» уряд затверджує перелік пріоритетних галузей економіки із 

відповідними критеріями державної підтримки інвестиційних проєктів у 

пріоритетних галузях економіки та порядком їх відбору, а також податкових 

пільг для суб‘єктів господарювання
247

. Сама процедура вибору зазначених 

пріоритетів не передбачає проведення спеціальних досліджень та наукових 

обґрунтувань. Зазначимо, що у країнах ЄС давно перейшли від галузевого 

підходу у виборі пріоритетів розвитку до підтримки інноваційних та еко-

інноваційних кластерів, які часто мають міжгалузевий характер.  

З наведеного огляду видно, що в Україні форсайт-дослідження не стали 

унормованим інструментом або підґрунтям для прийняття управлінських 

рішень з урахуванням інтересів зацікавлених сторін щодо ПДР, а також для 

обґрунтування національних, регіональних, або галузевих державних 

стратегій і програм.  

Однак, незалежно від прогалин у законодавстві в Україні проводяться 

ініціативні форсайт-дослідження, серед яких своєю комплексністю 

виділяється Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 

роки) і довгостроковий (2020–2030 роки), розроблений за участю широкого 
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кола фахівців під науковим керівництвом академіка НАН України М.З. 

Згуровського
248

. Проєкт мав на меті формування бачення майбутнього 

економіки України із використанням системної методології форсайт-методів: 

Дельфі, SWOT-аналізу, сценарного планування із поєднанням  експертних 

знань людей та інших інструментів, алгоритмів і методів зі встановленням 

чітко визначених взаємозв‘язків між ними. І хоча цей проєкт не мав на меті 

детермінацію  пріоритетів довгострокового розвитку України, вони у ньому 

проявилися  при визначені переліку кластерів економіки за пріоритетністю 

внеску в загальне зростання економіки, а також виокремлення серед 

факторів, що визначають загрози розвитку економіки – державних 

пріоритетів щодо наукоємного машинобудування. Цінною частиною проєкту 

є детальний опис низки форсайт-методик, напрацьованих у світі і тих, що 

були використані у процесі розробки  форсайту України. 

Серед досліджень форсайтного типу слід відзначиити проєкт 

«Економічне відродження через індустріальний розвиток України», 

виконаний на замовлення 13 корпорацій і здійснений під науковим 

керівництвом В.С. Власюка за участі наукового та експертного середовища. 

На базі ретельного аналізу ключових негативних тенденцій в економіці 

України та проведення прогнозних модельних розрахунків було побудовано 

уявлення про можливі варіанти розвитку майбутнього України залежно від 

реалізації трьох сценаріїв. Серед них був проактивний сценарій розвитку до 

2030 р., що спирався на всебічно обгрунтовану ресурсну базу (інвестиції, 

людський капітал тощо) і у разі реалізації обраних пріоритетів та окреслених 

політичних заходів уряду мав забезпечити досягнення декількох цілей, серед 

яких: середньорічні темпи зростання ВВП могли становити 7%, мало було 

бути створено додатково 2,2 млн робочих місць, річний дохід на душу 
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населення – зрости до 7800 дол. США, а рівень пенсійного забезпечення – 

більш ніж удвічі. Таким чином, Україна отримала би реальний шанс перейти 

в категорію країн із доходами, вищими за середні і подолати бідність, що 

наразі є масовим явищем.  Зростання мало відбуватися у два етапи – спочатку 

виробництва, що забезпечують поглиблену переробку місцевої сировини, 

імпортозаміщення, енергетичну безпеку, нарощення експорту товарів 

глибокої переробки тощо, а потім – перехід до прискореного нарощення 

високотехнологічних виробництв
249

.    

Не можна не погодитися з тими вченими, які, дослідивши практику 

форсайту в різних країнах світу роблять висновок, що в Україні кількість 

форсайт-проєктів незначна і вони мало задіяні у практичний площині, що 

стає фактором консервування стагнації в усіх сферах суспільства та заважає 

реальному стратегічному плануванню розвитку регіонів та громад
250

.  

Інституційні засади здійснення форсайт-досліджень 

Загострення конкуренції на світових ринках, прискорення 

технологічного прогресу та скорочення інноваційного циклу змушують 

керівників держав та урядів звернутися до форсайт-досліджень, які можуть 

суттєво впливати на довгостроковий соціально-економічний розвиток. Перед 

суспільством у довгостроковій перспективі стоїть ряд викликів: постаріння 

населення, дефіцит енергії, екологічні проблеми (включаючи глобальне 

потепління), пандемія COVID-19.  

Форсайт – це система методів експертної оцінки довгострокових 

перспектив розвитку, визначення конкурентних переваг, побудови планів 

системних дій, які можуть суттєво вплинути на економіку і суспільство, 

сприяти досягненню в суспільстві консенсусу
251

. Він надає можливості для 

конструктивного врахування довгострокових викликів  та прийняття 
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поточних рішень. Інтенсивна взаємодія стейкхолдерів під час реалізації 

проєктів дає змогу розглядати форсайт як інструмент «управління 

невизначеністю»
252

. 

Рис. 4.1 демонструє процес форсайт-дослідження. Етапи форсайту 

зазвичай включають: визначення цілей дослідження; залучення зацікавлених 

сторін до процесу виконання завдань; визначення сфер відповідальності 

виконавців; зосередження уваги на практичному застосуванні результатів 

дослідження; поширення інформації про хід дослідження та його цілей.  

 

 

Рис. 4.1. Схема здійснення форсайт-дослідження 

Джерело: Соколов А.В. Будущее науки и технологий: результаты исследования Дельфи. 

Форсайт. 2009. № 3. 
 

Форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» має стати 

інструментом формування політики; консолідувати позиції різних суб‘єктів, 

що представляють державу, бізнес, науку, громадянське суспільство, і 

сприяти розробленню узгодженого бачення майбутнього і шляхів досягнення 

поставлених цілей.  

У багатьох випадках національні форсайти проводяться регулярно 

кожні п‘ять років
253

. Передбачається їх інтеграція в систему формування 

соціально-економічних пріоритетів. Форсайт-дослідження «Економіка 

України – 2050» як національний дослідницький проект також має бути не 

просто одноразовим заходом. Він має реалізовуватися/оновлюватися 
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регулярно щоп‘ять років та інтегруватися в систему формування соціально-

економічних пріоритетів.  

Загальнодержавні програми форсайт-досліджень економічного та 

соціального розвитку є такими ж важливими документами, як і програмні 

документи економічного та соціального розвитку; як перелік пріоритетних 

тематичних напрямів наукових досліджень; як загальнодержавні науково-

технічні програми, – отже, вони мають затверджуватися Верховною Радою 

України за поданням Кабінету Міністрів України. 

Оскільки в основу форсайт-дослідження закладається вибір стратегії 

економічного зростання, то перед Кабінетом Міністрів України та 

Міністерством економіки України  як «координатором» дослідження постає 

завдання вибору напряму зростання – «доганяючого» або «випереджаючого», 

екзогенного чи ендогенного. У першому випадку Україна розвивається 

завдяки активному придбанню іноземних технологій. У другому – 

пріоритетною для України є проблема визначення високотехнологічних ніш 

світового ринку, в яких країна має шанси зміцнити свої позиції в умовах 

п‘ятої і шостої «Великої технологічної хвилі»
254

.  

Формування комплексної системи інституційного забезпечення 

форсайт-досліджень 

Одним із завдань інституціоналізації форсайт-досліджень є інтеграція 

галузевих та регіональних форсайтів у національні проєкти. 

Сфери застосування форсайтів найрізноманітніші. Окремі проєкти 

охоплюють практично всі сектори економіки. Інші (часткові проєкти) 

зосереджені на окремому секторі економіки, певній соціальній проблемі (у 

науці, освіті, охороні здоров‘я, сільському господарстві, обороні, фінансових 

послугах
255

, промисловості, транспорті та ін.). Вони можуть бути присвячені 

певним групам викликів: економічним, демографічним, геополітичним, 
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кліматичним і технологічним.  

Важливою сферою форсайт-проєкту «Економіка України – 2050» має 

бути визначення стратегій підвищення конкурентоспроможності економіки 

на внутрішньому і зовнішньому ринках товарів і послуг. Дослідження 

загальносвітового контексту дозволить визначити траєкторію економічного 

розвитку для України з урахуванням її інтегрованості в глобальну систему, 

сформувати нові стратегічні підходи до освоєння нових ринків передового 

виробництва.  

Іншими сферами форсайт-проєкту є енергоефективність, 

імпортозалежність та імпортозаміщення; «розумна спеціалізація», що 

передбачає взаємодію між освітою, економічною системою; політичною 

системою; громадянським суспільством
256

.  

Важливими є інноваційні стратегії регіонів у контексті «розумної 

спеціалізації»; інтернет-економіка; підприємницька активність; 

трансформація ринків праці і попит на компетенції
257

 в умовах 

деструктивних і трансформаційних ефектів цифровізації
258

 .  

Форсайт-дослідження науково-технічної сфери в рамках проєкту 

«Економіка України – 2050» полягає не лише в аналізі практики і перспектив 

фінансування науки, технологій та інновацій; а й у технологічному 

скануванні, патентному аналізі, передбаченні подальшого розвитку 

«трикутника знань» між сферами науки, освіти та інновацій.  

Можливості форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» мають 

бути використані для аналізу ланцюжків створення вартості. Аналітичний 

інструментарій форсайт-досліджень дозволить визначити фактори зміни 

структури виробництва, джерела вартості та їх розподіл між окремими 

ланками ланцюжків . 
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Надзвичайно важливою сферою форсайт-дослідження стане сфера 

охорони здоров‘я, зокрема впливу COVID-19 та інших вірогідних пандемій 

на стійкий розвиток економіки. 

Комплексний характер є важливою перевагою форсайту порівняно 

з традиційними методами соціально-економічного прогнозування. 

Інституалізація відкриває можливості для реалізації цієї переваги при 

визначенні пріоритетів майбутнього.  

Форсайт-проєкт «Економіка України – 2050» має створити 

сприятливий клімат для конструктивного діалогу між усіма зацікавленими 

сторонами. Його успішність неможлива без узгоджених дій органів 

виконавчої влади, науки (НАН України), бізнесу і громадянського 

суспільства. Оскільки інститути представляють сформовані в суспільстві 

групи інтересів, довгострокові стратегії можуть ефективно реалізовуватися 

тільки за умови консенсусу між зацікавленими сторонами шляхом організації 

їх постійного діалогу
259

.   

Багатотуровий характер прогнозних експертних досліджень дозволяє 

забезпечити «зворотний зв‘язок». Дельфі дедалі частіше доповнюється 

іншими методами, що дають змогу оцінювати взаємозв‘язок і взаємний вплив 

основних тенденцій суспільного розвитку.  

Оскільки для уникнення непередбачених наслідків потрібні узгоджені 

дії всіх учасників, інформованість і довіра стають необхідними умовами 

здійснення досліджень (як і розширення доступу до результатів форсайту 

всім зацікавленим сторонам, незалежно від ступеня їх участі у проєкті).  

Важливо й те, що широке коло зацікавлених сторін повинно бути 

залучене в процес дослідження, а громадськість – знати про заходи щодо 

практичної реалізації результатів. 

Зростаючий попит на дослідження майбутнього обумовлює збільшення 

числа гравців у цій сфері. Результати форсайт-досліджень часто виявляються 
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неузгодженими. Для того щоб краще координувати роботи із форсайтів та 

інтеграції їх результатів, створюються спеціальні координуючі структури, 

які повинні підтримувати тісні зв‘язки з іншими учасниками проєкту
260

.  

Функції форсайт-проєкта «Економіка України – 2050», крім іншого, 

полягають у забезпеченні платформи для структурованого діалогу між 

основними акторами, інституціоналізації зв‘язку між ними. На Міністерство 

економіки України (координатор) полягає відповідальність за досягнення 

консенсусу між окремими центральними та місцевими органами виконавчої 

влади та іншими учасниками форсайт-проєкту, за інтеграцію результатів. 

Проблема вибору адекватного набору підходів для застосування в тому 

чи іншому проєкті не має однозначного вирішення. Проте існують базові 

принципи формування комбінацій методів (т. зв. «Трикутник форсайту»). 

Усі успішні проєкти останніх років ґрунтувалися на комплексних 

підходах. Простежується тенденція постійного ускладнення системи методів, 

їх комбінація. Метод Дельфі може бути лише одним з елементів у складній 

комбінації.  

Дельфі користується найбільшою популярністю. Для Дельфі 

важливими є дві особливості: залучення до формування та оцінки 

майбутнього представників науки, виробництва, уряду, бізнесу, 

громадянського суспільства і досягнення консенсусу між ними; проведення 

експертних опитувань. Ці специфічні для форсайту особливості методу 

Дельфі допомагають забезпечити прийняття узгоджених рішень. 

Важливе місце відводиться «еталонному аналізу» – бенчмаркінгу, коли 

визначається загальний рівень
261

 розвитку по відношенню до рівня, 

досягнутого «еталонною» країною, галуззю або регіоном, у т.ч. на основі 

створення рейтингів. Це допомагає розробляти стратегії із подолання 

відставання та виявляти сфери зі значним потенціалом.  
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Методи бенчмаркінгу широко застосовуються до будь-яких 

процесів і вимагають інституалізації. Бенчмаркінг полягає також у 

збиранні, аналізі та систематизації інформації про передовий досвід
262

. 

Керівні органи Євросоюзу, ОЕСР активно використовують порівняльну 

оцінку показників Європи, США, Японії, Китаю, Індії та ін. WEF здійснює 

порівняння конкурентоспроможності національних економік. На всіх 

учасників проєкту «Економіка України – 2050»  покладено завдання активно 

використовувати порівняльну оцінку показників України та інших країн 

здійснювати порівняння конкурентоспроможності національних економік. 

Усі перераховані особливості для нашої країни, безумовно, важливі. 

Але той факт, що форсайт використовується в багатьох країнах, не є єдиною 

підставою для його застосування в Україні. Рішення про використання 

форсайту повинні виходити зі специфіки місцевих умов і відповідати на 

виклики, що стоять перед країною. Кожна країна користується «своєю 

комбінацією» методів форсайту.   

Масштаби проєкту, широта і різноманітність охоплених проблем 

передбачають не тільки використання кращого світового досвіду, а й 

розробку нових оригінальних методів форсайту, найбільш адекватних 

викликам, перед якими стоїть Україна. В цьому ракурсі ключовою є роль 

Міністерства освіти та науки, наукових установ НАН України, університетів, 

інших наукових установ (зокрема КПІ ім. Сікорського). 

Глобалізація економічних процесів та науково-технічного розвитку 

впливає на інституціоналізацію форсайт-досліджень як на 

національному, так і на міжнародному рівнях. Вивчення глобального 

контексту дозволяє окреслити комплекс можливих сценаріїв, які визначать 

траєкторію для України з урахуванням її інтеграції в глобальну систему, 

формувати візії розвитку національної економіки.  
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Ефективні форсайти неможливі без аналізу світових тенденцій. Майже 

дві третини країн вважають аналіз іноземного досвіду та консультації 

іноземних експертів важливою передумовою реалізації форсайтів
263

.  

Прикладами міжнародного співробітництва при здійсненні форсайт-

досліджень є співпраця Японії і Німеччини. Досвід і результати японсько-

німецького співробітництва потім вивчалися під час розробки першого 

британського форсайту
264

. Німеччина використала перевірену методологію, 

уникаючи ризиків і заощаджуючи на витратах. Методологія японських 

фахівців була використана і при здійсненні форсайт-досліджень в Республіці 

Корея
265

.  

У 1996 році альянс європейських корпорацій створив Раду дослідження 

майбутнього (Futures Council). З‘явилися міжнародні ініціативи, такі як 

«Група з розробки глобальних сценаріїв», «Проєкт Тисячоліття» та Інститут 

передових технологічних досліджень при Об‘єднаному науковому центрі 

Європейської Комісії (JRC-IPTS)
266

. 

Агенція промислового розвитку ООН(UNIDO)
267

, ОЕСР, Міжнародний 

союз електрозв‘язку та інші міжнародні організації також сприяють 

координації форсайт-досліджень. 

У 2000 р. Єврокомісія запропонувала створити Європейський 

дослідницький простір (ERA). Концепція ERA спрямована на створення 

спільного ринку досліджень з мобільними науковими  кадрами, ефективною 

координацією національних дослідницьких проєктів. Використовується 

інфраструктура світового рівня, обмін знаннями, а також злагоджені 

                                                           
263

 Майсснер Д., Сервантес М. Успешный Форсайт: дизайн, подготовка, инструментарий. 

Форсайт.  2010. №1. 
264

 Майсснер Д., Сервантес М. Успешный Форсайт: дизайн, подготовка, инструментарий. 

Форсайт. 2010. №  1;  Интервью с Р. Бургером, Европейское исследовательское 

пространство. Форсайт.  2007. № 1. 
265

 Бойкова М.В., Салазкин М. Г. Форсайт в Германии. Форсайт.  2008, № 1. 
266

 Каньин К. Форсайт науки, технологий и инноваций в Бразилии. Форсайт.  2014. № 2. 
267

 Саммит по технологическому Форсайту. Форсайт.  2007. № 4. 



 

222 

дослідницькі програми та пріоритети
268

.  

Важливим напрямом міжнародного співробітництва є глобалізація 

системи підготовки кадрів для форсайту. Організується обмін фахівцями, 

навчання в провідних світових центрах, обмін передовим досвідом, 

підключення до міжнародних дослідницьких проєктів, спільні публікації у 

провідних міжнародних журналах, школи, міжнародні наукові семінари та 

конференції
269

. 

Інституційне забезпечення формування ресурсів форсайт-проєкту та 

оцінки його ефективності 

Особливе місце належить інституалізації використання 

результатів форсайту. Підсумок його виконання – вибір стратегічних 

пріоритетів розвитку держави, регіону, галузі або компанії. Принципове 

значення має орієнтація на попит економіки і суспільства, перехід від 

інформаційного забезпечення прийняття рішень до участі у формуванні 

політики.  

Якщо від проєкту не очікувалося конкретних рекомендацій, стратегій, 

то повноцінним форсайтом його вважати не можна. 

Важливими результатами є також зростання довіри в науковому 

співтоваристві, інформування суспільства про те, що його чекає в 

майбутньому. 

Використання результатів може мати багатоцільовий характер і 

охоплювати, зокрема, такі напрями, як: забезпечення 

конкурентоспроможності тих чи інших секторів економіки; пропозиції щодо 

коригування складу пріоритетних напрямів науково-технологічного 

розвитку; обгрунтування політики на національному, галузевому та 

регіональному рівнях. 

Важливими результатами є інформаційна підтримка стратегій компаній 
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реального сектора; залучення всіх значущих зацікавлених сторін; інтеграція 

результатів різних регіональних або галузевих форсайтів; зміна соціальних 

моделей поведінки, формування людського капіталу. 

Світовий досвід свідчить, що вимоги до концептуальних і практичних 

аспектів побудови політики, її інструментальні та інші можливості істотно 

змінюються з плином часу
270

. Переосмислення ролі держави, більш 

збалансована оцінка провалів ринку, посилення уваги до розвитку 

національних інноваційних систем викликано, зокрема, посиленням ризиків 

деіндустріалізації через переміщення виробництв у країни, що експлуатують 

чинники відсталості (де низькі зарплати, відсутність жорстких вимог до 

екології і т. ін.) і вдаються до несправедливої конкуренції
271

.  

За останні три десятиліття форсайт став одним із найважливіших 

інструментів визначення пріоритетів економічної, наукової та соціальної 

політики, що раз у кілька років аналізуються і коригуються. На жаль, в 

Україні завдання стосовно звуження складу пріоритетів повною мірою не 

було вирішено. Не вдалося обрати селективну стратегію економічного 

розвитку, що реалізується на основі ретельно обраних пріоритетів, що 

надають можливість  вийти на перше місце в світі за окремими напрямами.   

В Україні коло пріоритетів розширилося настільки, що втратило 

функцію консолідації зусиль держави і бізнесу на окремих проривних 

напрямах розвитку. Вибір пріоритетів та їх зміна, як правило, відбувалися без 

широкого діалогу між суспільством, державою і бізнесом. Визначення 

пріоритетів здійснювалося нерегулярно і не мало достатньої інституційної 

основи. 

Важливим напрямом є створення для учасників форсайту можливості 

анонсувати свої дослідження та їх результати: 
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  організація консультацій міністрів з питання організації дослідження 

і передумов його проведення; 

  організація діалогу з громадськістю щодо бажаних напрямів 

соціально-економічного розвитку;  

  організація масштабної кампанії в засобах масової інформації для 

популяризації форсайт-культури;  

  проведення конференцій, підсумки яких виявили би результативність 

проєкту.   

Важливою функцією інститутів є формування та оцінка ресурсів 

для реалізації форсайт-проєктів. Основні параметри форсайту – зона 

охоплення, часові рамки, наявні ресурси. Кількість учасників форсайту може 

варіюватися. В основі методу Дельфі – опитування великої кількості 

експертів, до 2–3 і більше тисяч, і організація так званого зворотного зв‘язку 

(через проведення другого і третього туру опитування)
272

. В Республіці Корея 

в онлайновому Дельфі-опитуванні  взяло участь понад 32 тис. експертів
273

. 

На відміну від масових опитувань за методом Дельфі, до яких 

залучаються тисячі експертів, у визначенні переліку критичних технологій з 

використанням панелі експертів беруть участь не більше 100–200 вчених і 

фахівців, як правило найвищої кваліфікації
274

. 

Оскільки у форсайт-дослідженні «Економіка України – 2050» може 

брати участь кілька сотень (а можливо і тисяч) експертів, необхідно 

формувати перелік спеціалістів, які можуть бути задіяні як потенційні 

учасники форсайт-дослідження, – загальнодержавна база (Міністерство 

економіки України); галузеві, регіональні та проблемні бази (центральні 

органи виконавчої влади; НАН України; НБУ), місцеві органи виконавчої 

влади; бізнес-асоціації; окремі найбільші компанії. 

Проєкти з великою кількістю учасників складно ініціювати, вони 

вимагають значних матеріальних і часових витрат. Тому найчастіше реальне 
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число учасників на порядок нижче за заявлене. 

Світова практика показує, що подібні дослідження є дорогими.  Аналіз 

засвідчив, що головним спонсором досліджень майбутнього в усьому світі є 

держава. Середня вартість форсайт-дослідження становить приблизно 500 

тис. євро (у східній Європі вартість 63% досліджень становила 200–500 тис. 

євро). Інформацію про витрати на такі дослідження не завжди можна 

отримати з тієї причини, що спонсори і учасники проєкту не зацікавлені в її 

розголошенні. Таким чином, бюджети понад двох третин розглянутих 

досліджень залишилися невідомими
 275

. 

Експертам, задіяним у реалізації форсайт-проєкту «Економіка України 

– 2050», необхідно мати визнаний на світовому рівні авторитет, що сприяє 

підвищенню довіри до висновків дослідження. Саме тому важливою є 

організація можливості стажуватися у провідних світових форсайт-центрах, 

переймати передовий досвід, навчання методам і практичним підходам до 

форсайт-досліджень, видання підручників. Важливим напрямом є організація 

публікацій у провідних міжнародних журналах, організація наукових 

семінарів і конференцій, навчання форсайт-компетенціям та його інтеграція в 

університетські програми276 організація курсу футурології для державних 

службовців тощо277
. Ці завдання більшою мірою покладаються на НАН 

України та Міністерство освіти і науки України. 

Світовий досвід засвідчує, що інституціоналізація оцінки 

ефективності форсайт-досліджень є одним із важливих напрямів їх 

вдосконалення. 

У міру посилення впливу форсайт-досліджень підвищуються і вимоги 

до якості та обґрунтованості їх результатів. Отже, великого значення 

набувають своєчасне виявлення і усунення можливих недоліків. Експертиза 
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форсайту «Економіка України – 2050» необхідна для оцінки проєкту, аналізу 

ефективності реалізованих заходів, отриманих результатів і розроблення 

шляхів вдосконалення досліджень. 

Прикладом ефективної прогностичної діяльності може слугувати 

Японія, де форсайт розвивається протягом чотирьох десятиліть. Близьку за 

ефективністю практику демонструє форсайт у Фінляндії, де уряд розглядає 

прогностичну діяльність як один із ключових пріоритетів
278

. Прикладами 

невдач є узгодження в 2002 р на саміті в Барселоні главами держав і урядів 

ЄС нереалістичного завдання щодо зростання інвестицій у НДР до цільового 

рівня 3% ВВП до 2010 р.; низька результативність німецького форсайта 

«Дельфі-98»
279

 та ряд інших прогнозів, котрі виявили обмежені можливості 

методології та не зумовили очікуваних ефектів
280

. У багатьох країнах 

Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) важливість форсайт-досліджень ще 

взагалі не стала загальновизнаною
281

. 

Світовий досвід свідчить, що ефективному використанню цієї 

методології заважають об‘єктивні та суб‘єктивні чинники. По-перше, аналіз 

можливостей проведення форсайту далеко не завжди йому передує. По-

друге, форсайт-дослідження поки ще не мають обґрунтованого наукового 

підтвердження як статистичний феномен. Оскільки часовий горизонт таких 

досліджень дуже тривалий, їх вплив складно оцінити в кількісних 

показниках. У країнах ЦСЄ формальні оцінки національних програм 

форсайт-досліджень не проводилися (за винятком Угорщини). Тому важко 

сказати, чи виправдав форсайт очікування, що на нього покладалися
282

. По-

третє, перед форсайт-дослідженнями часто ставлять занадто 

широкомасштабні та розпливчасті завдання.  

Для порівняння різних форсайт-досліджень зазвичай національні 
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проєкти оцінюються за такими параметрами, як: використання результатів, 

виділені ресурси, досвід учасників, інструментарій, ступінь незалежності 

організації виконавця Зазначені критерії були використані для оцінки 

національних форсайт-досліджень у країнах ОЕСР та ЄС. Результати 

засвідчили високу волатильність оцінок (понад 0,8 у Швеції, Сінгапурі, 

США, Кореї, Фінляндії та менше 0,4 у Болгарії, Естонії, Литві, Латвії, Кіпрі). 

Важливим висновком є і те, що значний бюджет та тривалість дослідження 

не гарантують його успіху – проєкти з меншими витратами і тимчасовими 

рамками часто виявляються більш ефективними
283

.  

Моніторинг досліджень майбутнього надає численні переваги для 

політиків та фахівців. Європейська Комісія веде систематичний моніторинг і 

аналіз форсайт-досліджень, організованих в ЄС та інших регіонах світу
284

. Їх 

охоплення поступово розширювалося в рамках European Foresight Platform, 

EFP), де створено алгоритм «картування» досліджень майбутнього
285

. 

У ряді країн також здійснюються спеціалізовані проєкти по оцінці 

національних форсайт-досліджень. Експертиза форсайт-програми в 

Угорщині проводилася міжнародною експертною групою, сформованою на 

базі Центру досліджень науково-технічної політики Університету 

Манчестера (PREST). Оцінка програми у Великій Британії також 

здійснювалася експертами PREST. Програма була проаналізована в контексті 

світового досвіду організації досліджень з точки зору цілей, ресурсів, 

процесу, результатів. Важливим є також досвід оцінки форсайт-програм 

FUTUR (Німеччина)
286

.    

Зіставлення проєктів з експертизи національних форсайт-ініціатив 
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дозволяє зробити висновок, що в більшості випадків оцінки орієнтовані на 

аналіз реалізації досліджень, досягнутих результатів. Не менш важливим 

завданням є обгрунтування напрямів удосконалення форсайту.  

В Україні фактично не склалася система оцінки результатів форсайт-

досліджень, виявлення і поширення кращих практик відбувається 

безсистемно.  

Експертиза проєкту «Економіка України – 2050» та його результатів 

повинна здійснюватися в рамках Закону України «Про наукову і науково-

технічну експертизу»
287

 . 

У ході реалізації проєкту «Економіка України – 2050» доцільно 

використати досвід Європейської Комісії щодо здійснення систематичного 

моніторингу та аналізу форсайт-досліджень, організованих в ЄС
288

.  

Моніторинг форсайту «Економіка України – 2050»  дозволить виявити та 

проаналізувати наслідки реалізації стратегій, програм. Необхідність такого 

моніторингу полягає в комплексному аналізі усіх стадій форсайт-процесу, 

систематизації накопиченого досвіду та підвищенні ефективності робіт 

надалі.  

Одночасно зі зростанням значимості форсайт-досліджень зростає 

ціна помилок, які з неминучістю приводять до втрати конкурентних переваг, 

технологічного та економічного відставання, соціальних проблем.  

Ефективності досліджень перешкоджають як об‘єктивні (фінансові 

обмеження) так і суб‘єктивні фактори. Значною мірою неефективність 

пов‘язана з відсутністю системного підходу і лобіюванням інтересів окремих 
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відомств, бізнесів
289

. Форсайт часто розглядається лише як інструмент для 

вибору «фаворитів» у ході встановлення пріоритетів
290

. 

До помилок ведуть і закономірності довгострокового процесу 

розвитку: періоди сталого розвитку чергуються з критичними станами, 

моментами біфуркації. Передбачити заздалегідь, яка з можливих альтернатив 

розвитку системи буде реалізована, складно.  

Індустріальному суспільству були властиві уявлення про лінійність 

взаємодії, порядок і рівновагу. На сучасній стадії прискорених технологічних 

і соціальних змін
291

 вирішального значення набувають такі аспекти, як 

нестійкість та нелінійність взаємодій. Саме досягнення межі стабільності 

системи ініціює біфуркацію, дестабілізацію усталених інститутів. Інтенсивна 

взаємодія зацікавлених учасників в ході реалізації форсайт-проєктів дозволяє 

розглядати форсайт як інструмент «управління невизначеністю»
292

. Під 

невизначеністю розвитку розуміється нечіткість бачення альтернативних 

візій майбутнього. Більшість соціальних процесів мають циклічний характер, 

і їх періодичність варіативна. Разом із тим відсутність довгострокових 

сценаріїв породжує неготовність до альтернативного розвитку подій.  

Ще одним чинником є небезпека перевантаження форсайту занадто 

великою кількістю завдань. Класичні приклади таких ситуацій 

продемонструвала Німеччина, де кілька раундів форсайт-досліджень 

виявилися безрезультатними внаслідок необгрунтовано завищених 

очікувань
293

. 

Світовий досвід окреслив коло інститутів, які беруть участь в 

організації, проведенні форсайт-досліджень, оцінці їх ефективності, 
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використанні результатів. Услід за США, ЄС та Японією форсайт 

інституалізується в Австралії, Кореї, Китаї, Тайвані, Сінгапурі, Росії та ін.
294

.  

Процес форсайту «Економіка України – 2050» вимагає участі 

численних акторів – органів виконавчої влади, академічної спільноти, бізнесу 

і громадського суспільства. У ньому мають взяти участь Міністерство 

економіки України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство з 

питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерство аграрної 

політики та продовольства України; Міністерство енергетики України; 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України; Міністерство 

інфраструктури України; Міністерство охорони здоров‘я України;  

Міністерство соціальної політики України, ряд інших міністерств і відомств. 

Важливими учасниками будуть НАН України, інші академії наук, вищі 

навчальні заклади.  

У форсайт-дослідженнях, як правило, беруть участь орган виконавчої 

влади, відповідальний за розвиток науки і технологій, орган, відповідальний 

за планування та бюджет, органи, що відповідають за державну безпеку та 

розвідку, міністерство промисловості і торгівлі, міністерство зв‘язку, ряду 

інших міністерств і відомств.  

Важливою є участь у проєкті найбільших приватних та державних 

компаній. Слід зазначити, що майже половина компаній зі списку «Fortune 

1000» стали використовувати форсайт-методики у плануванні своєї 

діяльності. Такі промислові гіганти, як, зокрема, Samsung, LG, Daimler, 

BASF, Siemens, Shell, General Electric, IBM, сформували власні форсайт-

департаменти
295

.  

Серед найбільш значущих інститутів, які можуть залучатися до 

процесу дослідження«Економіка України – 2050» і надають можливість для 
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участі в ньому малим і середнім компаніям
296

, – союзи промисловців і 

підприємців, торгово-промислові палати, галузеві спілки та асоціації, 

профспілки. Зокрема, серед потенційних учасників можна назвати Торгово-

промислову палату України
297

; Український союз промисловців та 

підприємців
298

; Українську раду бізнесу
299

; Асоціацію приватних 

роботодавців
300

; Всеукраїнську аграрну раду
301

; Асоціацію підприємств 

інформаційних технологій
302

; Асоціацію «Інноваційний розвиток України»
303

; 

Асоціацію «IT Ukraine»
304

; Асоціацію міжнародних інвесторів
305

; 

Міжнародну раду бізнес-асоціацій та палат в Україні
306

; Асоціацію платників 

податків України
307

; Українську бізнес асоціацію
308

; Асоціацію виробників 

України
309

; Федерацію металургів України
310

; Українську зернову 

асоціацію
311

; Українську аграрну конфедерацію
312

 та ін. 
 

Пропозиції щодо внесення до нормативно-правових актів з метою 

інституціалізації процесу форсайт-досліджень в Україні 

З метою інституціалізації форсайт-досліджень та для забезпечення 

реалізації їх результатів, варто ряд нормативно-правових актів доповнити 

окремими положеннями, що визначають повноваження центральних та 
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місцевих органів виконавчої влади
313

. Запропоновані зміни обумовлені 

необхідністю організації процесу дослідження, розподілу повноважень щодо 

здійснення експертизи; крім того, виникає необхідність підготовки  

висококваліфікованих кадрів.  

І. Внести зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність»
314

, що стосуються повноважень Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів 

виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів 

виконавчої влади у сфері організації стратегічних форсайт-досліджень. 

 п. 3 статті 39 «Повноваження Верховної Ради України у сфері наукової 

і науково-технічної діяльності» викласти в редакції:  

«затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, загальнодержавні 

програми науково-технічного розвитку України та загальнодержавні 

програми форсайт-досліджень економічного та соціального розвитку 

України»; 

 пп 3 п. 1 статті 41 «Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності»  викласти в редакції:  

«подає Верховній Раді України пропозиції щодо визначення пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки, загальнодержавних програм форсайт-

досліджень економічного та соціального розвитку України»; 

 пп 4 п. 1 статті 41 «Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності» викласти в редакції:  

«забезпечує розроблення і виконання державних цільових наукових і 

науково-технічних програм; загальнодержавних програм форсайт-

досліджень економічного та соціального розвитку України»; 
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 пп 5 п. 1 статті 41 «Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності» викласти в редакції:  

«затверджує відповідно до своєї компетенції державні цільові наукові і 

науково-технічні програми, загальнодержавні програми форсайт-

досліджень економічного та соціального розвитку України»;  

 пп 2 п. 1 статті 44 «Повноваження Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад, Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевих органів виконавчої влади у сфері наукової і науково-

технічної діяльності» викласти в редакції:  

«організовують розроблення та виконання регіональних (територіальних) 

програм науково-технічного розвитку та регіональних форсайт-досліджень 

економічного та соціального розвитку». 

ІІ. Внести зміни до Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність»
315

  (Ст. 45, 49), що стосуються цілей та напрямів 

державної політики у сфері організації стратегічних форсайт-досліджень та 

завдань Національного фонду досліджень України: 

 пп 11 п. 2 статті 45 «Цілі та напрями державної політики у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності» викласти в редакції:  

«проведення наукової і науково-технічної експертизи виробництва, нових 

технологій, техніки, результатів досліджень, наукових (науково-технічних) 

програм і проєктів, форсайт-досліджень тощо». 

ІІІ. Внести доповнення до Закону України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки»
316

, що стосуються формування та 

реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки:  
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Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 48. Ст.253. Документ 2623-III. Редакція від 

20.02.2021.   

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text
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 абзац 2 статті 4 «Формування пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки в Україні» викласти в редакції: 

«Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, підготовлені згідно з 

результатами державних форсайт-досліджень, державною цільовою 

програмою прогнозування науково-технологічного та інноваційного 

розвитку України, обговорюються науковою громадськістю і за рішенням 

Кабінету Міністрів України подаються до Верховної Ради України для 

коригування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених 

статтею 3 цього Закону, або їх заміни»; 

 абзац 2 статті 5 «Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки» викласти в редакції: 

«Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і 

науково-технічних розробок формується центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, за 

участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, 

Національної академії наук України та національних галузевих академій наук 

на основі результатів форсайт-досліджень, державної цільової програми 

прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України і 

затверджується Кабінетом Міністрів України»; 

√ абзац 1 статті 6 «Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів розвитку 

науки і техніки» викласти в редакції:  

«З метою забезпечення ефективного управління та своєчасного внесення 

змін до здійснюваної науково-технічної політики, коригування пріоритетних 

тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, 

завдань державних цільових програм, державного замовлення Кабінет 

Міністрів України організує форсайт-дослідження та системний моніторинг 

реалізації пріоритетних напрямів науки і техніки.» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF#n15
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ІV. Внести доповнення до Закону України «Про наукову і науково-

технічну експертизу»
317

, що стосуються об‘єктів наукової та науково-

технічної експертизи та підстав для її проведення: 

 до абзацу 2 Статті 5 «Об‘єкти наукової та науково-технічної 

експертизи» додати пункт:  

«окремі проєкти форсайт-досліджень та їх результатів». 

V. Внести зміни та доповнення до Закону України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України»
318

, що стосуються принципів державного прогнозування 

та системи прогнозних і програмних документів: 

 4-й абзац Статті 2 «Принципи державного прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку» викласти в 

редакції:  

«принцип науковості, який забезпечується розробленням прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку на науковій 

основі, постійним удосконаленням методології та використанням світового 

досвіду в галузі форсайт-досліджень, прогнозування та розроблення 

програм  економічного і соціального розвитку»; 

 до Статті 4 «Система прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку» додати абзац: 

«результатів форсайт-досліджень економічного і соціального розвитку 

України»; 

 перший абзац Статті 5 «Розробка прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку» викласти в редакції: 

                                                           
317

 Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу». Відомості Верховної 

Ради України (ВВР). 1995. № 9. Ст. 56. Документ 51/95-ВР. Редакція від 16.10.2020.  

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text 
318

 Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України». Документ 1602-III. Редакція від 02.12.2012. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). 2000. № 25. Ст. 195.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text
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«Прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку 

розробляються на основі результатів форсайт-досліджень економічного і 

соціального розвитку України, комплексного аналізу демографічної ситуації, 

стану використання природного, виробничого, науково-технічного та 

трудового потенціалу, конкурентоспроможності вітчизняної економіки, 

оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери та з 

урахуванням впливу зовнішніх політичних, економічних та інших факторів і 

очікуваних тенденцій зміни впливу цих факторів у перспективі». 

VI. Внести доповнення до Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»
319

, що стосуються питань, які вирішуються місцевими 

державними адміністраціями: 

 статтю 13 доповнити підпунктом:  

«здійснює разом з центральними органами виконавчої влади, а також 

науковими установами, громадськими організаціями та бізнес-асоціаціями 

форсайт-дослідження економічного і соціального розвитку України». 

VII. Внести доповнення до Закону України «Про Національний банк 

України»
320

, що стосуються функцій НБУ: 

 статтю 7 «Щодо інших функцій Національного банку» доповнити 

підпунктом: 

«разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також 

науковими установами, громадськими організаціями та бізнес-асоціаціями 

здійснює форсайт-дослідження економічного і соціального розвитку 

України». 

VIII. Внести зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України»
321

 , що стосуються повноважень Кабінету Міністрів: 

                                                           
319

 Закон України «Про місцеві державні адміністрації». Документ 586-XIV. Редакція від 

01.08.2021. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 20-21. Ст. 190.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text 
320

 Закон України «Про Національний банк України». Документ 679-XIV. Редакція від 

10.11.2021. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 29. Ст. 238. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text
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 абзац 9, пп. 2, п. 3, статті 20 «Основні повноваження Кабінету 

Міністрів України» викласти в редакції: 

«забезпечує проведення науково-технічної політики, розвиток і зміцнення 

науково-технічного потенціалу України, розроблення і виконання 

загальнодержавних науково-технічних програм та загальнодержавних 

форсайт-досліджень економічного і соціального розвитку України». 

IX. Внести зміни до «Положення про Національну раду України з 

питань розвитку науки і технологій»
322

, що стосуються основних функцій 

Національної ради: 

 пп 11 п. 3 викласти в такій редакції:  

«ініціювання і замовлення прогнозних та форсайтних досліджень у галузі 

науки, технологій, інновацій, організації та проведення наукової експертизи 

рішень центральних органів виконавчої влади, що стосуються наукової 

сфери, а також проєктів концепцій державних цільових наукових та науково-

технічних програм і проєктів таких програм». 

X. Пункт 4 Положень про Міністерство аграрної політики та 

продовольства України
323

; Міністерство з питань стратегічних галузей 

промисловості України
324

; Міністерство енергетики України
325

; Міністерство 

                                                                                                                                                                                           
321

 Закон України «Про Кабінет Міністрів України». Документ 794-VII. Редакція від 

16.07.2021. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 13. Ст. 222. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text 
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 Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-2017-%D0%BF#n10 
323

 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 124  

Документ 124-2021-п. Редакція від 29.05.2021. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-2021-%D0%BF#Text 
324

 Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2020 р. № 819. 

Документ 819-2020-п. Редакція від 21.04.2021. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2020-%D0%BF#n9 
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 Положення про Міністерство енергетики України. Затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 507. Документ 507-2020-п. Редакція від 

01.10.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-2020-%D0%BF#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text
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захисту довкілля та природних ресурсів України
326

; Міністерство 

інфраструктури України
327

; Міністерство охорони здоров‘я України
328

; 

Міністерство освіти і науки України
329

; Міністерство економіки України
330

; 

Міністерство соціальної політики України
331

 доповнити підпунктом: 

 «разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої 

влади, а також Національним банком, науковими установами, 

громадськими організаціями та бізнес асоціаціями здійснює форсайт-

дослідження економічного і соціального розвитку України». 

XI. Пункт 4 Положення про Міністерство економіки України
332

 

доповнити підпунктами: 

 «визначає принципи та забезпечує здійснення форсайт-дослідження 

економічного і соціального розвитку України; готує проєкти форсайт-

досліджень та оприлюднює їх з метою одержання зауважень і 

пропозицій; відстежує результативність форсайт-досліджень та 

офіційно оприлюднює їх результати; забезпечує права громадян, 
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 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 614. 

Документ 614-2020-п. Редакція від 21.10.2021. URL:  
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 Положення про Міністерство інфраструктури України. Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460. Документ 460-2015-п. Редакція 

від 10.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-%D0%BF#n8 
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 Положення про Міністерство охорони здоров‘я України.  Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267. Документ 267-2015-п. Редакція 

від 14.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF#Text 
329

 Положення про Міністерство освіти і науки України. Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630. Документ 630-2014-п. Редакція 

від 27.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF#n8 
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 Положення про Міністерство економіки України. Затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459. Документ 459-2014-п. Редакція від 

22.07.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF#Text 
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 Положення про Міністерство соціальної політики України. Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423. Документ 423-2015-п. Редакція 
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суб‘єктів господарювання, їх об‘єднань, наукових установ у здійсненні 

форсайт-досліджень»;  

 «координує реалізацію іншими центральними та місцевими органами 

виконавчої влади, Національною академією наук України та 

національними галузевими академіями наук форсайт-дослідження 

економічного і соціального розвитку України;  

 «розробляє та вносить пропозиції щодо форсайт-дослідження 

економічного і соціального розвитку України на розгляд Кабінету 

Міністрів України у встановленому законодавством порядку»;  

 «замовляє наукову експертизу проєктів та результатів форсайт-

дослідження економічного і соціального розвитку України»;  

 «формує державне замовлення на здійснення форсайт-дослідження 

економічного і соціального розвитку України, здійснює фінансову 

підтримку виконання державного замовлення розвитку»; 

 «координує міжнародне співробітництво у сфері форсайт-дослідження 

економічного і соціального розвитку». 



РОЗДІЛ 5 
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НАУКОВЕ ТА МЕТОДИЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕННЯ 

РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ДОФОРСАЙТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

Особливості організації проведення дофорсайтних досліджень: 

адаптація зарубіжного досвіду та рекомендації з його практичного 

застосування в Україні 

 

У сучасному світі, що характеризується високою динамікою змін і 

непередбачуваністю, практика проведення форсайт-досліджень набуває 

дедалі більшого поширення і сфери його застосування урізноманітнюються. 

На основі форсайту розробляються середньо- і довгострокові прогнози 

розвитку науки, технологій, окремих фірм, галузей, ринків, секторів 

економіки, економіки регіонів та країни, і дедалі більшої популярності 

набуває загальний форсайт, що охоплює як соціально-економічні, так і 

суспільно-політичні аспекти розвитку. За результатами форсайту сьогодні 

формуються не тільки програми науково-технологічного та інноваційного 

розвитку провідних країн світу, а й такі міжнародні дослідні програми, як 

Рамкові програми з наукових досліджень та технологічного розвитку 

Євросоюзу. 

Значення форсайт-досліджень зростає в періоди життєво необхідних 

поворотних зрушень у структурі національної економіки внаслідок світових 

вимог переходу на новий рівень технологічного укладу, діджиталізації 

багатьох сфер економіки, нових глобалізаційних викликів і загроз та шоків 

невизначеності (наприклад, економічних наслідків COVID-19). 

Форсайтні дослідження у багатьох країнах базуються на різних 

методологічних і організаційних засадах. Світовий досвід застосування 

форсайту свідчить, що спектр прийомів, методів та інструментів форсайт-

досліджень є досить широким і може суттєво відрізнятися залежно від цілі, 

сфери застосування, обраного періоду тощо. Крім того, підходи і система 

методів складання форсайту, наприклад, економічного чи галузевого, в тій чи 
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іншій країні можуть відрізнятися. Вони також можуть змінюватися з часом, 

оскільки сам форсайт як концепція передбачення постійно еволюціонує. 

Зазначене стосується всіх основних стадій формування форсайту, яких 

традиційно виділяють три: 

• дофорсайтні дослідження (Pre-foresight Stage); 

• власне форсайт (Foresight Stage); 

• післяфорсайтний моніторинг (Post-foresight Stage).  

Узагальнюючи міжнародний досвід розроблення форсайту, слід 

зазначити, що не існує якоїсь певної загальної схеми організації та 

управління формуванням форсайту чи регламентації проведення його 

окремих стадій. Кожний конкретний форсайт повинен мати свою унікальну 

регламентацію проведення, унікальну комбінацію підходів та методів, 

залежно від об‘єкта, цілей, періоду та інших конкретних обставин. І, власне, 

від адекватності їх підбору залежить ефективність формування форсайту і 

його результативність. Водночас є певні загальні рамки, притаманні будь-

якому форсайт-дослідженню, в межах яких формуються унікальні 

регламенти, залежно від типу форсайту, його цілей, очікуваних результатів 

тощо. 

Цілі форсайту можуть бути загальними (визначення напряму розвитку; 

визначення пріоритетів розвитку і пріоритетних сфер; формування орієнтирів 

для розроблення прогнозів і стратегій; підвищення залученості державних 

інститутів, бізнесу, науковців і освітян, громадянського суспільства до 

визначення орієнтирів розвитку; адвокація важливих проблем розвитку та 

створення адвокаційних коаліцій; комунікація і досягнення консенсусу в 

баченні перспектив розвитку і шляхів досягнення бажаного майбутнього), 

водночас важливо, що б вони були пристосовані до конкретного контексту 

країни та актуальних для неї цілей і завдань. Вони ж формують відповідні 

вимоги до цілей, завдань і методів дофорсайтної стадії. 

Так, наприклад, серед завдань форсайт-дослідження щодо передбачення 

майбутнього розвитку економіки України можуть бути визначені зокрема: 
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1) сприяння інституційній спроможності та міжінституційній співпраці з 

метою забезпечення спільних узгоджених рішень та готовності до 

національних і глобальних викликів; 2) забезпечення структурних 

трансформацій в економіці відповідно до майбутніх технологічних трендів з 

метою забезпечення її високої конкуренто- та експортоспроможності; 

3) зростання добробуту та підвищення якості життя населення. Відповідно, 

реалізація основних цілей і завдань дофорсайтної стадії, серед яких відбір 

основних гравців, стейкхолдерів, експертів, підбір комбінації методів і 

визначення ресурсів відрізнятиметься. Так, серед гравців і експертів у 

першому випадку перевага надаватиметься представникам державних 

інституцій (головним спонсорам), у другому – бізнесу, у третьому – якомога 

ширшому залученню представників громадянського суспільства. 

Визначення сфери застосування форсайт-дослідження, визначення 

основних гравців і стейкхолдерів, а також характеру очікуваних 

результатів в дискусіях на дофорсайтній стадії 

Визначення сфери застосування форсайту відбувається, як уже йшлося у 

попередніх розділах, відповідно до його цілей. Для встановлення цілей 

необхідно дати відповідь на два базових запитання: якими є основні 

проблеми та виклики щодо майбутнього розвитку економіки країни у 

довгостроковій перспективі (відповідно часовий горизонт – до 2050 року) та 

як форсайт-дослідження може допомогти в їх вирішенні? 

Варто відзначити, що визначення сфери застосування форсайту це 

тривалий і комплексний процес, що включає інтерв‘ю, дискусії, 

опитувальники, огляд літератури. Сама потенційна варіативність 

можливостей та сфер застосування форсайт вимагає постійного прояснення, 

конкретизації в процесі самого дослідження. На дофорсайтній стадії дискусія 

зі сфери застосування форсайт-дослідження має бути релевантна до 

припущень щодо інтересів спонсорів та стейкхолдерів. 
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Якщо розглядати форсайт-дослідження як процес, що підтримує 

розроблення і формування державної економічної політики, його 

застосування доцільне для: 

  об‘єднання широкого спектра зацікавлених сторін і заохочення їх 

взаємодії, створення мереж і навчання; 

  вивчення тенденцій, рушійних сил розвитку та можливих викликів і 

загроз, що дозволяє формувати економічну політику, зважаючи як на наявні 

проблеми, так і на передбачення майбутніх потреб; 

  дослідження альтернативних сценаріїв розвитку економіки, що 

дасть змогу приймати більш надійні рішення і сформувати загальне бачення, 

засноване на консенсусі; 

  переходу до активного формування майбутнього; 

  мобілізації зацікавлених сторін для впровадження ефективної 

політики на основі спільних підходів. 

Комунікативна складова форсайту є найефективнішим інструментом для 

зміцнення позицій тих чи інших спільнот. Завдяки їй можна не тільки 

спрямовувати в потрібне русло діяльність організацій, а й акцентувати увагу 

учасників проєкту на необхідних моментах. Власне кажучи, комунікація 

дозволяє організовувати учасників дослідження і ставити їм певні цілі з 

завданнями. Першим кроком для організації проведення форсайт-

дослідження є визначення спонсорів, оскільки воно вимагає значних 

ресурсів. При цьому спонсор, крім високої мотивації щодо проведення такого 

дослідження, має відповідати таким критеріям: 

•  бути достатньо фінансово спроможним для покриття значної частки 

бюджету проєкту або мати можливість залучати кошти з інших джерел; 

•  бути достатньо стабільним, щоби не ставити під загрозу виконання 

дослідження і забезпечувати підтримку високого рівня інтересу до нього; 

•  бути інституційно достатньо сильним для забезпечення впровадження 

результатів форсайт-дослідження; 
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•  мати чітке розуміння того, що привнесе форсайт для досягнення його 

стратегічних цілей та реалістичних очікувань. 

Оскільки форсайт-дослідження щодо розвитку економіки країни на 

довгострокову перспективу є форсайтинговим проєктом національного 

рівня, його основним актором і спонсором має виступати уряд (через 

відповідне міністерство). Слід особливо підкреслити, що для такого типу 

форсайту від уряду очікується не тільки основний внесок щодо забезпечення 

фінансовими ресурсами, насамперед потрібна його політична воля для 

проведення такого дослідження. Без заінтересованості уряду форсайт-

дослідження втрачає сенс, адже для забезпечення імплементації його 

результатів тільки уряд є інституційно сильним, тоді як фінансові ресурси 

можуть бути залучені й із інших джерел. 

До основних спонсорів (гравців) варто також віднести регіональні 

органи влади, роль яких у розбудові економіки в умовах децентралізації все 

постійно зростає. Спонсорами також можуть виступати компанії й асоціації, 

хоч вони і мають дещо вужчий фокус інтересів, для них важливі такі складові 

форсайту, як розбудова ключових сегментів ринку і технологічні 

дороговкази. 

До стейкхолдерів слід віднести всіх, хто має брати участь у формуванні 

форсайту. Типовими стейкхолдерами у справі форсайтингу є уряд, академічні 

спільноти, громадські організації, профспілки, ЗМІ, банки, політичні партії 

тощо. До розроблення стратегічного бачення мають бути залучені всі основні 

державні установи, приватний сектор, профспілки та інші організації й 

об‘єднання. Вони мають обиратися на підставі їхнього внеску у процес 

форсайтингу (управління змінами у своїх інституціях, вплив на політиків, 

сприяння впровадженню тощо). Громадський діалог має бути максимально 

розширеним. Як вже було показано вище, їх структура залежить від обраного 

сектора, цілей та тем, тому важливо, щоб для обговорення певних питань 

(проблем, цілей, методів) та використання якісних методів форсайтингу 
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формувались групи стейкхолдерів відповідного складу, що виступатимуть як 

експерти. 

Головний універсальний принцип відбору стейкхолдерів – послідовний 

добір за відповідними критеріями. Починати можна з провідних наукових і 

дослідницьких установ, державних інституцій, недержавних організацій, 

галузевих та інших професійних асоціацій. Надалі відібрані стейкхолдери 

можуть рекомендувати додаткові установи, освітні заклади, торгові палати, 

представників МСП, політичні партії і громадських діячів, регіональні 

асоціації й об‘єднання тощо. При цьому важливо забезпечити адекватне 

цілям і завданням форсайту інституційне і регіональне покриття. 

Світовою практикою відпрацьовано загальний алгоритм вибору 

стейкхолдерів, що складається з двох етапів. На першому етапі відбору 

необхідно: скласти чітке уявлення про те, хто має брати участь, а кого не має 

бути серед стейкхолдерів, хто має бути в обов‘язковому порядку включений 

до їхнього складу, які передбачаються очікування стейкхолдерів від розгляду 

проблеми/ застосування методу форсайтингу; оцінити можливість конфлікту 

інтересів (зіставлення цілей стейкхолдерів і цілей завдання, які 

вирішуються), чи є участь стейкхолдерів свідомою та чи є можливість їхньої 

довгострокової постійної участі у процесі дослідження. 

Очікувані результати також мають бути прописані в технічному завданні 

форсайт-дослідження, і їх характер залежатиме від обраних цілей і завдань. 

Форсайт-дослідження може бути орієнтоване на процес і забезпечувати 

взаємодію між різними групами спонсорів і стейкхолдерів, узгодження їхніх 

інтересів формування спільного бачення бажаного майбутнього і 

інструментів його досягнення, знищення бар‘єрів між міністерствами та 

відомствами та розроблення спільних підходів до державної економічної 

політики. Або воно може бути орієнтоване на продукт і отримання 

конкретного результату, наприклад, у вигляді переліку перспективних 

технологій, необхідних навичок та вмінь, пріоритетних галузей тощо. У будь-

якому разі необхідно сформувати своєрідну «дорожню карту», де мають бути 
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прописані варіанти дій і можливі наслідки використання форсайту всіма 

зацікавленими сторонами. Як очікувані результати форсайт-дослідження має 

бути запропонована не просто певна інформація щодо майбутнього, ця 

інформація має спонукати до певної політики, також мають бути 

запропоновані конкретні інструменти, що дозволятимуть уряду та іншим 

стейкхолдерам вирішувати завдання з довгострокового планування в умовах 

невизначеності і динамічних змін, підвищувати спроможність тих, хто 

приймає рішення, впливати і формувати події в довгостроковій перспективі 

таким чином, що б це максимально відповідало інтересам держави та її 

громадян. Саме в такому випадку ресурси на проведення дослідження не 

будуть витрачені даремно, а його ефективність буде високою. 

Відбір основних гравців, стейкхолдерів та основи взаємодії між ними. 

Не менш важливими в організації форсайт-проєкту є людський та 

інституціональний ресурси. Велика увага приділяється відбору залучених 

експертів, які повинні мати міждисциплінарні компетенції і багатий 

професійний досвід у відповідних галузях. Для початкової стадії організації 

форсайту в країні необхідна наявність кола експертів у сфері форсайту або 

досліджень майбутнього, здатних реалізувати проєкт на основі власних 

компетенцій та доступної інформації, а також здатних сприяти обізнаності та 

зацікавленості у проведенні такого дослідження. На дофорсайтній стадії 

дослідження до формування пулу експертів мають бути долучені як 

вітчизняні, так і зарубіжні експерти (у разі необхідності). 

Передбачення вимагає мультидисциплінарного підходу, якщо йдеться 

про розв‘язання складних проблем. Дослідження майбутніх тенденцій 

вимагає багаторазової взаємодії з людьми та експертами з різних сфер знань. 

Такий підхід та нові технології допомагають забезпечити більший обмін 

ідеями та вищий рівень координації між різними установами. 

Політикам важко досягти консенсусу в досягненні короткострокових 

цілей, проте вони можуть досягти успіху за дослідження спільних цілей, 

орієнтованих на майбутнє. При обговоренні довгострокових цілей діалог 
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суспільства, бізнесу та інших стейкхолдерів із владою стає більш відкритим 

та невимушеним, а широке залучення всіх категорій учасників форсайт-

дослідження підвищують ступінь узгодженості рішень та зменшують 

поляризацію у поглядах. 

Також світова практика свідчить, що для проведення форсайт-

дослідження необхідне створення відповідних базових структур і інституцій, 

зокрема, центрів компетенцій по форсайту, що об‘єднували би національних 

експертів для роботи над форсайт-проєктами, розповсюдженням інформації 

щодо них та виконанням освітньої функції. Наприклад, у Великій Британії 

такими центрами є Відділ дослідження науково-технічної політики SPRU та 

Відділ досліджень у сфері інжинірингу, науки і технологій PREST, що діють, 

відповідно, при Сассекському і Манчестерському університетах. Також 

необхідні організації, що на постійній основі відстежували би новини та 

зміни в різних сферах суспільно-економічного та науково-технічного 

розвитку, за прикладом британської системи сканування горизонту (HSC при 

Міністерстві бізнесу, інновацій і навичок) або схожої на неї німецької 

Системи відстеження (Monitoring system)
333

. 

Методологія формування комбінації методів дослідження. При виборі 

методології формування комбінації методів дослідження слід враховувати те, 

що форсайт відрізняється від прогнозування у кількох аспектах. Форсайт-

дослідження має мережевий характер і відбувається із залученням широкого 

кола зацікавлених сторін. Крім того, форсайт-дослідження здійснюється 

шляхом цілісного аналізу, який виходить за рамки типового прогнозування. 

Форсайт-дослідження поєднує в собі значний набір якісних та кількісних 

підходів та забезпечує зв‘язок між рефлексією та дією. 

Вибір відповідної методології є ключовим рішенням у проведенні 

форсайт-дослідження і залежить від цілого ряду чинників. Загальна 

методологічна база має поєднувати методи, які з одного боку, були би 

                                                           
333

 Strategic Foresight Report – Charting the course towards a more resilient Europe. URL: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-

foresight/2020-strategic-foresight-report_en  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_en
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відносно простими у використанні і, водночас, забезпечувати належну 

доказову базу. Зазвичай методологія форсайт-дослідження передбачає аналіз 

тенденцій і драйверів, що в поєднанні з нормативним підходом становлять 

базис для розроблення сценаріїв, а також інструменти візуалізації та 

дорожнього планування. 

У табл. 5.1 представлено ряд найбільш поширених методів, що 

застосовуються при формуванні форсайту. 

Таблиця 5.1 

Основні методи форсайт-дослідження 

 

 

Найменування методу 
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Зворотне скенування 

(backcasting) 

 х  х  х   х  

Мозковий штурм 

(brainstorming) 

х   х  х   х  

Громадські панелі 

(citizenspanels) 

х   х   х  х  

Майстерні (workshop) х   х   х  х  

Сценування х   х  х   х  

Експертні панелі (expertpanels) х   х  х   х  

Феноменальне прогнозування 

(genius forecasting) 

х   х  х  х   

Опитування (interviews) х   х  х  х   

Огляд джерел (literaturereview)           

Морфологічний аналіз 

(morphological analyses) 

 х  х  х     

Дерево релевантності 

(relevancetrees) 

 х  х     х  

Рольові ігри (acting) х   х     х  

Сканування (scanning) х   х       

Ігрові симуляції 

(simulationgaming) 

х   х   х х   

SWOT-аналіз х   х   х    

Метод слабких сигналів 

(weaksignals) 

х   х   х х   

Метод джокера (wildcards) х   х   х х   

Еталонний аналіз х  х    х    
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Найменування методу 

Типи методологічних розмежувань 
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(benchmarking) 

Бібліометричний аналіз 

(bibliometrics) 

х  х    х х   

Аналіз часових рядів 

(timeseriesanalysis) 

х  х    х х   

Моделювання (modeling)  х х    х х   

Патентний аналіз 

(patentanalysis) 

х  х    х х   

Екстраполяція тренда 

(Trendextrapolation)  

х  х    х х   

Аналіз перехресних взаємодій 

(crossimpactanalysis) 

х    х  х х   

Метод Дельфі (Delphi) х    х х  х   

Визначення критичних 

технологій (Criticaltechnologies) 

х    х  х   х 

Мультикритеріальний аналіз 

(multicriteriaanalysis) 

х    х  х х   

Дорожнє картування 

(roadmapping) 

х    х  х х   

Картування стейкхолдерів 

(stakeholder mapping) 

х    х  х   х 

Розроблення майбутнього 

(futuresworkshops) 

 х  х  х   х  

Скринінг робастих 

портфельних моделей 

(Robustportfoliomodels) 

х    х  х х   

Джерело: сформовано на основі: Рибінцев В.О., Клопов І.О. Форсайт як технологія 

реалізації стратегії розвитку економіки. Інтелект ХХІ. 2017. № 3. С. 91. 

У 2007 р. Р. Поппером, М. Кінаном, І. Майлсом, М. Баттером, Г. Сайнц 

де ла Фуентом було здійснено картування методологічних прийомів 

форсайту: «Глобальний форсайт 2007: передбачення для Європи та решти 

світу»
334

, яке було продовжено іншими дослідниками і широко 

використовується в практиці форсайтингу. 

                                                           
334

 Popper Rafael, Keenan Michael, Miles Ian, Maurits Butter, Graciela Sainz. Global Foresight 

outlook 2007: mapping foresight in Europe and the rest of the World. URL: 
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Комбінація методів та інструментів, які застосовуються в сучасних 

форсайт-дослідженнях, може варіюватись. Оскільки особливість форсайт-

аналізу полягає в поєднанні експертно-концептуальної роботи із 

просуванням позитивного сценарію майбутнього в реальні практики, 

конкретний набір методів та інструментів не може бути чітко 

регламентованим. Водночас практика свідчить, що існують найбільш 

поширені комбінації методів. Згідно з даними Global foresight outlook 2007, 

найпоширенішою є така комбінація ключових форсайт-методик: 

– якщо ключовим є метод «експертні панелі», то він поєднується з 

методом «мозковий штурм» у 27% випадків; з «майстернями майбутнього» –  

у 34%; з «оглядом джерел» – у 65%; зі «сценуванням» – у 34%; 

– якщо в основу дослідження покладено метод «майстерні майбутнього», 

то він поєднується з методикою «мозковий штурм» у 32% випадків; з 

«експертними панелями» – у 64%; з «оглядом джерел» – у 61%; зі 

«сценуванням» – у 41%; 

–  коли дослідження базується на методі «огляд джерел», то він 

поєднується з методом «експертні панелі» у 57% випадків; з «майстернями 

майбутнього» – у 28%; зі «сценуванням» – у 41%; 

– якщо центральним є метод «SWOT-аналіз», то він поєднується з 

методом «мозковий штурм» у 52% випадків; з «експертними панелями» – у 

66%; з «майстернями майбутнього» – у 33%; з «оглядом джерел» – у 70%; з 

«анкетуванням і спостереженнями» – у 28%; зі «сценуванням» – у 42%; 

– якщо ключовим є метод «Дельфі», то він поєднується з методом 

«мозковий штурм» у 42% випадків; з «експертними панелями» – у 61%; з 

«майстернями майбутнього» – у 25%; з «оглядом джерел» – 61%; зі 

«сценуванням» – у 38%; з «ключовими технологіями» – у 28%. 

Таким чином, при побудові форсайт-дослідження слід певною мірою 

врахувати практику поєднання методик одна з одною. 

                                                                                                                                                                                           

http://projects.mcrit.com/foresightlibrary/attachments/article/1066/efmn.global.foresight.outlook

_Popper.et.al.2007.pdf 

http://projects.mcrit.com/foresightlibrary/attachments/article/1066/efmn.global.foresight.outlook_Popper.et.al.2007.pdf
http://projects.mcrit.com/foresightlibrary/attachments/article/1066/efmn.global.foresight.outlook_Popper.et.al.2007.pdf
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На дофорсайтній стадії переважають якісні методи дослідження, 

водночас важливими і поширеними є огляд джерел і сканування. Зокрема, 

метод сканування являє собою систематичне вивчення потенційних загроз, 

можливостей та ймовірних майбутніх подій, що перебувають на межі 

сучасного мислення та планування. Сканування може досліджувати нові та 

несподівані проблеми, а також постійні проблеми чи тенденції. Сканування 

фокусується на сучасних тенденціях та викликах, одночасно виділяючи нові 

проблеми та нові підходи, та допомагає виявити та визначити існуючі 

передові практики в політичних підходах, одночасно досліджуючи та 

пропонуючи креативні та нові стратегії та дії. Ключовими елементами 

сканування є фокус сканування, своєчасність, точність, обговорення та 

презентація. Сканування передбачає систематичні збирання, аналіз та 

використання інформації, пов‘язаної з досліджуваною проблемою, для 

розроблення сценаріїв, бачення та планування шляху її вирішення. Обсяг і 

глибина діяльності зі сканування залежать від контексту, включаючи наявне 

фінансування та вимоги до нього з боку тих, хто реалізує відповідну 

діяльність. 

Цілями сканування в рамках дофорсайтної стадії форсайт-дослідження 

можуть бути виявлення науково-технічних, економічних, соціальних та 

політичних тенденцій та подій, важливих для формування державної 

політики та визначення потенційних загроз, можливостей та необхідних змін 

в державній політиці, пов‘язані з цими тенденціями. Сканування тенденцій і 

драйверів економічного розвитку може включати багато факторів. Зокрема: 

демографічні зміни; міграцію; занятість та безробіття; кваліфікацію та 

навички; структурні зміни в економіці; нові галузі економіки; провідні та 

нові технології; цифровізацію та інформатизацію; науку, техніку та інновації; 

природні ресурси; екологію та сталий розвиток; СМАРТ-спеціалізацію; 

глобалізацію тощо
335

. В ідеалі таке сканування має здійснюватися на 

                                                           
335 Deineko L.V., Sheludko E.I. Conducting pre-foresight research: organizational aspect. Ukr. 

Socìum. 2021. № 2 (77). P. 26‒39. 
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постійній основі і для цього має бути створене відповідне інституційне 

забезпечення на зразок британського центру сканування горизонту, що діє 

при уряді Великої Британії, або Європейської форсайтингової платформи 

(EFP). 

Спираючись на досвід проведення форсайту в розвинених країнах світу 

та з метою створення належних умов для практичного перетворення 

форсайту в дієвий інструмент вітчизняної соціально-економічної, науково-

технологічної та регіональної політики, орієнтованої на довгострокову 

перспективу, доцільно вжити таких заходів із поліпшення організації 

проведення досліджень на дофорсайтній стадії: 

•  забезпечення розвитку сучасних технологій отримання та обробки 

експертної інформації, розвитку технологій оцінки точності та узгодженості 

всіх наявних експертних оцінок, зважаючи на масштабність об‘єкта 

прогнозування та неоднорідність експертного середовища, залучення до 

розробки форсайт-проєкту значної кількості експертів і фахівців з різних 

галузей знань; 

•  формування бази даних експертів, яка міститиме зібрану інформацію 

про всіх наявних і потенційних фахівців з постійною її актуалізацією та 

уточненням після чергового проведення форсайт-дослідження. 

•  створення організацій, які на постійній основі відстежуватимуть зміни, 

що відбуваються в світі науки і технологій, поширюватимуть інформацію 

про них серед стейкхолдерів (за досвідом провідних європейських країн, де 

цю роль виконують так звані Центри сканування горизонту, що створені при 

міністерствах – Великої Британії (HSC), Німеччини (Monitoring System)); 

•  налагодження, з метою дотримання принципу прозорості в організації 

форсайт-заходів і зміцнення довіри між стейкхолдерами, зрозумілого 

механізму відбору учасників, чіткого формулювання цілей форсайту, 

критеріїв для відбору пріоритетів розвитку або аналізу рівня розвитку 

окремих напрямів науки в країні, а також роз‘яснення мотивів рішень, 

прийнятих у контексті форсайт-проєктів. У цьому контексті слід 
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підвищувати спроможність парламенту та уряду щодо участі у форсайт-

дослідженні (показовим є порівняння з Великою Британією, де за підсумками 

кожного раунду загальнонаціональної форсайт-програми UK Technology 

Foresight Programme (UK TFP) з‘являвся офіційний висновок урядових і 

парламентських структур щодо перспектив продовження проєкту); 

•  унормування законодавчої бази, розроблення та затвердження 

нормативно-директивних документів, підзаконних актів, які сприятимуть 

проведенню стратегічних досліджень в Україні та стосуватимуться таких 

питань, як: напрацювання моделей майбутнього розвитку; обґрунтування 

загальнодержавних (національних) і регіональних програм розвитку та 

прогнозів їх реалізації; визначення перспективних напрямів та формування 

системи цілей згідно зі стратегічним баченням розвитку України; вирішення 

найбільш актуальних проблем держави і пошуку можливих способів їх 

розв‘язання тощо. 

Отже, в умовах сьогодення зростає роль форсайту як універсального 

інструменту управління довгостроковим розвитком. Важливою вимогою 

щодо його організації в Україні є відповідність європейським тенденціям 

передбачення майбутнього, можливість його застосування в частині адаптації 

зарубіжного досвіду, залучення власного потенціалу (інформаційного, 

економічного, технологічного, інноваційного) для його проведення та 

впровадження. 

 Світова практика свідчить, що в організації проведення дофорсайтних 

досліджень важливу роль відіграють: активне формування майбутнього та 

концентрація на довгостроковому періоді; створення досить широкої мережі 

учасників, забезпечення комплексного вирішення проблеми за рахунок 

системності й багатогранності залучених експертів; досягнення консенсусу 

зацікавлених осіб; збереження спільності методології форсайт-дослідження 

усіма учасниками проєкту; постійна взаємодія з громадськістю. 
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Науково-методичні рекомендації щодо розроблення підходів до вибору 

комплексу методів та інструментів проведення дофорсайтних 

досліджень та можливості їх застосування в дослідженні  

Форми передбачення тісно пов‘язані одна з одною та із досліджуваною 

системою управління та планування і становлять послідовні щаблі пізнання 

поведінки об‘єкта в майбутньому. При стратегічному прогнозуванні план і 

прогноз – це взаємодоповнювальні стадії, причому планування повинно 

передувати прогнозу, прогноз виступає чинником, який орієнтує наявну 

практику на можливості розвитку в майбутньому, а також на кожній стадії 

форсайту вони тісно взаємопов‘язані. Середньо- та довгострокове 

прогнозування мають ґрунтуватися, на нашу думку, передусім, на 

положеннях програмно-цільового методу, що забезпечує результативність 

дослідження. 

Важливий елемент системи соціально-економічного прогнозування – 

розгляд її видів та їх групування за різними класифікаційними ознаками, 

залежно від критеріїв: масштаб прогнозування, час попередження, характер 

об‘єкта прогнозування, функціональна ознака, ступінь визначеності 

досліджуваних параметрів, призначення, складність об‘єкта прогнозування, 

кількісна оцінка результатів дослідження, ступінь інформаційної 

забезпеченості та інше. При довго- і середньострокових горизонтах 

прогнозування широко застосовуються: 

• функціонально-ієрархічне моделювання – це узгодження віддаленої 

цілі з діями (функціями), що необхідно здійснити для її досягнення в 

нинішньому і майбутньому періодах. Дерева цілей із кількісними 

показниками використовуються як допоміжний засіб під час прийняття 

рішень, у цьому випадку їх називають деревами рішень; 

• мережеве моделювання, що широко використовують у нормативному 

технологічному прогнозуванні (як інструмент будують дерево цілей). 

Зарубіжний досвід використання сучасних інструментів стратегічного 

прогнозування. Найсучаснішими інструментами стратегічного прогнозування 
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виступають програмні продукти, що мають функції розрахунку прогнозів
336

. 

Програмні продукти розділяють на дві великі групи: рішення, орієнтовані на 

програмування: R, MATLAB, Python, SciPy та рішення, орієнтовані на аналіз 

даних: MS Excel, SAS, SPSS, Stata, RapidMiner, KNIME, Weka. 

Таких рішень досить багато, вони всі підлаштовані під конкретного 

замовника і намагаються вирішити завдання прогнозування саме в його 

постановці. Розробка і адаптація таких систем вже значно дорожча за Excel. 

Крім того, розробники таких рішень часто вузькоспеціалізовані і замінити їх 

складно. Однак у зв‘язку з тим, що ці розробки більше пов'язані з 

математичними методами, якість прогнозу теж набагато вища. Та 

застосування серйозних математичних пакетів, призначених для розробки 

складних математичних алгоритмів, потребує залучення фахівців відповідної 

кваліфікації. Пакети MATLAB, MathCAD, Scilab, SAS, SPSS, Stata та ін. 

вимагають від математика твердих навичок програмування, а ліцензії на їх 

використання потребують значних коштів. Звичайно, якість виконання 

завдання прогнозування, зручність використання і точність прогнозу за 

використання таких систем значно збільшується. Подібні бар‘єри в 

застосуванні мають величезні інтегровані рішення – iOPT, SAP, Oracle. 

У Сінгапурі при прогнозуванні набув поширення Фремворк (рамка) 

CYNEFIN – інструмент класифікації проблем та прийняття рішень на 

допомогу тим, хто приймає рішення, – для аналізу й оцінювання проблем, 

визначення їх значення та відповідних подальших дій. Структура класифікує 

проблеми на чотири типи – прості, складні, комплексні та хаотичні – кожен 

тип вимагає чітких реакцій. 

Подібний інструмент Accelerator – комплексний набір професійних 

інструментів для практиків із передбачення розвитку систем. Заснований на 

архітектурі методу VISIS із відкритим вихідним кодом, через бачення, 

індикатори, системи, інновації, стратегію Accelerator допомагає керувати і 
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оптимізувати складні завдання у сфері сталого розвитку. Інструменти 

Accelerator застосовуються протягом усього шляху сталого розвитку – від 

початкового підвищення обізнаності до навчання, планування та 

впровадження. Також інструменти Accelerator інтегрують з іншими 

інструментами для покращення організації процесів, соціальної 

відповідальності бізнесу до освітніх установ і зусиль щодо поліпшення 

спільноти
337

. 

Окремо слід зазначити про засоби інформаційного забезпечення 

дофорсайтної стадії та власне форсайт-дослідження. На Європейській 

форсайт-платформі розміщено ForLearn ‒ це онлайн-посібник з форсайту, 

призначений для надання структурованої і всеосяжної бази даних щодо 

форсайту, орієнтованої на різні категорії користувачів. Це озброює практиків, 

політиків навичками і ресурсами для розуміння, участі в практиках 

передбачення і підтримки, а, крім того, надає спільноті дуже конкретну 

інформацію і постійно розширює базу знань, пов‘язаних із передбаченням, 

що демонструє вплив передбачення і способи його досягнення на реальних 

прикладах. 

Данське агентство науки та вищої освіти в 2017 р. започаткувало каталог 

RESERCH 2025 з метою представлення огляду важливих майбутніх сфер 

дослідження та забезпечення основи для стратегічних інвестицій у нього 

данського парламенту. А у Сінгапурі випущено Глосарій форсайту – це 

посібник із концепцій, інструментів та методології, які зазвичай 

використовуються в країні для проведення урядових досліджень. Кожен 

запис містить визначення та огляд поняття чи терміна, поряд із переліком 

ресурсів для отримання додаткової інформації. 

Науково-методичні рекомендації щодо можливостей застосування 

інструментів проведення дофорсайтних досліджень у форсайт-дослідженні 

«Економіка України – 2050». Кожне форсайтне дослідження може 
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відрізнятися від подібних за кількістю етапів, кроками досліджень та за 

змістом на практиці. Проте назагал цей процес можна представити у вигляді 

аналітичної схеми, що розбита на вісім кроків, які роблять внесок у побудову 

«стандартного процесу форсайтингу» і реалізуються через чотири 

компоненти, тобто інструменти, підходи та інші елементи
338

. 

Проаналізувавши роботи [«VISIONS pour l‘Europe», «Baltic 21», «Pays Basque 

2010», «Objectif 2020 (Nord-Pas de Calais)»], можна зробити висновок, що для 

детального форсайт-дослідження використовується в середньому 5–8 кроків. 

Також існують різні практики відносно їх послідовності. Адаптація, 

інтерпретація та перебудова цих кроків випливають із цілей, обмежень та 

контексту аналізованих досліджень. 

При порівнянні за змістом цих кроків, на нашу думку, до дофорсайтної 

стадії відносяться кроки (табл. 5.2), які втілюються через такі компоненти, 

як: інструменти, учасники, рекомендації, результати (підсумки) та 

перспективні виконавці. 

Таблиця 5.2  

Відповідність інструментів, методів, заходів крокам дофорсайтної стадії 

Кроки дофорсайтної 
стадії 

Інструменти, методи, 
заходи 

Примітка 

Визначення мети, цілей і 
завдань з орієнтацією на 
певну сферу застосування 
та цільову аудиторію 

Дерево релевантності. 
Глосарій форсайту – це 
посібник із концепцій, 
інструментів та методології. 
Сканування горизонту 

Орієнтація на довгострокову 
перспективу (від 15 до 20 
років) дозволяє думати про 
майбутнє покоління, 
включити частину мрій та 
сприяти діалогу між 
поколінням 

Створення керуючого 
(координуючого) органу, 
призначення керівника, 
експертного комітету та 
робочих підгруп за 
міжгалузевим чи за 
міждисциплінарним 
принципом;  
 планування робіт у проєкті 
і відбору проєктного 

Опитування топ-менеджерів 
компаній. 
Методи опитування онлайн; 
проведення консультацій із 
центральними та місцевими 
органами виконавчої влади й 
органами місцевого 
самоврядування, 
галузевими об‘єднаннями 
роботодавців; підготовка та 
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Кроки дофорсайтної 
стадії 

Інструменти, методи, 
заходи 

Примітка 

колективу та експертів розсилка інформаційних 
листів 

Збирання та обробка 
необхідної інформації для 
прийняття рішень; 
формування бази даних та 
бази знань; отримання 
ключових довідкових 
документів, зокрема вже 
існуючих візій, стратегій, 
дорожніх карт та планів дій 
стосовно об‘єкта форсайту; 
налаштування інтрамережі, 
вебсайту чи іншої 
підтримки із спільним 
доступом з усіма 
довідковими документами 
та їх коротким змістом 

ForLearn – онлайн-посібник з 
форсайту. 
Каталог RESERCH 2025 –
огляд важливих майбутніх 
сфер дослідження та 
забезпечення основи для 
стратегічних інвестицій. 
Формування Національної 
форсайтної мережі із 
залученням широкого кола 
зацікавлених осіб та їх 
просвітництва на Платформі 
знань з форсайту 

 

Створення культури 
взаємодії стейкхолдерів, 
вчених та бізнесу  

Фокус-групи. 
Метод «снігової кулі». 
Опитування топ-менеджерів 
компаній. 
Методи опитування онлайн 

«Якісні» прийоми, що мають 
функцію структурування 
думок та обговорення, щоб 
отримати максимальну 
віддачу від присутніх людей. 
Існує перспектива утворення 
низки непрямих ефектів, що 
стосуються виробництва 
нових знань, нових відносин, 
мереж тощо. Вони зможуть 
викликати в учасників 
трансформацію способів 
функціонування та мислення 

Опрацювання літератури, 
вивчених світових практик: 
вибір підходів, що мають 
бути покладені в основу 
реалізації проєкту, 
формулювання робочих 
гіпотез та підбір основних 
методів дослідження 
відповідно до розробленого 
макету стратегічної карти 
та дорожньої карти проєкту 

Глосарій форсайту – 
посібник із концепцій, 
інструментів та методології. 
Платформа знань з форсайту. 
Контент-аналіз. 
Техніки візуалізації.  
Інструмент Accelerator. 
Бібліометричний аналіз. 
Патентний аналіз. 
Технологічна дорожня карта 

Аналіз ретроспективи, 
спільна діагностика 

Створення базової 
проєктної документації у 
вигляді брошури та 
інформаційних бюлетенів; 
визначення структур, що 
займатимуться 
інформуванням про 
результати та їх 
розповсюдження; 
складання списків розсилки 
та інформування про 
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Кроки дофорсайтної 
стадії 

Інструменти, методи, 
заходи 

Примітка 

проєкт; початковою 
короткою презентацією та 
слайд-презентацією про 
передбачення розвитку     
проєкту 

Джерело: за даними
339

. 

Слід зазначити, що в практиці форсайтингу існує велика кількість 

інструментів, що рекомендуються для застосовування на тому чи іншому 

етапі дослідження. Набір інструментів і підходів, що використовуються у 

форсайт-проєктах, постійно розширюється та охоплює сьогодні десятки 

методів – як якісних (інтерв‘ю, огляди літератури, морфологічний аналіз, 

«дерева відповідностей», сценарії, рольові ігри та ін.), так і кількісних (аналіз 

взаємного впливу (cross-impact analysis), екстраполяція, моделювання, аналіз 

та прогноз індикаторів тощо). Тому з метою підвищення ефективності 

реалізації необхідно здійснювати вибір найбільш дієвих інструментів та 

поєднувати їх залежно від їх спрямованості, можливостей (інформації, 

ресурсів та програмного забезпечення) та рівнів результативності їх 

використання. Разом із тим на практиці вирізнилася група найбільш 

застосовуваних методів, таких як: Дельфі; метод розроблення сценаріїв; 

метод експертних панелей, метод технологічної дорожньої карти. 

Відповідно, на дофорсайтній стадії необхідно провести ретельну підготовку 

до реалізації їх у власне форсайт-дослідженні на семінарі-практикумі для 

членів робочої групи. На дофорсайтній стадії важливим та необхідним 

інструментом при визначенні пріоритетних напрямів науково-технічної 
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діяльності та виявленні нових напрямів розвитку галузей є поєднання 

популярних методів бібліометричного і патентного аналізу.  

Основні характеристики для аналізу придатності застосування 

інструментів в умовах конкретного дослідження: спрямованість 

застосування, вимоги до інформації, рівень офіційного визнання, масштаб 

залучення стейкхолдерів та зацікавлених експертів. Доцільно звернути увагу 

на те, що стосовно застосування окремих інструментів є певні обмеження. На 

наш погляд, перевагу мають інструменти, які пройшли певну апробацію в 

попередніх дослідженнях та отримали схвалення. Інструменти, інформацію 

про які розміщено у тільки у закордонних друкованих джерелах, або онлайн-

публікаціях, потребують для апробації певного терміну, на противагу тим, 

які мають певний рівень визнання через те, що наводилися в офіційних 

документах, робочих паперах, публікаціях у рецензованих виданнях. 

Науково-методичні рекомендації щодо розроблення підходів до вибору 

інструментів проведення дофорсайтних досліджень. Зміна пріоритетів у 

використанні прийомів, методів та інструментів залежить від організаційних, 

часових та, особливо, ресурсних можливостей проведення форсайт-

досліджень. Вибір інструментів проведення досліджень також напряму 

залежить від бачення замовників досліджень та їхніх відповідей на питання 

щодо тривалості процесу; чи буде дослідження разовим, а чи практика 

колективної роботи продовжиться; щодо охоплення різних верств 

суспільства, всіх ключових учасників – вчених, підприємців, бізнес-еліти, 

урядовців, громадськості. 

Відповіді на них напряму пов‘язані з підготовкою методичних засад 

дослідження, вибором інструментів вироблення образу майбутнього; 

здійснення ранньої концентрації ресурсів на потрібних для його досягнення 

напрямах; заохочення до реалізації шляхом консенсусу вибору, 

впровадження процедури взаємодії, культури передбачення у суспільстві. 
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Водночас необхідно зазначити, що дослідження
340

 не виявили існування 

залежності використання форсайт-методів від сектору економіки, показавши 

досить рівномірне використання всіх методів. 

Велика кількість взаємозв‘язків серед чинників впливу на економіку, а 

також їхня непостійність із плином часу, зміна статистичних спостережень 

означають, що прогнози структури економіки і секторально-галузеві 

прогнози, які на них ґрунтуються, є необ‘єктивними за визначенням і можуть 

демонструвати радше тенденції, а не давати точні оцінки. Відповіддю на цей 

виклик є створення системи, що базується на різноманітних джерелах даних 

і передбачає створення засад інформаційної системи, що пристосована до 

стану справ в Україні, зокрема до потреб і можливостей провідних 

стейкхолдерів. 

Інформаційна система форсайту національної економіки має будуватися 

поступово. На першій стадії рекомендується використовувати простіші 

інструменти та засоби вивчення поточної ситуації. З часом, коли стан справ в 

економіці набуде більшої визначеності, а всі гравці отримають відповідні 

компетенції, систему можна буде вдосконалити, тобто поліпшити наявні 

інструменти та додати нові джерела інформації. Досвід свідчить, що 

найкращі прогнози ґрунтуються на численних диверсифікованих джерелах 

даних, різних типах інформації, що доповнюватимуть і взаємно 

посилюватимуть одне одного. На поточному етапі інформаційна система 

повинна складатися з даних для аналізу доступної статистичної й 

адміністративної інформації, дослідження провідних підприємств та даних 

опитувань науково-аналітичних центрів. До вхідних даних можна віднести 

усі первинні дані, облікову та нормативно-довідкову інформацію. Система 

повинна формуватися на платформі типу ОСА
341

, що дає змогу його 

подальшої конвертації до форматів SPSS або MS Excel. 

                                                           
340

 Решетняк О. І. Вибір форсайт-методів для обґрунтування напрямів наукового розвитку. 

Modern Economics. 2019. № 18. С. 166‒173. https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-25 
341

 Програмне забезпечення для обробки та аналізу даних соціологічних та 

маркетологічних досліджень. 
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Неповнота інформації, що перебуває у розпорядженні осіб, які 

приймають рішення (ОПР), призводить до того, що при прийнятті рішень 

використовують низку критеріїв, не всі з яких можуть бути корисними. Іноді 

ОПР можуть приймати рішення, ґрунтуючись на своїх знаннях та інтуїції. 

Проте частіше необхідно використовувати даватися до складніших методів 

обробки інформації. За більш проблемних ситуацій рішення приймається на 

основі багатокритеріального вибору. Якщо рішення передбачає врахування 

ряду показників, кожен з цих показників оцінюється за певним критерієм
342

. 

Також багатокритеріальний вибір застосовують при суперечливих критеріях,  

кожний з яких описується кількома показниками. У цьому випадку потрібно 

прийняти рішення, що з точки зору ОПР буде найкращим за всіма 

показниками. Вибір відповідних методів може залежати від рівня 

невизначеності, пов'язаного із великою кількістю складових і далеким 

часовим горизонтом, наприклад, таких, як сценарії, прогнозування, 

моделювання та імітаційне моделювання. Коли невизначеність менша, а 

часовий горизонт більш короткостроковий, то можуть підійти такі методи, як 

аналіз / екстраполяція тенденцій та Дельфі. 

Доцільність застосування комплексу методів форсайту з урахуванням 

факторів, визначених експертним знанням, для постановки цілей та завдань 

дофорсайтної стадії 

 При проведенні форсайту використовуються різні методи – окремо або 

в комплексі. Зазвичай їх групують як: технологічні (технологічні дорожні 

карти, аналіз частоти згадувань, картування основних процесів), сценарні 

(мегатренди, багатокритеріальний аналіз, сценарне планування, написання 
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 Лексикографічне впорядкування (lexicographic ordering) – упорядкування об‘єктів 

(у багатокритеріальному завданні, завданні виявлення переваг) таким чином, що, 

наприклад, об‘єкту a' надається перевага над об'єктом a, якщо він має більшу оцінку за 

найважливішим критерієм x1, незважаючи на те, наскільки він є хорошим або поганим за 

іншими, менш важливими, критеріями. Але якщо значення x1 для них співпадуть, до 

розгляду вводиться наступний за важливістю критерій x2 і за ним обирається об'єкт, 

якому надається перевага. Відповідно, у разі збігу оцінок за критеріями x1, x2, 

запроваджується критерій x3 тощо. Термін «лексикографічний» пояснюється тим, що ця 

процедура нагадує побудову словника. 
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есе), аналітичні (Дельфі, SWOT-аналіз і/або аналіз інформаційних потоків, 

екстраполяція) та експертні (методика фокус-груп або панелей експертів, 

мозковий штурм, огляд джерел, робота експертних комісій) Методи. 

Приклад комбінування методів форсайту представлений нами в огляді 

досліджень щодо їх використання на національному рівні в різних країнах світу 

(табл. 5.3). Як свідчать дані таблиці 5.3, серед десятків застосовуваних методів 

базовими для реалізації форсайту національного рівня можна вважати три: 

Дельфі; розроблення сценаріїв; експертні панелі. При цьому ідеального набору 

методів немає, у кожному форсайт-проєкті застосовується їх комбінація (як 

базових, так і нових), що заснована на цілеспрямованому використанні 

експертних знань, з урахуванням цілей і завдань проєкту, бюджету, наявності 

кваліфікованих експертів, необхідної інфраструктури, політичної підтримки та 

часу. Центром форсайту залишається сценарне планування – побудова 

багатоваріантних сценаріїв подій із одночасним розробленням стратегій і 

практичних заходів. Сценарії розвитку, спираючись на реальні економічні 

умови, не тільки окреслюють контури подій, що відбудуться з організацією в 

майбутньому відповідно до різної комбінації управлінських рішень, а й 

оцінюють імовірність їх реалізації. Це забезпечує максимальну ефективність 

досягнення стратегічних цілей організації форсайту
343

. 

Методологія форсайту дуже різноманітна і включає як традиційні, так і 

нові експертні методи. Серед більш сучасних методів актуальними є 

бібліометричний аналіз, патентний аналіз, сканування горизонту. Вибір 

відповідної методології відбувається на дофорсайтній стадії дослідження і 

стає ключовим рішенням. Метод повинен відповідати конкретному 

контексту країни та меті, масштабу та тематиці дослідження. В середньому у 

форсайт-проєктах використовують п‘ять-шість методів, що надають 

можливість різними шляхами збирати й обробляти інформацію на основі 

принципів доказовості, експертизи, взаємодії та креативності. 
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 Соломахін О.М. Вирішення завдання цілепокладання при плануванні соціально-
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Таблиця 5.3 
Підходи та методи Форсайта та їх використання при виконанні досліджень у різних країнах світу* 

Методи Класифі-
кація 

форсайт-
методів  

Поширення використання методів при форсайт-дослідженнях в країнах світу  
Японія 

(Японський 
форсайт 
науки і 
технологій 
2035 
(Japanese 
S&T 
Foresight 
2035)) 

Південна 
Корея 

(Програма 
«Корея 
2030» 
(Korea 
2030)) 

Велика 
Британія 

(Міжурядова 
програма 
«Horizon 
Scanning 

Programme» 
(HSP) 

Німеччина 
(Програма 

Futur 
«Німецький 

дослідницький 
діалог») 

Швеція 
(Програма 

«Шведська 
технологічна 
перспектива 

2004» 
(Swedish 

Technology 
Foresight 

2004)) 

Туреччина 
(Програма 
«Бачення 

Туреччини 
2023: 

стратегії 
науки і 

технологій» 
(Turkish 

S&T 
Vision 
2023)) 

Україна 

Форсайт 
нанотехнологій 

(ЦКП 
«Фундаментальні 

проблеми 
наноструктурних 

систем, 
наноматеріалів, 
нанотехнологій» 
за 2010–2013 рр.) 

Форсайт 
економіки 
України: 
середньо-
строковий 
(2015–2020 

роки) і 
довгостро-ковий 

(2020– 
2030 роки) 

часові горизонти 
НТУУ «КПІ» 

Огляд джерел якісні         
Метод Дельфі 
(опитування) 

змішані + + + + + + + + 

Метод «снігової 
кулі» 

змішані       +  

Фокус-групи якісні    +     
Аналіз факторів 
взаємного впливу, 
трендів, драйверів 
розвитку 

кількісні    +     

Морфологічний 
аналіз 

кількісні         

Опитування топ-
менеджерів 
компаній 

якісні         

Методи опитування  
онлайн 

якісні  +       

Експертні панелі якісні +    + + +  
Критичні 
технології 

якісні        + 



 

265 

Методи Класифі-
кація 

форсайт-
методів  

Поширення використання методів при форсайт-дослідженнях в країнах світу  
Японія 

(Японський 
форсайт 
науки і 
технологій 
2035 
(Japanese 
S&T 
Foresight 
2035)) 

Південна 
Корея 

(Програма 
«Корея 
2030» 
(Korea 
2030)) 

Велика 
Британія 

(Міжурядова 
програма 
«Horizon 
Scanning 

Programme» 
(HSP) 

Німеччина 
(Програма 

Futur 
«Німецький 

дослідницький 
діалог») 

Швеція 
(Програма 

«Шведська 
технологічна 
перспектива 

2004» 
(Swedish 

Technology 
Foresight 

2004)) 

Туреччина 
(Програма 
«Бачення 

Туреччини 
2023: 

стратегії 
науки і 

технологій» 
(Turkish 

S&T 
Vision 
2023)) 

Україна 

Форсайт 
нанотехнологій 

(ЦКП 
«Фундаментальні 

проблеми 
наноструктурних 

систем, 
наноматеріалів, 
нанотехнологій» 
за 2010–2013 рр.) 

Форсайт 
економіки 
України: 
середньо-
строковий 
(2015–2020 

роки) і 
довгостро-ковий 

(2020– 
2030 роки) 

часові горизонти 
НТУУ «КПІ» 

Екстраполяція 
тренду 

кількісні        + 

«Еталонний аналіз» 
(benchmarking) 

якісні         

Бібліометричний 
аналіз  

кількісні +    +  +  

Патентний аналіз кількісні     +  +  
Інтерв‘ю якісні     +    
Майстерні 
майбутнього  

змішані     +    

Форсайт-
конференція 

якісні    +     

Тематичні (робочі) 
семінари 

якісні +        

«Мозковий штурм» якісні      +   
Технологічна 
дорожня карта 

змішані +        

Метод розроблення 
альтернативних 
майбутніх 
сценаріїв 

змішані + + + + +   + 

SWOT-аналіз якісні      +  + 
PEST-аналіз якісні         



 

266 

Методи Класифі-
кація 

форсайт-
методів  

Поширення використання методів при форсайт-дослідженнях в країнах світу  
Японія 

(Японський 
форсайт 
науки і 
технологій 
2035 
(Japanese 
S&T 
Foresight 
2035)) 

Південна 
Корея 

(Програма 
«Корея 
2030» 
(Korea 
2030)) 

Велика 
Британія 

(Міжурядова 
програма 
«Horizon 
Scanning 

Programme» 
(HSP) 

Німеччина 
(Програма 

Futur 
«Німецький 

дослідницький 
діалог») 

Швеція 
(Програма 

«Шведська 
технологічна 
перспектива 

2004» 
(Swedish 

Technology 
Foresight 

2004)) 

Туреччина 
(Програма 
«Бачення 

Туреччини 
2023: 

стратегії 
науки і 

технологій» 
(Turkish 

S&T 
Vision 
2023)) 

Україна 

Форсайт 
нанотехнологій 

(ЦКП 
«Фундаментальні 

проблеми 
наноструктурних 

систем, 
наноматеріалів, 
нанотехнологій» 
за 2010–2013 рр.) 

Форсайт 
економіки 
України: 
середньо-
строковий 
(2015–2020 

роки) і 
довгостро-ковий 

(2020– 
2030 роки) 

часові горизонти 
НТУУ «КПІ» 

Сканування 
горизонту (HS) 

якісні   +      

Крос-імпакт аналіз змішані         
Індикатори якісні         
Дерева 
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Поєднання та послідовність методів або інструментів також потребує 

ретельного розгляду, оскільки часто-густо виходи (результати застосування) 

одного методу забезпечують вхідні дані для наступного. 

Серйозну увагу слід приділяти інтеграції методів чисельного 

прогнозування і експертних методів. Важливим фактором такої інтеграції є 

швидкий прогрес Інтернету, за якого стають загальнодоступними потужні 

інструменти «розумного» пошуку, кількісного та якісного аналізу експертних 

даних. Водночас використання експертного знання дозволяє істотно 

підвищити точність традиційних прогнозних моделей, що швидко 

застарівають в умовах прискорення науки і технологій, за рахунок 

розширення кола розглянутих змінних і уведення якісних параметрів, що 

допомагають істотно наблизити моделі до реальності. При цьому також 

враховують істотне розширення за останні роки кола політичних суб‘єктів і 

спектра використовуваних інструментів форсайту, а також зворотного 

інструменту – хіндсайту (hindsight). 

При проведенні форсайту використовують різні поєднання методів, 

однак, як показує практика, найбільш популярними є якісні методи. 

Водночас при проведенні форсайт-дослідження на національному рівні 

доцільно зупинити вибір на підходах, які можливо перевірити, маючи 

відповідну доказову базу, зокрема, шляхом аналізу тенденцій та драйверів у 

поєднанні із використанням методу сценаріїв успіху, а також інструментів 

візуалізації та дорожнього планування
344

. Загалом набір методів, що 

застосовується при проведенні форсайту, може формуватися з урахуванням 

безлічі факторів, однак для його успішного проведення необхідний саме 

такий, що забезпечить ефективну роботу експертів. Так званий «мозковий 

штурм» збільшить шанси на сприятливий результат у перспективі. 

Часто при форсайт-дослідженнях застосовується спрощений 

комплексний підхід, який не потребує значних людських, фінансових 
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ресурсів (бібліометричний та патентний аналізи) та часу (експертні панелі та 

критичні технології). Якщо є кошти для постійного процесу прогнозування, 

ефективним та надійним виступає метод горизонтального сканування у 

поєднанні з іншими методами
345

. 

Нині в європейських країнах при дослідженні екологічних аспектів 

регіональної політики та впровадженні ідеї сталого розвитку широко 

застосовується метод ландшафтного планування
346

, який базується на 

європейських екологічних стандартах. «Процес ландшафтного планування не 

закінчується виконанням намічених заходів. У рамках ЄС посилюється 

тенденція до здійснення передпроєктної та післяпроєктної оцінки 

результативності планування. Так, наприклад, правові лінії охорони флори і 

фауни передбачають обов‘язкову звітність про результати проєктів. Гідними 

уваги зразками залежності ландшафтного планування від результатів його 

оцінки є голландська та французька системи. У Франції численні програми 

фінансової підтримки, на які спирається планування, спонукають 

планувальників до контролю ефективності та до просування своїх 

результатів на ринок». 

Серед інструментів – як широко відомі методи форсайту (дорожні карти, 

вибір пріоритетів, побудова образів майбутнього), так і досить нові підходи 

(слабкі сигнали, джокери (wild cards)
347

, а рівень досліджень, що 

проводилися, виріс за рахунок комбінування якісних і кількісних підходів. 

Для управління несподіваними та потенційно шкідливими подіями 

пропонуємо систему управління wild cards, у разі раптових та унікальних 
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випадків, які можуть стати поворотними моментами в еволюції певної 

тенденції. 

Світовий досвід свідчить, що для різних категорій гравців (політичних 

суб‘єктів (державних структур), адміністративних органів, громадянського 

суспільства, громадян або традиційних експертів у конкретній галузі знань) 

наперед визначена конкретна роль щодо їхнього внеску до процесу 

передбачення та планування, зважаючи на їхній досвід та наявність 

конкретного набору навичок і характеристик. Зокрема, такий розподіл ролей 

на основі досвіду та залежно від цілей, яких планується досягти, передбачає 

їхню участь у таких етапах процесу: 

1.  Визначення робочих тем → політичні суб‘єкти. 

2.  Розробка діагностики → громадянське суспільство. 

3.  Виявлення змін і тенденцій → громадянське суспільство. 

4.  Побудова еволюції → панелі експертів та/або громадян. 

5.  Побудова кінцевого образу → панелі експертів та/або громадян.  

6.  Ідентифікація заходів → адміністративні органи. 

7.  Визначення цілі (цілей) → політичні суб‘єкти або панелі 

експертів. 

8.  Побудова моніторингу → адміністративні органи. 

Водночас моніторинг проєкту також є важливою частиною участі 

органів державної влади у форсайті. Він являє собою організацію постійного 

спостереження за ефективністю використання ресурсів, виділених для 

кожного етапу проєкту, за дотриманням часових рамок і своєчасним 

оформленням результатів
348

. Ці та інші проблеми проведення форсайт-

досліджень можуть бути вирішені в процесі організації та управління 

проєктом.  

Отже, залежно від поставлених на дофорсайтній стадії завдань для 

реалізації проєкту можна застосовувати такі методологічні підходи: 
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• сканування – з метою здійснення детального аналізу основних проблем 

з конкретної теми дослідження;  

• метод Дельфі – для масштабного дослідження з метою оцінки 

ймовірності появи та можливого ефекту факторів, виявлених у процесі 

сканування; 

• wild cards – для проведення семінарів із визначення та попередження 

раптових випадків, що можуть радикально змінити ймовірний перебіг подій; 

• панелі громадян – з метою виявлення найважливіших проблем з 

погляду суспільства; 

• експертні панелі – для обговорення варіантів майбутнього на основі 

результатів, що отримані на попередніх стадіях, у колі груп експертів та 

адміністративних органів;  

• SWOT-аналіз – з метою синтезу результатів проєкту в термінах 

існуючих сильних і слабких сторін та майбутніх можливостей і загроз. 

Науково-методичні рекомендації щодо вибору комплексу методів на 

дофорсайтній стадії дослідження. Україна потребує більш послідовного та 

комплексного підходу у плануванні та організації форсайт-досліджень 

різного рівня. В Україні цей досвід не є поширеним, водночас протягом 

останніх 15 років і у нас формуються нові системи стратегічних інструментів 

політики, що дають змогу забезпечити послідовне та регулярне 

впровадження технології передбачення та її удосконалення на всіх рівнях 

державного управління, місцевого самоврядування, на рівні громадськості. 

Це може змінити систему організації досліджень та культуру управління. 

Залежно від визначення мети дослідження передбачається використання 

відповідної методології проведення форсайт-досліджень, що сьогодні не є 

однозначно усталеною і завершеною. Методологію форсайт-досліджень 

завжди описують як поєднання кількісних, якісних, змішаних (кількісно-

якісних) та експертних методів. На дофорсайтній стадії дослідження зазвичай 

найбільш поширеними є такі методи дослідження, як SWOT-аналіз або 

бенчмаркінг. За допомогою цих інструментів або в результаті прояснення 
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можна визначити ті виклики та загрози, на які у майбутньому належить 

знаходити гідні відповіді. Формулювання викликів і загроз
349

, їх ранжування 

– процес не зовсім формалізований і включає значні елементи мистецтва. 

Головна ідея бенчмаркінгу полягає у пошуку прикладів передового досвіду з 

практики інших корпорацій та виявлення слабких сторін у своїй діяльності. 

Етап дофорсайтних досліджень залежить від визначення сфери 

застосування форсайт-дослідження, основних гравців і стейкхолдерів і 

характеру очікуваних результатів; доступних ресурсів для організації 

дослідження. І хоча він передбачає кабінетну/камеральну діяльність, 

важливою частиною може бути представлення на громадське обговорення 

методики форсайту. 

Доцільним є формування розширеної мережі експертів з урахуванням 

створення нових форсайт-центрів, що базуються у різних дослідницьких та 

аналітичних установах. 

Висновки і пропозиції. Наукову аргументацію щодо успішності 

здійснення форсайту та вибору його методів зведено до необхідності 

акумулювати відповідні знання, мати політичну волю для виконання 

дослідження та відповідальність за його проведення. При форсайтних 

дослідженнях в Україні з метою формування пріоритетних напрямів 

технологічного, інноваційного, соціально-економічного розвитку та ін. 

пропонується дотримуватися таких позицій
350

: 

• саме Форсайт може стати тим інструментом, який дасть змогу 

виявити пріоритети, що є «наскрізними» для всієї системи прийняття рішень 

і реалізації державної політики; забезпечить реалізацію проєкту, 

спрямованого на формування науково-технологічних пріоритетів, тісно 

пов‘язаних із соціально-економічними та громадськими пріоритетами; 
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• на дофорсайтній стадії дослідження необхідно обґрунтувати комплекс 

методів, які будуть використані при проведенні конкретного форсайт-

дослідження, з метою отримання найбільш релевантних поставленим 

завданням результатів та задля забезпечення найбільш повного 

оприлюднення результатів форсайт-досліджень з метою їх ознайомлення 

урядовцями, органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями для збагачення їхнього бачення та аналізу впливу на майбутні 

вектори розвитку; 

• світовий досвід свідчить, що існує безліч сфер, де доцільно 

використовувати метод Дельфі, застосовуючи його для з‘ясування поглядів 

респондентів практично з будь-якого питання. Проте українською практикою 

доведено, що центром форсайту залишається сценарне планування – 

побудова поліваріантних сценаріїв подій із одночасним розробленням 

стратегій і практичних заходів. Доцільним при виконанні форсайт-

дослідження також вважається поєднання методів бібліометричного аналізу, 

патентного аналізу, експертних панелей і критичних технологій, що дасть 

можливість оптимізувати процес прогнозно-аналітичного обґрунтування 

пропозицій стосовно пріоритетних напрямів і раціонально використовувати 

бюджетні кошти; 

• найефективнішим інструментом для зміцнення позицій тих чи інших 

спільнот є комунікативна складова форсайту. Саме комунікація допомагає 

організовувати залучених осіб, ставити їм певні цілі із завданнями, 

здійснювати відбір тих методів дослідження, що з великою часткою 

ймовірності забезпечать отримання потрібного результату. З допомогою 

форсайту вдається зібрати найбільш передові та перспективні методики, що у 

майбутньому сприятимуть успіху і консолідують людей; 

• зважаючи на те, що форсайт зарекомендував себе як найбільш 

ефективний інструмент вибору пріоритетів у сфері науки і технологій та для 

соціально-економічних досліджень, слід поглибити дослідження з 

прогнозування технологічного розвитку як ключового інструменту для 
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розроблення і впровадження дослідницької та інноваційної політики 

держави. На національному рівні основна увага має приділятися форсайтам, 

де уряд на їх основі визначатиме пріоритети, сприятиме зміцненню зв‘язків 

між наукою та промисловістю, може змінити систему організації досліджень 

та культуру управління; 

• необхідною є розроблення методології та проведення на основі 

власного і світового досвіду дослідження з прогнозування технологічного 

розвитку країни для визначення потенційних можливостей та пріоритетів, із 

подальшим використанням його результатів як базисних для стратегування 

майбутнього соціального-економічного розвитку; 

• соціально-економічні зміни, обумовлені розвитком цифрових 

технологій, надають можливість втілити ідею Національної форсайтної 

мережі із залученням широкого кола зацікавлених осіб та їхнього 

просвітництва на Платформі знань щодо форсайту, із підтримкою 

комунікації для координації зусиль та пошуком взаємодій і формуванням 

консолідованої позиції. 

 

Науково-методичне обґрунтування процесу інституціоналізації 

проведення дофорсайтних досліджень з оцінювання стану та динаміки 

розвитку економіки України 

Важливим аспектом щодо вивчення специфіки проведення 

дофорсайтних досліджень при реалізації проєкту «Інституційно-організаційні 

основи проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» стало 

напрацювання методичних рекомендацій стосовно змісту процесу 

інституціонального оформлення, який має сприяти якомога повному 

врахуванню інтересів та посиленню взаємодії між державою, бізнесом і 

суспільством, з урахуванням існуючої нормативно-правової бази для 

здійснення стратегічного прогнозування. 

Оскільки форсайт-дослідження «Економіка України-2050» є 

стратегічним проєктом національного рівня, він належить до типу форсайтів 
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ІІІ покоління (етапу), що використовується як системний інструмент впливу 

на формування майбутнього, дозволяє враховувати можливі зміни у всіх 

сферах суспільної діяльності: науці та технологіях, економіці, соціальних, 

суспільних відносинах, культурі тощо. На дофорсайтній стадії дослідження, 

що інакше можна визначити як аналітичний етап форсайту, передбачається 

підготовка робочих документів, що включатимуть огляд проблеми, обраної 

для форсайту, опис його цілей, методів, інструментів, бар‘єрів тощо. Після 

цього етапу приймається рішення про проведення наступного – основного – 

етапу форсайту та вибір його методів. Водночас форсайт спрямований на 

встановлення комунікацій між науковим середовищем, основний інтерес 

якого припадає на нові концепції та ідеї, та бізнес-спільнотою, що має більш 

прикладну цільову орієнтацію. Крім того, участь представників державних 

органів, відповідальних за формування політики, у форсайті має стати більш 

активною. 

Базові принципи реалізації форсайт-дослідження «Економіка України – 

2050» зумовлені євроінтеграційною стратегією України, що імплементована 

в документах із міжнародними зобов‘язаннями, які Україна взяла на себе, 

підписавши «Декларацію тисячоліття» ООН та Угоду про асоціацію з ЄС. 

Крім того, при проведенні дослідження мають бути враховані Глобальні цілі 

сталого розвитку людства, які було затверджено в рамках 70-ої сесії 

Генеральної Асамблеї ООН на Саміті ООН зі сталого розвитку (2015 р.) у 

підсумковому документі «Перетворення нашого світу: порядок денний у 

сфері сталого розвитку до 2030 року»; Декларації зі сталого розвитку 

(Йоханнесбург, 02–04 вересня 2002 р.); Декларації тисячоліття ООН 

(08 вересня 2000 р.); Стратегії розвитку підприємств із фокусом на екологічні 

технології та ринкові механізми чистого виробництва (UNIDO); 

методологічних матеріалах ООН, ЮНІДО, Світового банку, Конференції 

ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), Всесвітнього економічного форуму. 

Стратегічний форсайт має бути орієнтований на досягнення Цілей сталого 
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розвитку 2030 в Україні
351

 і таким чином посилити координацію та 

ефективне управління щодо цього. 

Нормативно-правову основу державного прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку становлять Конституція 

України, Конституція Автономної Республіки Крим, Бюджетний кодекс, 

низка законів України. Зокрема, регламентація використання інструментарію 

прогнозування та програмування в Україні здійснюється за допомогою 

Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України» (в ред. від 02.12.2012 р., № 

1602-III)
352

. Цим законом визначено правові, економічні та організаційні 

засади формування й реалізації цілісної системи прогнозних і програмних 

документів економічного та соціального розвитку України, окремих галузей 

економіки та окремих адміністративно-територіальних одиниць як складової 

частини загальної системи державного регулювання економічного і 

соціального розвитку держави
353

. Завдання розвитку державного 

стратегічного планування і прогнозування окреслюються також Законом 

України «Про державні цільові програми» (в редакції від 12.10.2018 р., 

№ 1621-ІV)
354

, Законом України «Про місцеве самоврядування», Законом 

України «Про місцеві державні адміністрації», указом Президента України 

«Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» (від 30 вересня 

2019 р. № 722/2019) та низкою підзаконних нормативно-правових актів і 

програмних документів, прийнятих на їх виконання – відповідні постанови 
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Кабінету Міністрів України (постанова КМ України від 26.04.2003 р. № 621 

«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та 

державного бюджету»
355

 (в редакції від 17 квітня 2019 р. № 335); постанова 

КМ України від 12.06.2020 р. № 471 «Про затвердження Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України»
356

; постанова КМ України «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021‒2027 роки» від 5 серпня 

2020 р., №695
357

; розпорядження КМ України «Про схвалення Стратегії 

розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» від 10 липня 

2019 р., № 526-р), а також наказами міністерств (зокрема, наказом  

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 

29.07.2002 р. № 224 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

формування регіональних стратегій розвитку»). 

Чинну систему прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку України становлять прогнози економічного і 

соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди; 

регіональні та галузеві прогнози, програми економічного і соціального 

розвитку, що потребують урахування при проведенні форсайт-дослідження. 

Крім того, на дофорсайтній стадії дослідження мають бути проаналізовані та 

застосовані різні нормативно-правові акти, що враховують специфіку 

регіонів України, а також уточнюють і розширюють загальну базу 

програмно-цільового планування, у тому числі на місцевому рівні – стратегії 

розвитку регіонів України, середньострокові прогнози економічного і 
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соціального розвитку, державні цільові програми, регіональні та місцеві 

цільові програми, концепції/стратегії розвитку міст, галузей економіки, 

секторів промисловості тощо. Зокрема, структура джерел інформації, що 

використовуються для формування інформаційної бази на етапі проведення 

дофорсайтних досліджень, має бути сформована на основі
358

: 

– зарубіжних та вітчизняних галузевих та макроекономічних прогнозів, 

зокрема, прогнозів соціально-економічного розвитку загалом, оглядів, 

результатів форсайту та інших документів, що розробляються 

міжнародними, галузевими та аналітичними організаціями, органами 

державної влади; 

– документів державного стратегічного планування в різних сферах 

економіки, зокрема в науково-технологічній та інноваційній сфері, а також 

нормативно-правових документів у сфері технологічного прогнозування та 

предметної сфери дослідження; 

– основних законодавчих і нормативно-правових документів, підзаконних 

нормативних актів (розпоряджень і наказів Кабінету Міністрів України, 

профільних міністерств і відомств), угод між урядом, місцевими органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, що формують нормативно-

правову основу державного прогнозування; 

– планів заходів, розроблених профільними міністерствами 

(Стратегічного плану діяльності Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України на 2020–2024 роки, Плану 

діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України на 2019–

2021 роки, Стратегічного плану діяльності Міністерства фінансів України 

на 2018–2021 роки тощо); 

– загальнодержавних, секторальних і галузевих документів 

стратегічного планування (Стратегії розвитку сфери інноваційної 

діяльності на період до 2030 року, Національної стратегії розвитку освіти в 
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Україні на період до 2021 року, Державної стратегії регіонального розвитку 

на 2021–2027 роки, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 

Національної економічної стратегії на період до 2030 року, Енергетичної 

стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність», Експортної стратегії України («дорожня 

карта» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017–2021 роки; Стратегії 

енергетичної безпеки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 4 серпня 2021 р. № 907-р; Стратегії людського розвитку, 

затверджена указом Президента України від 2 червня 2021 року №225/2021; 

Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, 

затвердженої указом Президента України від 20 серпня 2021 року № 

372/2021; Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологічного 

захисту за принципом «єдине здоров’я» на період до 2025 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 

1416-р; Стратегії розвитку МСП України; Концепції більш чистого 

виробництва тощо); 

– документів корпоративного стратегічного довго- та середньострокового 

планування розвитку провідних підприємств галузей/секторів економіки 

(зокрема, технологічних дорожніх карт, Білих книг, стратегій, інвестиційних 

програм розвитку); 

–  науково-методичних, науково-аналітичних, прогнозних та 

форсайтингових досліджень провідних наукових та аналітичних інституцій 

країни (Інституту економіки та прогнозування НАНУ, Інституту 

економіки промисловості НАНУ, Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В.Птухи НАНУ, ІЕПСР НАНУ, Інституту регіональних 

досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ, Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАНУ, НІСД, ДП 

«Укрпромзовнішекспертиза», Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій, НТУУ «КПІ», Українського інституту 

майбутнього тощо). 
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При здійсненні підготовчих робіт до форсайт-дослідження одним із 

ключових завдань постає здійснення збирання, оброблення та систематизації 

інформації. При цьому зібрана інформація повинна мати високу точність, 

достовірність і повноту, щоб на її основі можна було виявити довгострокові 

проблеми, потреби та виклики, тренди розвитку, оцінити розвиток з точки 

зору економічних, соціальних, політичних, технологічних, наукових, 

екологічних та інших процесів, ресурсних можливостей. Зокрема, при 

складанні технологічного форсайту структура джерел інформації, які 

використовуються для формування інформаційної бази на етапі проведення 

дофорсайтних досліджень, має бути представлена таким чином
359

: 

 первинні документи: 

– опубліковані (офіційні, інструкційні, директивні; статистична 

інформація; періодичні видання; патентна документація; нормативно-

технічна документація, галузеві стратегії та програми розвитку науки й 

технологій тощо); 

– не опубліковані (звіти про науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи; дисертаційні роботи; звіти профільних міністерств; 

звіти галузевих організацій і асоціацій, інститутів розвитку в галузі науки, 

технологій, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 

препринти); 

 вторинні документи: 

–  довідкові інформаційні видання, аналітичні огляди й доповіді, 

реферативні огляди, бібліографічні огляди, реферативні журнали та збірники, 

бібліографічні довідники. 

Важливу роль у підготовці тематичного форсайт-дослідження відіграють 

вивчення та використання закордонних і вітчизняних статистичних баз 

даних; закордонних і вітчизняних державних, міжнародних патентних баз 

даних, інформаційно-пошукових систем у патентній сфері; бібліометричних 
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інформаційних ресурсів (реферативні бази даних наукового цитування та 

повнотекстові бази наукових публікацій, а також системи аналізу великих 

наукових даних); баз даних ретроспективних і прогнозних значень кількісно 

вимірюваних показників; матеріалів тематичних конференцій, виставок, 

семінарів, круглих столів та інших заходів, які допоможуть сформувати 

цілісне уявлення учасників проєкту про сутність та основні завдання 

дослідження і здійснити опис предметної сфери дослідження. З огляду на 

стрімкий розвиток цифрових процесів у світі та необхідність відповідати 

нагальним вимогам і викликам сучасності, в рамках проведення форсайту для 

охоплення якомога більших масивів інформації слід використовувати сучасні 

інформаційні системи та передові технології збирання, агрегації та 

оброблення даних і відомостей, зокрема технології Big Data і штучний 

інтелект. 

Проведення досліджень на базі інформації, зібраної на дофорсайтній 

стадії дослідження, має стосуватися всіх ключових аспектів життя країни – 

економічного, соціально-демографічного, інноваційно-технологічного, 

екологічного, територіального, зовнішньоекономічного тощо, з неодмінним 

урахуванням світових тенденцій. 

Особливе місце під час проведення дофорсайтної стадії дослідження 

посідає виявлення й аналіз найбільших за своїм значенням глобальних викликів 

– надзвичайно масштабних і складних проблем, з якими людство вже 

зіткнулося і вплив яких у середньо- та довгостроковій перспективах 

очікувано посилюватиметься. Ці виклики мають міждисциплінарний 

характер. Адекватне реагування на виклики динамічної економіки (та їх 

завчасне попередження) потребує координації дій різних органів управління 

на всіх рівнях – від міжнародного до рівня окремих регіонів або місцевого. 

При цьому роль форсайту полягає як у аналізі й інтерпретації факторів та 

драйверів економічного середовища, формуванні сценаріїв та прокладанні 

курсу, так і у виявленні «глобальних викликів» та у пошуку гідних 

відповідей на ці виклики, тобто тих заходів та інструментів політики, що 
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сприятимуть найбільш ефективному вирішенню актуальних і майбутніх 

проблем. 

Ключові структурні проблеми та загрози, що впливають на 

довгостроковий розвиток економіки України: 

• старіння населення; негативні демографічні тенденції; міграція значних 

масштабів; бідність, нерівність і вразливість населення; 

• безробіття і відсутність гідної роботи; дефіцит кваліфікованих кадрів; 

• зношування та застарівання промислових фондів підприємств; 

диспропорційність розвитку регіонів та ризики проявів відцентрових 

тенденцій; депресивність низки територій; поглиблення деструктивних 

тенденцій консервації старопромислової структури економіки країни та 

регіонів; 

• глобальні трансформації виробничих систем через технологічну 

революцію 4.0; технологічна інертність національної промисловості, 

неготовність до конкуренції на ринках несировинної продукції; глибокі 

розриви у продуктивності промислового виробництва між Україною та 

провідними економіками світу; технологічна залежність і технологічне 

відставання України; інноваційна пасивність національного бізнесу на 

глобальному тлі стрімких технологічних інновацій, що змінюють умови 

праці та життя; 

• надзвичайна кліматична ситуація; неефективні, забруднювальні 

способи виробництва енергії; розпад та втрата екосистем та біорізноманіття; 

кліматичні зміни, що спонукають до «зелених» шляхів зростання та 

низьковуглецевої індустріалізації; 

• недоступність участі у вищих ланках ланцюгів доданої вартості (ЛДВ) 

для українських товаровиробників як виробників низько вартісної сировини в 

умовах глобалізації розвитку ЛДВ у промисловості; 

• проблеми інституційного характеру (корупція, неефективна та 

позбавлена довіри судова система; порушення прав людини; відсутність 

довіри серед населення до політиків; неефективне управління, низька якість 
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державних послуг; політична нестабільність, відсутність спадкоємності 

влади); 

• безпекові проблеми (епідемії, пандемії; збройний конфлікт на сході 

країни; техногенні загрози, паливно-енергетична імпортна залежність). 

Організаційне забезпечення реалізації проєкту на дофорсайтній стадії 

дослідження передбачає необхідність у визначенні ініціаторів проведення 

дослідження та користувачів результатами його проведення щодо цілей та 

завдань організації передбачення і джерел його фінансування. Початковий 

набір ключових викликів та загроз формулюється ініціаторами проведення 

форсайту та пропагандистами. Крім того, на першому етапі формування 

форсайту (дофорсайтній стадії) ініціатори форсайт-дослідження здійснюють 

пошук зацікавлених політичних діячів, представників малого бізнесу, 

великих організацій; розрахунок кошторисної вартості дослідження; 

формують експертну групу; встановлюють індикатори форсайту. 

Починаючи форсайт-дослідження, необхідно окреслити сферу 

застосування форсайту. Спираючись на перелік викликів і загроз, що 

фіксуються на дофорсайтній стадії дослідження, можна визначити сферу 

застосування форсайту, структурні елементи, що мають включати такі 

моменти, як
360

: 

• окреслення ключових питань і проблем для обговорення із 

зацікавленими сторонами; 

• вибір різновиду форсайту (тематичний, територіальний, 

корпоративний); типів його формування (зверху (top-down), коли робота 

експертних груп проводиться паралельно за різними темами і одна з 

експертних груп відповідає за зведення отриманих результатів, або знизу 

(bottom-up), де велике значення приділяється взаємодії між учасниками, та 

гарантовано максимальне врахування думок експертів); 
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• обґрунтування підходів до вибору науково-технологічних пріоритетів, 

прогнозів майбутніх потреб, формулювання сукупності цілей, методів та 

інструментів державного розвитку і регулювання економічних відносин, з 

урахуванням національних інтересів; 

• вироблення плану щодо формування власне форсайту. 

Визначення сфери використання форсайту є, мабуть, найважливішою 

складовою організації його формування на дофорсайтній стадії. 

Більшість форсайт-проєктів з оцінки розвитку економіки фокусується на 

національній конкурентоспроможності та визначенні пріоритетів і 

стратегічних напрямів досліджень у галузі науки та технологій. Якщо 

зазначений проєкт розробляється як проєкт зі структурою «зверху-вниз», на 

першому етапі мають бути визначено цілі, а стратегічна робота за цим 

проєктом має проводитись на етапі його планування. Серед основних цілей 

форсайту можуть перебувати: 

• формування уяви про бажаний та переважний «образ майбутнього»; 

• визначення довгострокових стратегічних пріоритетів інноваційного 

розвитку, що забезпечить високий рівень конкурентоспроможності 

економіки, добробут людей та гідне місце у глобальному світі; 

• розроблення селективної стратегії економічного розвитку основних 

сегментів національної економіки; 

• формування сценаріїв досягнення «образу майбутнього» з урахуванням 

глобальних викликів, трендів, драйверів, ризиків, обмежень та можливостей; 

• визначення видів ресурсів та напрямів розвитку, ключових 

компетенцій, необхідних для досягнення «образу майбутнього»; 

• актуалізація цілей, завдань, ключових положень інноваційного 

розвитку за секторами економіки. 

Важливим є визначення основних моментів у розвитку досліджуваного 

об‘єкта, зокрема таких, які з рецесивних ознак здатні перетворитися на 

домінантні елементи у перспективі. Наприклад, можна передбачити 

необмежену кількість показників, на які бажано, щоб економіка країни / 
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окремих регіонів могла вийти в майбутньому, а можна зосередитися на 

виділенні декількох ключових моментів (трьох чи чотирьох), які 

кардинальним чином покращать ситуацію. Саме для останніх слід 

використовувати інструментарій форсайту. Передбачення за цими напрямами 

допоможе виявити якісне зростання інших показників
361

. 

Поряд із визначенням сфери застосування форсайту відбувається його 

інституціоналізація або інтегрування засад стратегічного форсайтингу в 

державну політику. Досвід провідних країн засвідчує, що для успішного 

моніторингу і коригування форсайту необхідно задіяти чи створювати в 

країні певні базові структури та інститути. З одного боку, потрібні свого роду 

«мозкові центри» або центри компетенцій з форсайту, що об‘єднують 

національних експертів у сфері форсайту для роботи над проєктами, 

поширення інформації про їх результати та виконання освітньої функції. А з 

другого боку, необхідні організації, що на постійній основі відстежуватимуть 

новини та зміни, які відбуваються у світі науки та технологій та поширюють 

інформацію про них серед стейкхолдерів. Як відзначалося вище, у Великій 

Британії цю роль виконують так звані центри сканування горизонту, створені 

рядом міністерств (найвідоміший – центр HSC при Міністерстві бізнесу, 

інновацій і навичок), у Росії створення шести центрів прогнозування було 

одним із завдань третього циклу Довгострокового прогнозу науково-

технологічного розвитку Росії (ДПНТР – ключовий національний форсайт-

проєкт). Ще одним прикладом слугує Німеччина, де існує Система 

відстеження (Monitoring System), подібна до британських центрів 

сканування. 

Потенціал використання форсайту у стратегічному плануванні України 

досить високий. По-перше, є інфраструктура наукових центрів та інститутів в 

рамках НАН України, створено національний Форсайт-центр на базі НТУУ 
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«КПІ імені Ігоря Сікорського»
362

, проведення форсайт-досліджень заведено 

до основного переліку завдань УкрІНТЕІ, проблемами форсайта займається 

низка незалежних аналітичних центрів. По-друге, широке публічне 

обговорення сценаріїв бажаного майбутнього сприятиме активізації 

інститутів громадянського суспільства, з метою їх залучення у процес 

спільного формування стратегії майбутнього розвитку держави. Водночас, на 

думку фахівців
363

, існують певні перешкоди, зокрема, наразі процес 

формування національних стратегій розвитку досить закритий і непрозорий 

для суспільства. Механізми участі громадянського суспільства перебувають 

на стадії початкового формування, а політичний діалог можна 

охарактеризувати як слабкий і нерозвинений. Ключовими факторами 

успішності впровадження та застосування практики форсайта у процеси 

стратегічного планування є політична воля і зацікавленість українського 

уряду. Тезу про прийняття форсайту урядами як інструменту стратегічного 

довгострокового планування, що залежить від політичної волі керівництва, 

висунуто в основоположних документах ООН
364

. 

Наразі дається взнаки відсутність інституційної структури, що дозволяла 

би використовувати методологію Форсайт у напрямі узгодження суспільних, 

державних і корпоративних відносин. Політикам важко досягти консенсусу в 

досягненні короткострокових цілей, але вони можуть досягти успіху при 
                                                           
362
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дослідженні спільних цілей, орієнтованих на майбутнє. При обговоренні 

довгострокових цілей діалог суспільства, бізнесу та інших стейкхолдерів із 

владою стає більш відкритим та невимушеним, а широке залучення всіх 

категорій учасників форсайт-дослідження підвищує ступінь узгодженості 

рішень та зменшує поляризацію поглядів. 

Однією з основних умов успішності форсайту є активна участь усіх 

ключових гравців (державних органів, наукової сфери, університетів, бізнесу 

та інших) для забезпечення використання отриманих результатів при 

формуванні та коригуванні видів політики та стратегій. Краща організація 

процесу проведення форсайт-прогнозування має передбачати участь 

представників виконавчої гілки влади (Президента, Кабінету Міністрів 

України, міністерств), парламенту, регіональних органів влади, органів 

місцевого самоврядування. 

Враховуючи досвід розвинених країн, які мають урядову інституцію для 

координації всіх груп форсайту та підготовки позиційних документів для 

прем‘єр-міністра, на замовлення державних органів влади (уряду, окремих 

міністерств), Україна має створити окрему агенцію (координуючий орган) на 

урядовому (чи президентському) рівні, як спеціальну організацію для 

виконання функцій координації політики на національному рівні, що буде 

уповноважена співпрацювати з іншими міністерствами та брати 

безпосередню участь у визначенні пріоритетів державної політики за 

допомогою методології форсайту. Такий підхід дасть змогу сформувати 

інституційну основу для наукового передбачення та забезпечити 

регулярність проведення досліджень із визначення пріоритетів 

технологічного, інноваційного, економічного та соціального розвитку в 

Україні. Аналіз і прогнозування взаємодії державної влади, корпорацій, 

населення та інших стейкхолдерів необхідно розглядати з позицій 

спрямованості динаміки інтересів, уникнення загострення конфліктів 

інтересів, виділення основ для консолідації векторів динаміки інтересів, що 
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загалом становить складний процес взаємоузгодженості точок зору та 

особливих думок учасників дослідження. 

Така агенція може бути організована у вигляді дорадчого органу, що не 

конкуруватиме з іншими міністерствами. Форсайтингова агенція повинна 

обирати для аналізу та порушувати нові теми, що часто не аналізуються в 

повсякденній практиці. Аналіз сценаріїв слід застосовувати до конкретних 

проблем, таких як екологія, інфраструктурні програми, оцифрування робочих 

місць, нерівність, освіта та нові вимоги середнього класу. Ці питання 

стосуються різних галузей знань, інституцій та зацікавлених сторін. Тому 

команди із розробки форсайту мають бути різноманітними та об‘єднуватися 

в єдину мережу. 

Керуючись зарубіжним досвідом формування подібних структур, 

дозволимо собі запропонувати певний алгоритм участі координуючого 

органу в процесі форсайту в його зв‘язку з державними установами та 

іншими соціальними партнерами. Як зазначалося вище, для забезпечення 

підтримки проєкту на високому рівні доцільним є переконання 

національного уряду щодо вигоди та ефективності цієї ініціативи. 

Національний координатор запрошує для участі в дослідженні державні 

установи, представників соціальних партнерів та неурядові організації. Крім 

того, координатором прописуються ролі та завдання учасників процесу, що 

чітко прописані у плановому документі з часовою шкалою, де зазначено, 

коли певні завдання мають бути виконані та яка їх діяльність передбачена на 

етапі дофорсайтного дослідження. Координаційний орган відповідає також за 

пропаганду передбачуваної діяльності, за сприяння контактів на високому 

рівні в уряді (адміністрації президента), забезпечення залучення ключових 

зацікавлених сторін, перевірку та забезпечення впровадження процесу 

передбачення і його результатів. Ключовим інституційним результатом 

підготовчого етапу дослідження є визначення і висунення учасників процесу 

та роз‘яснення функціональної ролі координаційного органу серед 

державних установ. 
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Основними принципами співпраці пропонованої інституції з іншими 

державними установами стануть: відсутність політичного втручання та 

гарантування належної координації між різними органами влади; 

усвідомлення важливості форсайту на високому рівні та втілення його 

результатів у державній політиці; забезпечення прихильності відповідних 

зацікавлених сторін на технічному рівні. Створення такої агенції на 

урядовому рівні допоможе уникнути розпорошення ресурсів, сконцентрувати 

їх на напрямах із найбільш очікуваною віддачею, зберегти керованість 

цілісного процесу та його зв‘язку із політичним порядком денним. 

Доцільним є формування такої інституційної структури і структури із 

точки зору підтримки організаційних заходів та координації дій щодо 

розроблення та впровадження технологій наукового передбачення розвитку, 

узгодження суспільних, державних і корпоративних інтересів, заохочення 

міжнародного співробітництва
365

. Ще одним фактором на користь створення 

подібної агенції є необхідність зберігати дотримання єдності методології, що 

застосовується в рамках роботи різних груп, зокрема забезпечити єдність 

підходів та подібність використовуваних інструментів дослідження. Це дасть 

можливість досягти значного ефекту від результату їх діяльності, а також 

спростити контроль за якістю виконання форсайт-дослідження. 

На наш погляд, ступінь залучення представників органів влади, 

відповідальних за формування державної політики та реалізацію стратегій 

розвитку України, до процесу організації форсайту має стати більш високим, 

зокрема, через підвищення їх ролі у формуванні експертних мереж і надання 

майданчика для діалогу між основними суб‘єктами процесу розвитку. В 

частині організації та управління процесом форсайта це насамперед 

передбачає сприяння у: 

•  залученні різних громадських сил – бізнесу, наукового 

співтовариства, органів державної влади та громадянського суспільства, до 
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активних дій щодо реалізації ними ж передбачуваних змін (в обговоренні та 

зіставленні довгострокових прогнозів, стратегій розвитку, виробленні більш 

повного комплексного бачення майбутнього, узгодженні шляхів досягнення 

майбутнього); 

•  створенні мереж висококваліфікованих та зацікавлених у діях щодо 

реалізації форсайту експертів-учасників, які в змозі сформулювати адекватну 

відповідь на політичні, економічні, соціальні та інші актуальні виклики, 

мають необхідне передчуття щодо заходів попереджувального впливу і 

готові усвідомлено застосовувати наявні в їхньому розпорядженні ресурси; 

•  самоактивізації, комунікації учасників форсайт-проєкту та 

координації їхніх дій (зокрема, шляхом ініціювання проведення інтенсивних 

взаємних обговорень залучених експертів, проведення опитувань певних 

груп населення, прямо зацікавлених у вирішенні проблем, які досліджуються 

в рамках проєкту); 

•  досягненні консенсусу між основними учасниками щодо 

найважливіших стратегічних напрямів розвитку шляхом організації їх 

постійного діалогу (в рамках панелей експертів, робочих груп, семінарів, 

конференцій тощо шляхом узгодження партикулярних інтересів різних 

верств суспільства); 

•  формуванні розвиненого громадянського суспільства, оскільки 

передбачення є результатом активної участі різних соціальних верств 

суспільства, активних громадян, включаючи бізнесменів, науковців, 

політиків, споживачів; 

•  забезпеченні регулярності та повторюваності форсайт-проєктів, а 

також виявленні та формулюванні викликів і можливостей, які 

домінуватимуть у майбутньому. 

Для подальшої інституціоналізації форсайту необхідно відображати 

результати проведених досліджень у цільових програмах у сфері наукової та 

технічної політики, галузевих і відомчих стратегіях розвитку, оскільки 

проникнення ідей форсайту в наукове та освітнє співтовариство відбувається 
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значно швидше, ніж у свідомість представників органів влади та бізнесу. 

Через це поширення результатів уже проведених досліджень і залучення до 

реалізації подібних проєктів широкого кола зацікавлених осіб є важливими 

заходами, спрямованими на популяризацію форсайту в Україні. 

 

Науково-методичне супроводження регламентації проведення 

дофорсайтних досліджень у сфері зайнятості 

 

Ефективність стратегічного управління національним господарством у 

сучасних умовах прямо залежить від наявності чіткого бачення майбутнього, 

вміння передбачити чи врахувати виклики як глобальної, так і внутрішньої 

генези, що визначатимуть напрями і темпи соціально-економічного розвитку, 

оскільки це дає змогу вчасно реагувати на ці виклики, запобігши їх окремим 

проявам, мінімізувавши можливі втрати, зберігши чи забезпечивши 

конкурентні переваги завдяки високій готовності до цих викликів шляхом 

відповідного коригування стратегічних та планових документів. 

Особливе місце серед викликів майбутнього належить тим, які пов‘язані 

зі стрімким розвитком нових технологій та прискореними темпами їх 

уведення в комерційну експлуатацію та які здатні спричинити значні 

структурні шоки на ринках ресурсів, капіталу та праці, до яких неможливо 

адаптуватися без потрясінь соціального та економічного характеру, якщо не 

розробляти упереджувальні заходи та їх не застосовувати. 

При цьому саме форсайту належить головна роль як у аналізі та 

інтерпретації факторів та драйверів економічного середовища, виявленні 

глобальних викликів, формуванні сценаріїв та прокладанні курсу, так і у 

пошуку гідних відповідей на ці виклики, тобто тих заходів та інструментів 

політики, що сприятимуть найбільш ефективному вирішенню актуальних і 

майбутніх проблем. Також з огляду на те, що ці виклики мають 

міждисциплінарний характер і потребують координації дій різних органів 

управління на всіх рівнях – від міжнародного рівня до рівня окремих регіонів 
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чи місцевого – саме форсайт є універсальним і незамінним інструментом у 

виробленні й узгодженні складних і необхідних рішень на основі 

партисипативного дослідження перспектив досягнення бажаного очікуваного 

результату за участі багатьох зацікавлених сторін. 

Аналіз відкритої інформації щодо зарубіжних та вітчизняних форсайт-

досліджень показує, що значна їх частина не є форсайтами за своєю 

сутністю, а лише використовує бренд форсайту для залучення ресурсів і 

надання проєктам відповідного іміджу. В них або зовсім немає, або слабко 

відображені ключові риси форсайту – залучення різних категорій 

стейкхолдерів і кваліфікованих експертів, використання ґрунтовної доказової 

бази, організація творчої взаємодії між експертами, обговорення отриманих 

результатів широким колом зацікавлених сторін. Нині можна говорити про 

наявність значного досвіду та мотивацій для переходу на новий рівень 

постановки завдань та якості результатів досліджень у сфері науки та 

технологій, що відповідає сучасній практиці форсайту. 

У вітчизняній науковій літературі бракує матеріалів, де надаються 

пояснення підготовки до форсайт-досліджень, обґрунтування поєднання та 

вибору тих чи інших методів та підходів для тематичних досліджень. Також 

дотепер в Україні не існує нормативно закріпленої практики застосування 

форсайту. Основу для підготовки дофорсайтних досліджень становлять 

успішні зарубіжні практики щодо досліджень на національному, 

регіональному, галузевому рівнях. Найбільш прогресивним та передовим у 

багатьох країнах є поєднання стратегічного прогнозування і програмно-

цільового методу планування, що є одним із способів вирішення складних 

загальнодержавних проблем, оскільки за рахунок програмних заходів, 

орієнтованих на досягнення цілей, дозволяє отримувати кращі результативні 

показники. Ця практика протягом багатьох років використовується в Австрії, 

Німеччині, Франції, Фінляндії, США, Канаді, Японії, Південній Кореї, Росії 

та деяких інших країнах, хоча механізми і форми програмно-цільових 
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інструментів у країнах суттєво відрізняються один від одного і переважно 

залежать від соціально-економічних умов, які склались історично. 

Враховуючи завдання щодо розроблення та вживання комплексу заходів 

для подолання глобальних викликів і запобігання їх негативних наслідкам, 

дофорсайтна стадія досліджень має передбачати системне розуміння 

пріоритетів, передусім соціально-економічного та науково-технологічного 

розвитку. Причому увагу нинішніх форсайт-досліджень має бути 

зосереджено не тільки на окремих тематичних сферах економіки чи науки та 

технологій, які потребують переваги не скільки при розподілі відповідних 

ресурсів, скільки при передбаченні системних цільових орієнтирів, які 

охоплюють пріоритети макрорівня, що визначаються зовнішніми по 

відношенню до об‘єктної сфери досліджень політичними, економічними, 

соціальними умовами; інституційно-функціональні пріоритети, пов‘язані з 

потребою в розвитку державних інститутів; науково-технологічні пріоритети, 

фінансово-економічні, культурні, екологічні, соціально-демографічні 

пріоритети тощо. 

Одним із стратегічних пріоритетів державної політики у сфері 

соціально-економічного розвитку є прогнозування стану ринку праці як 

ключової складової економіки країни і, передусім, сфери зайнятості та 

кадрового забезпечення промисловості. Ринок праці є тим індикатором, що 

чутливо реагує на будь-які зміни у структурі економіки: чи то стрімкий 

розвиток технологій, який призводить до застарівання професій на ринку 

праці та появи нових (із набуттям нових компетенцій), чи то зміни галузевих 

та кваліфікаційних пропорцій зайнятості, поширення такого явища, як 

«технологічне безробіття» тощо або глобалізації світової економіки та 

лібералізації ринку праці, що створює нові можливості для пересування 

людей та підвищення міграційної мобільності населення.  
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На думку фахівців
366

, загальними значимими трендами майбутнього 

розвитку сучасного світу є зростаюча швидкість змін у всіх сферах 

суспільства та його зростаюче ускладнення. При цьому на сферу зайнятості 

та ринок праці впливають безліч факторів, зокрема, глобалізація світової 

економіки, підвищення мобільності населення, а також демографічні 

процеси, розвиток цифрових, адитивних та інших сучасних технологій, 

автоматизація та роботизація сфери праці, трансформація системи 

управління, формування іміджевих переваг щодо престижності професій та 

потреби працювати. Все це посилює процеси трансформації у сфері 

зайнятості, пов‘язані зі зміною моделей управління, робочих місць, галузевої 

структури, технологій виробництва, умов та змісту праці. 

Очікувані зміни, що визначатимуть розвиток ринку праці в недалекому 

майбутньому 

На основі аналізу міжнародних літературних джерел та думок провідних 

експертів світу, очікуваними є трансформації ринку праці, які пов‘язані зі 

стрімким технологічним розвитком та прискореною комерціалізацією його 

досягнень, вже в перспективі до 2030 року, що полягають у: 

• зростанні кількості компаній, які будують свій розвиток на 

ефективному управлінні ресурсами знань і людського капіталу;  

• збільшенні розриву між попитом і пропозицією на ринку праці через 

зміщення попиту на робочу силу в бік нових галузей промисловості та 

скорочення традиційних виробництв, а також через необхідність тривалого 

часу на підготовку кадрів з необхідними навичками і кваліфікацією; 

• витісненні людської праці з виробництва та послуг через нові 

інформаційні та автоматизовані технології. (На сьогодні, за оцінками 

експертів, навіть у розвинених країнах близько 75% людської праці є 

простою і такою, що може бути замінена машинами); 
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• відсутності проблем із працевлаштуванням лише щодо 

висококваліфікованих кадрів, водночас безробіття дедалі більше 

стосуватиметься середнього класу; 

• посиленні міграції кваліфікованих кадрів у міжнародному масштабі. 

Буде створено глобальний ринок праці спеціалістів та менеджерів завдяки 

усуненню формальних обмежень, розвитку цифрових комунікаційних 

технологій, швидкому транспорту, поширенню знання мов міжнародного 

спілкування, зокрема англійської тощо; 

• зміні відносин між роботодавцем і працівником, а також в організації 

праці та способі управління персоналом через зміни в характері праці. 

Зайнятість буде зосереджена у малих та середніх підприємствах та великих 

міжнародних корпораціях. Серед малих підприємств переважатиме власний 

(сімейний) бізнес без традиційного поділу на працівників і роботодавців, а у 

великих корпораціях зміни відбудуться в результаті посилення ролі 

кваліфікованого персоналу. Зросте роль співробітників, які не мають прямого 

відношення до певної компанії, а будуть орієнтовані на роботу, пов‘язану з 

виконанням одного завдання або проєкту, що змінить механізми залежності 

працівника від робочого місця; 

• зміні в організації праці, що будуть спрямовані на роботу в командах, 

які мають різноманітні завдання та реалізують декілька проєктів одночасно; 

• тому, що найбільшим попитом користуватимуться працівники, які 

мають здібності до адаптації до нових професійних викликів та постійного 

розширення власних навичок, відбуватиметься зменшення важливості 

досвіду на користь більш загальних знань, які дозволяють швидше та 

ефективніше адаптуватися до нових умов; 

• поширенні дистанційної роботи завдяки розвитку інформаційних 

технологій і змін у менталітеті співробітників, а також через пандемічні 

виклики. 

Оцінка умов та факторів на дофорсайтній стадії дослідження сфери 

зайнятості та кадрового забезпечення 
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До цього часу проблеми зайнятості та кадрового забезпечення відходили 

на другий план, їх вирішення не координується із інвестиційною, 

соціальною, промисловою політикою. Враховуючи складність та 

взаємозв‘язок проблем, які вирішуються в рамках форсайту, можна говорити 

про необхідність міждисциплінарного підходу в рамках дослідження, що 

розширює інструментарій пізнання проблем, які мають надзвичайно 

широкий діапазон (наприклад, середньострокові перспективи молодіжної 

зайнятості, перспективи галузевого або регіонального ринку праці в умовах 

цифрової економіки, потоки міграції висококваліфікованих робітників у 

довгостроковому періоді тощо). До того ж, з огляду на існуючі типи 

форсайту, можна говорити про ступінь деталізації дослідження зайнятості та 

ринків праці на національному, регіональному, галузевому та 

корпоративному рівнях. 

Однак при дослідженні та довгостроковому прогнозуванні ринку праці 

доцільно враховувати не лише ці традиційні фактори, а й фактори, що 

визначають майбутнє соціально-економічне середовище, в якому 

функціонуватиме ринок праці. Визначення цих факторів пов‘язане 

насамперед із технологічним розвитком, щодо чого проводяться національні 

та міжнародні форсайти. 

На дофорсайтній стадії дослідження слід передбачити проведення 

критичного аналізу зарубіжних досліджень із прогнозування розвитку ринку 

праці та кадрового забезпечення галузей промисловості, визначення 

найбільш ефективних методичних рішень при організації процедур форсайту 

у процесі формування та реалізації державної кадрової політики. Важливим 

при цьому є врахування національної специфіки щодо подібних досліджень. 

Деструктивні деформації у промисловому розвитку призводять до 

тектонічних зрушень в економічній стабільності у масштабі всієї країни, що 

може загрожувати забезпеченню національної безпеки. Україні, що 

опинилася перед глобальними викликами, пов’язаними зі стрімким 

розвитком цифрових технологій та їх впливом на ринок праці, украй 
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необхідно здійснити якісні зміни, пов‘язані з прискоренням адаптації 

української промисловості до глобальних технологічних викликів. 

Загрозливим викликом, що обумовлює сьогодні проблеми ефективності 

використання кадрового потенціалу промисловості, стає втрата людських 

ресурсів та кваліфікованих працівників, зокрема – через процес трудової 

міграції. Відбувається цей процес на тлі ускладнення демографічної ситуації 

та дисбалансів ринку праці, освіти, труднощів інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб у приймаючі громади. Яким стане майбутній ринок праці, 

які професії та спеціальності будуть на ньому затребувані, а які зникнуть 

через скорочення попиту, який масштаб очікуваного вивільнення робочої 

сили – ці та інші питання турбують і населення, і бізнес, і державу. 

Водночас не меншої уваги вимагає передбачення позитивних ефектів 

стрімкого технологічного розвитку та напрацювання рішень з їх поширення 

та використання, оскільки розвиток технологій відбувається за досить 

широким спектром напрямів, спроможних забезпечити сталий розвиток 

підприємств та гідну працю для всього суспільства, сприяти досягненню 

Цілей сталого розвитку в Україні. 

Оцінка майбутніх ефектів на дофорсайтній стадії дослідження сфери 

зайнятості та кадрового забезпечення 

Слід зазначити, що у вітчизняних умовах на якість форсайт-досліджень  

негативний вплив чинять ряд чинників, які виникають при використанні 

форсайт-методу в практичній діяльності, основні з яких: 

  лобіювання пріоритетів з боку замовників у проєктах залежно від 

політичної та кон‘юнктурної ситуації; 

  відсутність обґрунтованого інструментарію дослідження (набору 

методів), що дозволяє створити продуманий, логічно витриманий проєкт; 

  відсутність стейкхолдерів, які зацікавлені та активно впливають на 

розвиток галузі та конкретні процеси розвитку, тобто в реалізації повинні 

брати участь компетентні фахівці (соціальні групи), підібрані за критеріями 
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достатньої професійної кваліфікації, особистої зацікавленості у майбутніх 

змінах сфери діяльності; 

  участь фахівців, мало зацікавлених у постійній діяльності з реалізації 

та оновлення рекомендацій форсайт-дослідження: йдеться про відсутність 

спільнот, які реалізують побудову моделі майбутнього сфери зайнятості; 

  відсутність цілеспрямованого руху всіх учасників конкретного проєкту 

розвитку; 

  низька відповідальність інститутів у сфері зайнятості за ефективність 

ринків праці та освіти. 

Для прогнозування ринку праці фахівці повинні мати чітку 

методологічну базу щодо професійних груп різного ступеня стійкості на 

ринку праці. Очевидно, що аналіз перспективних змін структури сучасного 

ринку праці не актуальний без дослідження впливу цифрових технологій на 

різні професійні групи: державних службовців, викладачів, підприємців. 

Зокрема, в дослідженнях
367

 було виділено дві групи професій за 

критерієм динаміки ринкових перспектив робочих місць: 

– нові професії зі зростаючим попитом, поява яких пов‘язана з новими 

технологіями (фахівці з аналізу даних, штучного інтелекту та машинного 

навчання, розробники програмного забезпечення та додатків, фахівці з 

маркетингу, фахівці з цифрової трансформації); 

– зникаючі професії, що втрачають актуальність у сфері трудової 

діяльності зі зміною споживчого попиту чи появою більш досконалих 

технологій (наприклад, кошторисник, білетер тощо). 

На відміну від цієї типології повнішою класифікацією професійних груп 

за критерієм стійкості робочих місць на ринку праці в умовах розвитку 
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цифрових технологій представляється типологія Ф. Фоссен та А. Зоргнер
368

, 

що включає: 

  професії, трудові функції яких не піддаються цифровізації; 

  професії з частковою цифровізацією трудових функцій відповідно до 

зміни вимог до навичок працівників та розподілу трудових функцій між 

людьми та технікою; 

  професії, що передбачають високу частку машинної праці та 

витіснення працівників із трудового процесу; 

  професії з перспективою повної автоматизації робіт та відмови від 

існуючих робочих місць. 

Вочевидь процес автоматизації праці людини відбуватиметься 

нерівномірно за професіями, спеціалізаціями, галузями та регіонами. Так, 

представники однієї й тієї ж професійної групи користуватимуться різним, 

можливо, і вкрай диференційованим, попитом на локальних ринках праці, 

залежно від рівня технічної оснащеності підприємств регіону. Відповідно 

при значній деталізації форсайт–дослідження це необхідно врахувати. 

Слід також врахувати, що попит на працівників тієї чи іншої професії 

сьогодні в основному визначається професійно-кваліфікаційною структурою 

зайнятих у виробництві, що склалася. Серед основних чинників, які можуть 

впливати на структуру попиту в промисловості та які слід враховувати на 

дофорсайтній стадії дослідження при визначенні основних трендів та 

перспектив розвитку ринку праці, можна зазначити такі: 

–  вивчення попиту та пропозиції на професії ринку праці, їх 

перспективності у конкретному регіоні на основі його економічного 

розвитку; 

–  визначення переліку кваліфікаційних вимог щодо будь-якої професії 

(базові знання, уміння та навички, тобто основні професійні компетенції, 

додаткові професійні компетенції, специфічні регіональні вимоги тощо); 
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–  збільшення потреби у працівниках, які володіють базою знань у 

сфері інформаційних технологій, сучасними екологічними знаннями, мають 

практичні навички та формують екологічний світогляд; 

–  переміщення робочої сили із промисловості за кордон у формі 

трудової міграції або у ті сектори вітчизняної економіки, що пов‘язані з 

наданням різних видів послуг населенню та підприємствам; 

–  впровадження професійної підготовки, що орієнтована на 

формування творчої, саморозвиненої особи, яка здатна до продуктивної 

самореалізації в умовах ринку; 

–  збільшення потреби у «напівкваліфікованих» працівниках (тих, які 

мають певні кваліфікаційні навички, проте без певного освітньо-

кваліфікаційного рівня) та зниження потреби у некваліфікованих 

працівниках. 

Постановка завдань на дофорсайтній стадії дослідження сфери 

зайнятості та кадрового забезпечення 

Прогнозування потреб у професійних кваліфікаціях повинно 

кореспондуватися з розглядом існуючих соціально-економічних пріоритетів 

країни, а також ступеня відповідності національним пріоритетам і тенденціям 

розвитку виробництв, у першу чергу переробної промисловості, в середньо- і 

довгостроковій перспективах. Це, відповідно, передбачає вивчення 

об‘єктивних закономірностей технічного і соціального прогресу в секторах та 

огляд глобальних технологічних трендів (перевірка застосовності в країні, 

технологічного розриву, технологічного розвитку, тобто визначення 

можливості застосовувати світові цифрові технології у певному секторі). 

Передбачення потреб ринку праці у професійних кваліфікаціях із 

цифровими навичками дозволить в коротко- та середньостроковому періодах 

спрогнозувати потребу в працівниках із цифровою компетентністю для всієї 

економіки, що створить можливості для більш обґрунтованого формування 

державного та регіонального замовлення на підготовку працівників за 

затребуваними професійними кваліфікаціями та зумовить зростання ролі 
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людського капіталу в майбутньому розвитку України і підвищення його 

вартості. 

При форсайт-прогнозуванні важливим є проведення декількох ітерацій 

опитування фахівців, стейкхолдерів, що в результаті допоможе сформувати 

Перелік професійних кваліфікацій із цифровими навичками. На наш погляд, 

перелік професійних кваліфікацій із цифровими навичками потребує 

детального розроблення, для його формування слід передусім провести 

анкетне опитування серед представників високотехнологічних виробництв 

переробної промисловості. 

Водночас аналіз фахових наукових та прикладних досліджень щодо 

оцінки ступеня готовності вітчизняної промисловості до таких викликів, як 

трудова міграція та відплив кадрів, дає змогу сформулювати пріоритетні 

завдання для досягнення високих рівнів розвитку виробництва шляхом: 

навчання персоналу для професійного та кар‘єрного зростання як 

нематеріальної мотивації для утримання персоналу компаній; розвитку 

соціального партнерства між ЗВО та провідними українськими компаніями, 

зацікавленими в тому, щоб поповнювати штат підприємств вітчизняними 

кваліфікованими кадрами; визначення ключових компетенцій робітників, 

яких компанії шукатимуть вже у недалекому майбутньому і, відповідно, 

спільно з ЗВО розроблятимуть необхідні для їх досягнення професійні 

стандарти. 

Очевидно, що необхідне розроблення методологічної підтримки 

форсайт-досліджень ринку праці і як самостійного проєкту, і з обов‘язковим 

виділенням цієї сфери в рамках технічних, регіональних та інших форсайтів. 

Практичний досвід щодо розроблення форсайт-проєктів у сфері 

зайнятості та кадрового забезпечення 

У світі актуалізувалися, прикладні дослідження, зокрема і за 

форсайтною методологією, щодо визначення трендів формування та 

розвитку ринку праці, попиту на затребувані цифрові навички, професійні 

кваліфікації, з урахуванням впливу глобальних світових тенденцій: розвитку 
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Індустрії 4.0, цифровізації, автоматизації робочих місць
369

. Актуальність 

створення в Україні комплексного механізму узгодженості потреб 

промисловості у кадрах з масштабами та напрямами професійної підготовки 

стає більш очевидною, оскільки система освіти повинна адекватно реагувати 

на запити ринку праці. 

В Україні вже реалізується низка програм та проєктів розвитку 

інформатизації з метою підвищення якості людського потенціалу та згідно з 

планом дій щодо реалізації Національної стратегії розвитку інформаційного 

суспільства то відповідно до визнаних міжнародних документів. Основні цілі 

цифрового розвитку України усвідомлюються державою та суспільством. Це 

знайшло своє втілення у появі низки документів
370

, а також у Програмі 

діяльності КМУ (затверджена Постановою КМУ №471 від 12.06.2020 р.), на 

виконання якої Міністерство цифрової трансформації України запустило 

національний проєкт із цифрової грамотності – Дія. Цифрова освіта. 

У напрямі покращення якості кваліфікацій в Україні та наближення 

Національної системи кваліфікацій до європейських вимог щодо визнання та 

забезпечення якості кваліфікацій було зрушено з місця багаторічний процес 

створення Національної рамки кваліфікацій. Для досягнення визначених 

цілей цифрового розвитку України, що базується на розвитку та поглибленні 

цифрових компетентностей громадян та забезпечення їхньої готовності до 

використання цифрових можливостей в особистому та суспільному житті 

було розроблено Рамку цифрових компетентностей для громадян України 

(Dig Comp UA for Citizens – The Digital Competence Framework for UA 

Citizens).  
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Як зазначається у Звіті про людський розвиток 2016
371

, опанування 

навичками, необхідними для XXI ст., має стати складовою процесу освіти 

протягом життя, спрямованої на критичне мислення, креативність і 

комунікативність. У цьому напрямі в Україні вже проводиться низка 

форсайтних досліджень: 

–  форсайт-дослідження «Проєкт «Україна 4.0. Форсайт соціально-

економічних змін та прогнозування потреби у професійних кваліфікаціях з 

цифровими навичками» (2021–2022 рр.) щодо визначення трендів 

формування та розвитку регіонального ринку праці, попиту на затребувані 

цифрові навички, професійні кваліфікації, з урахуванням впливу глобальних 

світових тенденцій (діджиталізації, промислової революції та розвитку 

Індустрії 4.0, автоматизації робочих місць, суттєвого зростання кількості 

безробітного населення внаслідок невідповідності кваліфікації робочої сили 

потребам сучасного технологічного робочого місця); 

–  форсайт-дослідження «Навички для СМАРТ-спеціалізації. 

Машинобудування з високою доданою вартістю. Харківська область» (2016–

2021 рр.). У 2021 р. Європейський фонд освіти (ЄФО) запроваджує два нові 

елементи до методології, що застосовуватимуться у Харкові в секторі 

передового виробництва: форсайт-дія та партнерство із взаємодопомогою. 

Перша мета форсайт-дій у Харківській області – допомогти політикам, 

школам і центрам ПТО, а також підприємствам передбачити зміни, 

підготувати відповіді та створити більш надійні стратегії для задоволення 

потреб щодо навичок «розумної спеціалізації». Друга мета форсайт-дій 

полягає в тому, щоб закласти основу для взаємного навчання з регіонами ЄС 

із відповідними пріоритетами розумної спеціалізації. Для досягнення цих 

цілей форсайт спрямований на обговорення ширшого планування 

регіонального розвитку, умов ведення бізнесу та зовнішнього економічного 

середовища. 
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Отже, узагальнюючи викладене вище, слід зазначити, що реалізації 

подібних комплексних досліджень має передувати робота з теоретичного 

осмислення накопиченого зарубіжного досвіду в цій сфері. Наявним 

фрагментарним науковим дослідженням бракує конкретних підходів щодо 

з‘ясування мети, способів і функцій забезпечення інституціоналізації 

відносин зайнятості у промисловості та кадрового забезпечення галузі. 

Потребує наукового уточнення і характер відносин держави, недержавних 

інститутів, громадянського суспільства. Мало вивченою проблемою 

залишається і процес інтеграції усіх стейкхолдерів для забезпечення і 

втілення політичних, економічних та соціальних рішень. 

Форсайт-дослідження, зокрема щодо таких питань, як підвищення 

зайнятості та кадрове забезпечення промисловості, передбачає узгоджену 

оцінку перспектив реалізації державної кадрової політики та має спиратися 

на формування стратегічного бачення щодо розвитку кадрового потенціалу 

промисловості як найважливішого інтелектуального та професійного 

ресурсу, зорієнтованого на підвищення професіоналізму, найбільш повне 

використання знань і можливостей кваліфікованих кадрів робітничих 

професій та фахівців стати фундаментом для нової модернізованої, 

конкурентоспроможної економіки України. Питання підготовки 

кваліфікованих кадрів для промисловості, які володіють сучасними 

цифровими навичками, є питанням стратегічної безпеки України, це є 

конкурентна перевага української економіки і можливість посісти високе 

місце у глобальному економічному просторі. Вивчення проблеми 

задоволення потреб промисловості у кваліфікованих кадрах з урахуванням 

використання форсайт-технології передбачає реалізацію комплексу заходів 

на дофорсайтній стадії дослідження: 

  здійснення учасниками дослідження глибокої оцінки ситуації у 

промисловому сегменті ринку праці, що врахувала би і пов‘язувала 

макроекономічні, фіскальні, демографічні показники, очікування та потреби 
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цього ринку праці, оцінку кількості та якості фахівців, які йому потрібні, та 

воєдино ув‘язала би національні системи освіти та праці; 

  вивчення потреб промисловості у кваліфікованих кадрах, що 

включатиме: визначення переліку майбутніх професій, які найбільше 

впливатимуть на розвиток перспективних галузей промисловості; дослідження 

попиту на нові компетентності кваліфікованих робітників на ринку праці; 

вивчення перспективних технологій та інновацій у зв‘язку з глобальними 

викликами технологічної революції 4.0 для промислового розвитку, що 

зумовить потребу в модернізації професійної підготовки кваліфікованих 

робітників, надасть можливість визначити відповідні компетентності майбутніх 

робітників, передусім цифрові, та наблизити підготовку кваліфікованих кадрів 

до майбутніх потреб ринку праці; 

  здійснення за єдиною методологією моніторингу ринку праці через 

визначення реальних потреб галузей промисловості та регіональних ринків 

праці у кваліфікованих робітничих кадрах; проведення аналізу потреб регіонів у 

працівниках із професійно-технічною освітою різних професій та ефективності 

їхнього використання, формування на цій основі державного та регіонального 

замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічних 

навчальних закладах; проведення моніторингу перспективних потреб ринку (як 

на місцях, так і загалом по країні) у високо- та напівкваліфікованих робітничих 

кадрах як основи формування робітничого потенціалу регіонів; 

  узагальнення учасниками дослідження статистичних аналітичних 

макроекономічних даних (включаючи інформаційно-аналітичні матеріали та 

нормативно-правові документи міжнародних організацій і країн ЄС) щодо 

розвитку ринку праці, розроблення спільного бачення стосовно розвитку 

потужностей освітніх закладів та планування у зв‘язку з цим підготовки кадрів 

для промисловості; 

  налаштування учасників дослідження на врахування цільових 

орієнтирів щодо визначених Цілей сталого розвитку 2030, які мають на меті 

подолання всіх форм бідності та спрямовані на боротьбу з нерівністю (це, 
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зокрема, Ціль «Якісна освіта» (якою передбачено: істотно збільшити число 

молодих і дорослих людей, які володіють затребуваними навичками, у тому 

числі професійними навичками, для працевлаштування, отримання гідної 

роботи та занять підприємницькою діяльністю; забезпечити для всіх учнів 

здобуттям знань і навичок, необхідних для сприяння сталому розвитку) та Ціль 

«Гідна праця та економічне зростання» (якою передбачено: просування 

орієнтованої на розвиток політики, що сприяє продуктивній діяльності, 

створенню гідних робочих місць, підприємництву, творчості й інноваційній 

діяльності; суттєво скоротити частку молоді, яка не працює, не вчиться і не 

набуває професійних навичок).
 



РОЗДІЛ 6 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ 

ФОРСАЙТ-ДОСЛІДЖЕННЯ 

Чимало країн Європи та світу використовують форсайт при визначенні 

власної політики, особливо в науково-технологічній сфері, – наразі таких країн 

близько 50 (насамперед країни ОЕСР та ЄС). У країнах ОЕСР форсайтні 

дослідження вважаються обов‘язковим інструментом успішної науково-

технологічної та інноваційної політики. Єврокомісія також визнала форсайт 

ефективним і необхідним як для внутрішнього розвитку, так і для глобальної 

взаємодії, особливо зважаючи на рішення формувати єдиний науковий та 

інноваційний простір Євросоюзу
372

. 

Нормативний підхід до розроблення форсайт-досліджень обумовлений 

потребою політиків у відповідних рекомендаціях, а найчастіше – у складанні 

єдиного сценарію, на реалізацію якого будуть спрямовані наявні ресурси
373

. 

В Україні форсайт-дослідження були проведені у 2008–2011 рр. у рамках 

державної програми прогнозування науково-технічного розвитку України, за 

результатами якого оновлено ЗУ «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності» (визначено сім стратегічних інноваційних пріоритетів) та прийнято 

постанову КМУ від 12 березня 2012 р. № 294 «Деякі питання визначення 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

загальнодержавного рівня на 2012–2016 рр.», якою за сімома стратегічними 

пріоритетами затверджено 53 середньострокові пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012–2016 рр. У 2016 р. 

закінчився термін дії середньострокових пріоритетів і постало питання уточнити 

діючі та визначити нові середньострокові інноваційні пріоритети. Остаточне 

рішення про включення або не включення діючих пріоритетів у майбутній 

                                                           
372

 Future-oriented analysis of the main socio-economic challenge sin Europe: the potential 

impact of research. 2007. URL: http://www.atlantisresearch.gr/?1=cat-208&page=395; 

 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008 / OECD. 2008. URL: 

https://www.oecd.org/sti/inno/oecdsciencetechnologyandindustryoutlook2008.htm 
373

 Грубер Ф., Дегельзеггер А.. Форсайт в сфере научно-технологического партнерства 

Европы и Юго-Восточной Азии.  URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/28/1270192339/56-68.pdf 
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перелік приймає експертна рада, що складається з висококваліфікованих 

експертів – представників бізнесу, науки та уряду
374

. 

У США система прогнозів і порядок її використання не вбудовані в 

систему стратегічного планування, однак значною мірою становлять її 

фундамент і дозволяють органам державного управління США вибудовувати і 

коригувати політику в сфері соціально-економічного розвитку, а також приймати 

рішення щодо ув‘язки планів і програм із бюджетом США. В країні поширена 

практика контрактних замовлень на прогнозні розробки, що виконуються для 

урядових установ і великих компаній. У США центрами подібних досліджень є 

Корпорації РЕНД, Гудзонский інститут (Hudson Institute), відомі приватні 

консалтінгові компанії, такі як Arthur D. Little, Moody's Analytics, Inc та багато 

інших
375

. Свій внесок у науку і практику прогнозування вносять університети. 

 У Китаї для формування планів галузевого і регіонального розвитку 

важливу роль відіграє довгострокова Програма розвитку науки і техніки на 

період до 2020 р, прийнята в 2006 р. У Програмі закладено два основні підходи 

до розвитку науки і техніки: перший – традиційний – припускає здійснення 

масштабних наукових проєктів при підтримці держави; другий – орієнтований на 

ринок і включає розвиток промислових інновацій і комерціалізацію ноу-хау
376

. 

На сьогодні у КНР розроблена Програма розвитку центральних і західних 

районів, розрахована до 2050 р, яка передбачає переважно розвиток енергетики, 

добувної промисловості, металообробки, розвиток транспортної інфраструктури, 

проведення масштабних природоохоронних робіт. У її рамках найбільш 

значущим і успішно реалізованим проєктом є державна програма  прискореного 

розвитку західних регіонів Китаю «Go west», прийнята Держрадою КНР у грудні 

                                                           
374

 Кваша Т.К. Інноваційні пріоритети: теоретичні аспекти визначення та практична 
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375

 Актуальный опыт зарубежных стран по развитию государственных систем 

стратегического планирования. Часть 2 / ВШЭ. URL: 

https://wp.hse.ru/data/2016/11/14/1110320976/WP8_2016_04_%D0%A7%D0%B0%D1%81%
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376

 Innovation in China. Operation, Performance and Prospects for China‘s Industrial Innovation 

System: Impact of Reform and Globalization. New York: The Levin Institute, SUNY, 2006. 
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2000 р. терміном на 10 років і успішно реалізована упродовж цього періоду. У 

2010 р. уряд намітив новий етап довгострокової програми «Три основних 

прориви» в соціально-економічному розвитку Західного Китаю до 2020 р.:  

– розвиток інфраструктури, створення сучасної промислової системи; 

розвиток основних енергетичних баз і центрів по виробництву обладнання; 

розвиток нових стратегічних галузей економіки;  

– значне підвищення життєвого рівня населення і якості життя в регіоні;   

– захист навколишнього середовища і забезпечення високого рівня 

екологічної безпеки
377

. 

Розглянемо етапи проведення дофорсайтних досліджень. 

Етапи проведення дофорсайтних досліджень включають визначення сфери 

застосування форсайту, інструментарію та мети дослідження, окреслення 

організаційного рівня, визначення часового горизонту, а також кола потенційних 

користувачів.  

Форсайт-дослідження потрібно починати з окреслення сфери його 

застосування (Scope), а також визначення інструментарію, за допомогою якого є 

можливість найбільш успішно виділити сферу його застосування
378

. Найбільшої 

популярності набули такі інструменти та методи, як метод Дельфі 

(застосовувався у Німеччині, Великій Британії, Японії), метод критичних 

технологій (популярний у Франції, Чеській Республіці, США), а також експертні 

панелі, дорожні карти, розробка сценаріїв, SWOT- аналіз, мозковий штурм та ін.  

Методи форсайт-досліджень, які найчастіше використовуються у різних 

регіонах світу, зображено на рис. 6.1. 
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 Актуальный опыт зарубежных стран по развитию государственных систем 
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Рис. 6.1. Методи форсайт-досліджень, що найчастіше використовуються у 

різних регіонах світу, % 
Джерело: Keenan M., Popper R. Comparing Foresight ‗Style‘ in Six World Regions. Foresight. 

2008. Vol. 10, № 6. URL: https://www.researchgate.net/publication 

/228918104_Comparing_foresight_style_in_six_world_regions 
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 Наступним етапом у передфорсайтному дослідженні є визначення 

фокусу, мети дослідження в рамках сформульованої сфери застосування 

форсайту (наприклад, зростання цінностей людського капіталу). Від цього 

залежить ступінь конкретності форсайт-дослідження та отримання можливих 

результатів. Ще одним етапом слугує окреслення організаційного рівня 

проведення форсайт-досліджень, однією з найважливіших складових якого є 

процедура фінансування (про що мова буде йти нижче). Достатньо 

важливим елементом окреслення сфери застосування форсайту є визначення 

горизонту форсайту, тобто проміжку часу, на який орієнтується фіксація 

результатів передбачення або активного прогнозу. Горизонт форсайту 

підбирається індивідуально, залежно від ракурсу предмета, який хотілося б 

побачити в майбутньому. Розглянемо часові горизонти форсайт-досліджень, 

реалізованих у країнах ОЕСР, а також у регіонах Європи та світу (табл. 6.1), 

(рис. 6.2).  

Таблиця 6.1 

Форсайт-проєкти, реалізовані в країнах ОЕСР 
 

Країна/ 

проєкт 
Мета 

Часовий 

горизонт 

Тематичне 

охоплення 
Методи Результати 

США, 

критичні 

технології 

Визначення 

пріоритетів 

технологічно-

го розвитку 

10 років 

Тематичні 

панелі 

(групи) 

Опитування 

експертів, 

експертні 

панелі 

Перелік 

критичних 

технологій 

Японія, 

технологічни

й форсайт, 

Дельфі 

Вибір 

найважливіших 

проблем 

технологічного 

розвитку 

30 років 
Експертні 

панелі 

Дельфі-

опитування, 

бібліометри-

чний аналіз, 

експертні 

панелі, 

сценарії 

Звіти, 

перелік 

рекомендаці

й щодо 

розвитку 

тематичних 

напрямів, 

рекомендаці

ї стосовно 

наукової 

політики 

Велика 

Британія, 

1994–1999  

Підвищення 

добробуту та 

якості життя 

10–20 

років 

16 галузевих 

панелей 

Дельфі, 

експертні 

панелі 

360 реко-

мендацій 

стосовно 

прийняття 

заходів 

Велика 

Британія, 

Посилення 

інноваційного 

10–20 

років 

11 галузевих 

та три 

Семінари, 

відкриті 

Створення 

тренінгових 
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Країна/ 

проєкт 
Мета 

Часовий 

горизонт 

Тематичне 

охоплення 
Методи Результати 

1999–2002 потенціалу 

науки 

тематичні 

панелі 

дискусії, 

панелі, Банк 

знань 

(інтернет-

платформа)  

 

центрів 

форсайту, 

підтримка 

національної 

інноваційної 

системи 

Велика 

Британія, 

2002 

Підвищення 

інноваційног

о потенціалу 

науки, 

забезпечення 

стабільного 

розвитку 

10–20 

років 

Продовженн

я програми 

(3–4 

паралельних 

проєкти) 

Групи 

експертів, 

сценарії, 

сканування 

технологій 

Концентрація 

ресурсів на 

практичному 

використанні 

наукових 

результатів 

Франція 

Визначення  

критичних 

технологій та 

конкурентних 

переваг 

5 років 

Тематичні 

панелі, вибір 

ключових 

технологій 

для 

національної 

конкуренто-

спроможно-

сті 

Експертна 

оцінка на базі 

критерію 

посилення 

конкурентних 

позицій 

країни 

Перелік 119 

ключових 

технологій 

Німеччина 

Розроблення 

стратегічного 

бачення для 

Міністерства 

освіти і науки 

15 років 

Понад 1400 

перспектив-

них напрямів 

науково-

технічного 

розвитку та 

сфер 

практичного 

застосування 

технологій 

Семінари, 

відкрита 

дискусія, 

експертні 

панелі, 

сценарії,  

on-line 

опитування 

Стратегічні 

напрями 

розвитку. 

Розробка 

пріоритетів 

для дослі-

дницьких 

програм 

Угорщина 

Визначення 

технологічних 

пріоритетів, 

напряків, 

правового 

регулювання 

та державної 

політики  

15–20 

років 

Тематичні 

панелі 

Діагностичні  

дослідження, 

Дельфі-

опитування, 

макросценарії, 

семінари 

Створення 

та 

зміцнення 

горизон-

тальних 

взаємозв‘я-

зків наука – 

освіта – 

бізнес 

Джерело: Соколов А.В. Форсайт: Взгляд в будущее. Форсайт.  2007. № 1(1). С. 10–11. 

URL: https://foresight-journal.hse.ru/data/2010/12/31/1208181000/01.pdf  
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Рис. 6.2. Часові горизонти форсайт-досліджень згідно зі світовим 

регіональним розподілом, % 

Джерело: Keenan M., Popper R. Comparing Foresight ‗Style‘ in Six World Regions. Foresight. 

2008 Vol. 10, № 6. URL: https:// www.researchgate.net/publication/ 

228918104_Comparing_foresight_style_in_six_world_regions  

 

Коли перераховані елементи зафіксовано, окреслюється коло 

потенційних користувачів результатів проведення форсайту, якими можуть 

бути урядові агенції та департаменти, дослідницькі організації, фірми, 

торгові партнери, промислові федерації тощо (див. рис. 6.9: «Цільові групи 

Форсайт-досліджень за регіонами світу, %»). 

Після прийняття рішення про початок проєкту щодо форсайту в 

обраній сфері його застосування формується керівний комітет, який 

затверджує мету проєкту, його основні акценти, методологію, робочу 

програму дій, стратегію і інструменти комунікації, а також забезпечує 

просування результатів. Керівний комітет затверджує склад робочої групи 

проєкту і бюджет. Робоча група підключає експертів, формуючи сферу 

використання інструментарію форсайту. Перед робочою групою поставлено 

завдання – протягом певного періоду часу опрацювати порядок проведення 
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стадії предфорсайту і провести необхідні заходи за розробленим планом-

графіком
379

. 

Досвід Колумбії у проведенні форсайт-досліджень (на прикладі 

Колумбійської програми з технологічного та промислового форсайту 

(CTFP)) 

У Колумбії сформувалася багата традиція проведення форсайт-

досліджень, визнаних рядом Робочих груп в університетах та центрах 

технологічного розвитку країни. Загалом у Колумбії було проведено понад 

80 форсайт-досліджень у сферах регіонального розвитку, технологій, вищої 

освіти та розвитку економічного сектора.  

Інтерес Колумбії до довгоcтрокового мислення тісно пов‘язаний зі 

спонсорством Управління щодо сприяння інноваціям Колумбії (Colciencias). 

Ця традиція виникла в результаті «операції Колумбія» наприкінці 1970-х 

років і була продовжена в рамках різноманітних місій, які проводили 

дослідження ролі науки та техніки у розвитку нації. Цей інтерес також 

ілюструє новаторську роль Управління щодо розуміння технологічних та 

соціальних змін у глобальному контексті та підвищення національної 

спроможності Колумбії реагувати на глобальні зміни. Управління щодо 

сприяння інноваціям Колумбії запроваджувало форсайт-програму протягом 

1986–1990 рр., здійснювало форсайт-заходи протягом 1990–2000 рр. Період 

запуску форсайт-проєктів припав на 2001–2002 рр., упродовж цього періоду 

UNIDO фінансувала початкові заходи з підвищення обізнаності щодо 

форсайту. Після цього Управління щодо сприяння інноваціям Колумбії, 

Міністерство торгівлі, промисловості й туризму та Андська корпорація 

розвитку (АКР), що також має назву Латиноамериканський банк розвитку 

(CAF), зробили крок уперед, наприкінці 2002 р. започаткувавши 

Колумбійську програму з технологічного та промислового форсайту (CTFP). 

У 2003 р. цим установам було доручено на законодавчому рівні обрати та 
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найняти керівну групу з Університету Валле та Національного центру 

продуктивності, метою якої стали розробка, координування та виконання 

програми діяльності, що включала би інструменти розвитку та методи 

форсайту, підтримку технологічних форсайт-завдань, зміцнення 

національного дослідницького потенціалу, підвищення навичок та 

компетенцій з форсайт-питань та сприяння соціальному привласненню 

форсайт-процесів.  

Серед основних досягнень керівної групи протягом 2003–2004 рр. було 

створення контекстної та адміністративної основ, які сприяли розробленню 

двох державних ініціатив щодо фінансування семи завдань (із групи понад 50 

пропозицій) для 13 міст по всій країні. Керівна група також організувала 

перші семінари з питань трансферу знань для Національної системи науки і 

технологій та Національної системи інновацій. 

На основі рекомендацій звіту, наданого Colciencias та CAF, та звіту, 

підготовленого Манчестерським університетом (Popper and Miles, 2004) за 

участі групи лідерів з різних секторів, в Управлінні щодо сприяння 

інноваціям Колумбії (Colciencias) розпочався процес обговорення на чолі з 

управлінським комітетом та членами Університету, в результаті якого було 

визнано, що існує потреба у переорієнтуванні зусиль форсайт-програми та 

започаткуванні нового циклу заходів протягом 2005–2007 рр., який би 

фінансувався Colciencias, що передбачено на законодавчому рівні, та 

Національною навчальною службою (SENA)
380

.  

Загалом Колумбійська програма з технологічного та промислового 

Форсайту (CTFP) була імплементована на двох рівнях діяльності: 

Цикл 1. Формування форсайт-навичок (2003–2004 рр.). СTFP 

зосередила левову частку своєї діяльності на розвитку методологічних та 

організаційних навичок та зміцненні культури форсайту. На цьому етапі 
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ресурси інвестувалися в опанування форсайт-інструментарію та у програмне 

забезпечення, а також у базове навчання групи спеціалістів, здатних керувати 

мережевими форсайт завданнями. Було зроблено дві заявки на підтримку 

пропозицій щодо застосування форсайту у процесах розвитку в економічних 

секторах та виробничих ланцюгах. У цьому циклі зосереджено увагу на 

розвитку навичок у промисловому та технологічному форсайті. 

 Цикл 2. Орієнтація форсайт-навичок на ідентифікацію та підтримку 

стратегічних секторів (2005–2008 рр.). Мета – привести програму у 

відповідність до нових реалій країни з ціллю безпосереднього впливу на 

процеси прийняття рішень на національному, галузевому та регіональному 

рівнях, а також забезпечення важливих базисів для соціальних та виробничих 

трансформацій у рамках побудови економіки та суспільства, що базуються на 

знаннях. У цьому циклі – орієнтація на національні навички щодо технології 

бачення (Technology Watch) та форсайту з метою розвитку стратегічних сфер 

у науці, технологіях та інноваціях в рамках побудови економіки та 

суспільства, що базуються на знаннях
381

.   

Розглядаючи цілі та ключові риси Колумбійської програми з 

технологічного та промислового форсайту (табл. 6.2–6.3), варто зауважити, 

що, оскільки стратегічною метою України є формування високорозвиненої 

соціально орієнтованої економіки, яка базується на знаннях та інноваціях, що 

передбачено Стратегією сталого розвитку «Україна–2020», схваленою указом 

Президента України від 12 січня 2015 р., планом заходів із виконання Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 жовтня 2017 р. №1106
382

, цілі Колумбійської програми 

керівним органам влади та стейкхолдерам України рекомендовано 
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розглядати як фундаментальні при розробленні національних форсайт-

проєктів. 

Таблиця 6.2 

Цілі Колумбійської програми з технологічного та промислового 

форсайту (CTFP) 

Загальні цілі 

Підтримка трансформації 

економіки Колумбії на 

економіку, що базується 

на знаннях 

Проведення та 

підтримка форсайт-

досліджень у галузі 

ключових секторів 

та актуальних тем 

Формування форсайт 

потенціалу, 

сприяючи розвитку 

критичної маси та 

культури форсайту в 

країні 

Конкретні цілі 

Розроблення спільних 

бачень у сфері науки, 

технологій та інновацій 

(STI) 

Підтримка 

національної та 

регіональної 

форсайт діяльності 

Формування 

потенціалу 

перспективного 

бачення у вищих 

навчальних закладах 

та інших інституціях 

Визначення нових та  

стратегічних секторів 

Підтримка 

досліджень, 

технологічного 

розвитку та 

інновацій (RTDI), а 

також промислових 

кластерів 

Зміцнення людських 

(досвід) та 

технологічних  

 (інструменти та 

програмне 

забезпечення) 

ресурсів, що 

сприяють форсайт-

діяльності. 

Підтримка розроблення  

довгострокової державної 

політики 

Підтримка 

національної та 

регіональної системи 

RTDI 

Підтримка розвитку 

критичної маси та 

культури мислення 

про майбутнє в 

Колумбії 
 

Джерело: Evaluating foresight: fully-fledged evaluation of the Colombian technology foresight 

programme (CTFP) / The University of Manchester. January, 2010. P. 61. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/342196878_Evaluating_foresight_fully-

fledged_evaluation_of_the_Colombian_technology_foresight_programme_CTFP  

Таблиця 6.3 

Ключові риси Колумбійської програми з технологічного та 

промислового форсайту (CTFP) 

Співробітництво CTFP, співпрацюючи з Південною Америкою, сфокусувалася на 

зміцненні зв‘язків між практиками та політиками. Співпраця з 

європейськими практиками сприяла передачі знань та встановленню 

процедур із використання найкращих практик, а також сприяла 

комунікації між ключовими стейкхолдерами.  

Спонсорство 10 із 32 проєктів форсайту CTFP прямо чи опосередковано 

спонсуються міжнародними організаціями.  Зокрема, ЄС було 
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профінансовано  проєкт з вищої освіти для Угоди Андреса Белло (на 

чолі з CTFP) та чотири сільськогосподарські проєкти для 

Міністерство сільського господарства,  частково профінансовані 

Світовим банком. Перші три проєкти Колумбійської програми 

протягом першого циклу (2003–2004) спонсорувалися Банком 

Андського розвитку (CAF). Також важливу роль у 

південноамериканському форсайті відіграли міжурядові організації. 

Цільові групи Промислові федерації, неурядові та посередницькі організації. 

Фінансування Фінансування 30 із 32 форсайт-проєктів Колумбії становить менше 

50,000 євро, у той час як загальне фінансування форсайт-програми 

сягало близько 900,000 євро (54% з яких фінансовано Управлінням зі 

сприяння інноваціям Колумбії (Colciencias), 46% – національною 

службою навчання (SENA). Обсяги фінансування проєктів CTFP 

аналогічні до інших країн Південної Америки, але відрізняються від 

країн Північно-Західної Європи, де половина витрат на кожен із 

форсайт-проєктів перевищує  200,000 євро  

Часовий горизонт У Південній Америці лише кілька досліджень на національному рівні, 

а саме в Аргентині, Бразилії та Венесуелі, розглядаються в часовому 

горизонті після 2020 р. З огляду на це країнам регіону доведеться 

знайти кращі способи переконати такі організації, як Андське 

співтовариство націй (CAN), Економічну комісію для Латинської 

Америки та Карибського басейну (ECLAC) та MERCOSUR для 

наслідування ініціатив Європейського Союзу, який просуває 

довгострокові цілі, такі як регіональна економічна інтеграція, 

соціальна згуртованість та співробітництво в галузі наукових 

досліджень та технологічних розробок  (НДР) між державами-

членами. 

Методи: У середньому дослідження CTFP залучило використання понад 10 

методів, половина з яких – методи сканування горизонту (включаючи 

бібліометрію, екстраполяцію трендів та інші методи, такі як патентні 

аналізи). Інша частина пов‘язана з форсайтом та підходами 

виробничого ланцюга (сценарії, мозковий штурм, картування 

стейкхолдерів, ключові технології, морфологічний аналіз,  дерева 

релевантності тощо). 

Результати 

форсайт 

досліджень: 

Під час другого циклу CTFP було акцентовано увагу на визначенні 

пріоритетів досліджень та списках ключових технологій для центрів 

передового досвіду, програм науково-технічного забезпечення 

Colciencias, а також для стейкхолдерів, що беруть участь у 

дослідженнях виробничого ланцюга під керівництвом, наприклад, 

Міністерства сільського господарства. 
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Загальне фінансування форсайт-програми CTFP досягло близько 

900,000  євро (54% з яких профінансовано Управлінням зі сприянню 

інноваціям Колумбії (Colciencias), 46% – національною службою навчання 

SENA) (рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Інвестування ресурсів Колумбійською програмою з 

технологічного та промислового форсайту за сферами (2-й цикл), % 

Джерело: побудовано за даними Evaluating foresight: fully-fledged evaluation of the 

Colombian technology foresight programme (CTFP) / The University of Manchester. January 

2010. P. 64. 

URL: https://www.researchgate.net/publication/342196878_Evaluating_foresight_fully-

fledged_evaluation_of_the_Colombian_technology_foresight_programme_CTFP 

 

Отже, в Колумбійській програмі з технологічного та промислового 

форсайту інвестиції спрямовано у вісім сфер, а саме: 37% – у субконтракти 

RTD, 18% – у навчання/семінари, включаючи витрати на відрядження 

(організовано 34 навчальних курсів та семінарів з розбудови потенціалу), 

13% – у технологічний менеджмент/персонал, 9% – у публікації, 7% – у 

робочі зустрічі/регіональні заходи з поширення інформації (понад 100 

робочих зустрічей та регіональних заходів), 7% – для інфраструктури 

(обладнання + програмне забезпечення + е-журнали), 7% – на інші 

адміністративні видатки, 2% – на залучення коштів та стратегічні 

перемовини. 
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Організаційна структура Колумбійської програми з технологічного та 

промислового форсайту (СTFP) 

Протягом першого циклу CTFP було запущено одночасно 3–4 проєкти, 

що підтримувалися керівною групою (стратегічне керівництво, контроль 

якості, прийняття фінансових рішень) та опрацьовувалися чотирма 

спеціалістами (старшим менеджером, менеджером середньої ланки та двома 

менеджерами з питань організаційного управління). Кожен проєкт був 

зв‘язаний із мережею підтримки та керувався якірною установою, де 

працювала команда з двох-трьох дослідників та консультантів. 

Протягом свого другого циклу CTFP провів сім-вісім одночасних 

проєктів, за результатами якого експерти звітували перед заступником 

директора відділу інновацій та підприємництва Colciencias, який 

зосереджувався на питаннях інституційного асигнування, бюджетування 

(разом із SENA), а також на питаннях моніторингу прогресу. Програма 

працювала із 14 співробітниками (включаючи одного вищого керівника, 

одного керівника середньої ланки, двох керівників організацій та 10 

«наглядачів»). Проєкти також були зв‘язані з мережею підтримки та 

керувалися якірною установою, де працювала команда з двох-трьох 

дослідників та консультантів. «Наглядачами» були молоді дослідники, які 

пройшли підготовку в CTFP на курсах під керівництвом міжнародних 

практиків і їх основною роллю була підтримка реалізації та виконання 

проєктів
383

. 

Загалом організаційні структури програми слід обмірковувати дуже 

ретельно, оскільки кількість та інституційне розташування залученого 

персоналу впливатиме на результати проведеного дослідження. 

Рівень залученості учасників до Колумбійської програми з 

технологічного та промислового форсайту (СTFP) 
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Чимало опитаних експертів, особливо керівників проєктів 

Колумбійської програми зазначили, що широта та залученість учасників 

академічного та державного секторів забезпечують здоровий потік ідей щодо 

викликів та можливостей навколо секторів та тем, охоплених проєктами 

CTFP. Ці думки підтверджуються результатами залученості стейкхолдерів до 

оцінки CTFP (рис. 6.4), які показують, що 60% учасників – представники 

наукової та академічної спільноти. Другою за чисельністю групою 

стейкхолдерів, що беруть участь у оцінці, є державний сектор, далі – 

приватний сектор, інші суб‘єкти (наприклад, консультанти) та міжнародні 

організації
384

.  

 

Рис. 6.4. Залученість стрейкхолдерів до оцінки CTFP 

Джерело: побудовано за даними Evaluating foresight: fully-fledged evaluation of the 

Colombian technology foresight programme (CTFP) / The University of Manchester. January, 

2010. P. 80. URL: https://www.researchgate.net/publication/342196878_Evaluating_foresight_ 

fully-fledged_evaluation_of_the_Colombian_technology_foresight_programme_CTFP 

 

Висновки за результатами оцінки Колумбійської програми з 

технологічного та промислового форсайту 

Обсяг коштів: масштаб програми (включаючи 24 проєкти та понад 30 

курсів із розбудови потенціалу країни) показує відмінне співвідношення ціни 

та якості. Відносно скромні інвестиції (близько 250 000 євро) для досягнення 

                                                           
384

 Там само. P. 80. 



 

321 

зміни парадигми та створення спільного бачення «продуктивного 

перетворення Колумбії в економіку знань» почали окупатися. Різні 

стейкхолдери (наприклад, Міністерство торгівлі) прийняли бачення своїх 

середньо- та довгострокових цілей. CTFP став флагманом форсайту 

Латинської Америки та окремі проєкти часто представляють як приклад 

передової практики в регіоні. 

Підходи та методи: в одній Колумбійській програмі поєднано одразу 

три концептуальні та методологічні підходи: форсайт, сканування горизонту 

та виробничий ланцюг. 

Потенціал та форсайт-культура: деякі стейкхолдери досі вважають, 

що форсайт передбачає виключно експертну спрямованість, і тому  

рекомендується заохочувати широке коло громадськості до участі у проєктах 

та навчальних курсах. З цією метою для збільшення фінансової та 

імплементаційної доцільності форсайт-курсів та проєктів, доцільними будуть 

альянси з приватним та виробничим секторами, які би сприяли уникненню 

упередженості при виборі строків, які виникають на курсах скануванні 

горизонту, особливо при патентному аналізі та бібліометрії. 

Політичні рекомендації та стратегії: Основними результатами 

Колумбійської програми з технологічного та промислового форсайту були 

імплементація політичних рекомендацій, надання позитивного впливу на 

консолідацію науково-технічних потужностей, а також внесення змін до 

громадських або приватних дослідницьких організацій
385

. 

Розглянемо окремі проєкти, що мають вплив на державну та 

приватну політику Колумбії, а також на консолідацію науково-технологічних 

потужностей країни. 

Продуктивне перетворення Колумбії в економіку знань – проєкт, що 

зумів змінити спосіб розуміння «справжньої продуктивності» в Колумбії, 
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створити те, що справді має значення. Проєкт став джерелом інформації, 

концепції та уявлення про виклики та можливості економіки знань. 

Дослідження дозволило отримати велику кількість даних та показників, які 

використовувались у ряді національних та регіональних ініціатив. Зокрема, 

визнання важливої ролі інновацій, які використовують наявні знання для 

розвитку країни, було одним із базисів діяльності, проведеної Регіональними 

радами з питань конкурентоспроможності. Проєкт став важливим для 

технологічних інноваційних процесів у промисловому секторі головним 

чином через демонстрацію прогалин та слабких сторін виробничих секторів у 

Колумбії. Це також показує, що країні потрібно набагато більше інвестувати 

у виробничий сектор та сферу послуг, враховуючи, що Колумбія ризикує 

відставати від інших країн з подібним рівнем економічного розвитку. 

Висвітлюючи ці проблеми, проєкт щодо перетворення Колумбії в економіку 

знань створив умови для відкритого та конструктивного діалогу між владою 

та приватним сектором. 

Національний потенціал у галузі вищої освіти, досліджень та 

інновацій – дослідження, яке виявляє можливості країни у секторах, що були 

визначені як стратегічні. Результати показують, що Колумбія не має 

достатніх можливостей у трьох основних досліджуваних аспектах – освіті, 

дослідженнях та інноваціях. Ця інформація була сприйнята позитивно, 

оскільки акцентує на ключових проблемах, які необхідно враховувати для 

більш ефективної орієнтації державної політики. Проєкт наголошує на 

необхідності переорієнтації, а також збільшенні фінансування освіти та 

заходів із розбудови потенціалу, пов‘язаних зі стратегічними секторами 

країни. Безпосередні наслідки проєкту включають визначення перспективних 

інструментів політики, сприяння яких створило би потенціал до покращення 

існуючих в країні освітніх, дослідницьких та інноваційних програм
386
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Джерела та обсяги фінансування форсайт-досліджень згідно зі 

світовим регіональним розподілом (у рамках організаційного етапу 

проведення дофорсайтних досліджень) 

Будь-яка організація – державна, приватна чи добровільна, а також місцеві, 

національні або міжнародні організації можуть фінансувати процедуру форсайт-

досліджень. Мета кожної окремо взятої організації щодо проведення форсайт-

досліджень буде відрізнятись одна від одної, але питання, особливо ті, які 

висвітлюються у відкритому доступі та стосуються визначення порядку денного 

та мобілізації суб‘єктів навколо питань, пов‘язаних із політикою, будуть 

загальними для всіх. Як показано на рис. 6.5., державні адміністрації (уряд) є 

головними спонсорами в ксіх регіонах світу, однак є деякі регіональні відмінності. 

Фінансування форсайт-досліджень урядом домінує в усіх європейських регіонах, 

але дещо менше – у Північній Америці та Азії. У випадку Азії це пов‘язано з 

відносно високою часткою фінансування проєктів Азійсько-Тихоокеанським 

економічним співробітництвом (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC), у той 

час як північноамериканську картину можна пояснити численною кількістю 

проведених досліджень у промисловій галузі, переважну кількість яких фінансує 

приватний сектор. І дійсно, домінування бізнес-сектора у північноамериканському 

регіоні у процесі фінансуванні форсайт-проєктів є значно більш помітним 

порівняно з іншими регіонами, що, можливо, відображає англосаксонську 

традицію щодо політики невтручання, аналогічно до процедури фінансування в 

країнах Океанії. На відміну від північноамериканського регіону Східна Європа 

взагалі не розглядає жодного варіанту залученості  бізнесу у фінансування 

форсайт-проєктів, коріння чого, ймовірно, сягає централізованого 

державного планування, планової економіки, і демонструє порівняно низьку 

схильність до інновацій серед приватних підприємств регіону
387

.   

Також на рис. 6.5. зображено інші недержавні суб‘єкти (за винятком бізнесу 

та дослідницьких організацій), які, окрім інших, включають недержавні організації 
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(НДО) та міжурядові організації (МУО), що, найвірогідніше, і виступають 

спонсорами форсайт-проєктів у Південній Америці, Східній Європі, Південній 

Європі та Азії. Частка таких недержавних суб‘єктів у північно-західному регіоні 

Європи є порівняно нижчою, а в Північній Америці –  значно нижчою. На перший 

погляд, такий результат здається дивним, зважаючи на тривалу традицію 

фінансування проєктів за участю декількох суб‘єктів, і очікується більша 

різноманітність спонсорів. Отриманий результат принаймні частково пояснює 

таке:  

– по-перше, фінансування проєктів недержавними організаціями у 

Південній Америці, Східній Європі та Азії включає значно більшу частку 

фінансування від МУО
388

 порівняно з Північною Америкою та Північно-Західною 

Європою; 

 – по-друге, більш детальний аналіз даних рис. 6.5 показав, що у процедуру 

фінансування форсайт-проєктів у деяких регіонах залучено декілька спонсорів. Це 

особливо помітно у Південній Америці, де сукупне фінансування форсайт-

проєктів (спонсорські бари) урядами, НДО, дослідницькими установами та 

бізнесом становить близько 150%. Для порівняння, азійські спонсорські бари 

сукупно становлять близько 100%, що демонструє достатньо міцну тенденцію до 

одиночного спонсорства. Головною причиною залучення кількох спонсорів у 

процедуру фінансування форсайт-проєктів у Південній Америці зумовлено 

браком фінансування з боку уряду, що і спонукає залучати різні джерела 

фінансування для життєздатності проєкту. Ця позиція має як переваги (взаємодія 

спонсорських організацій між собою, генерація нових ідей), так і недоліки ( 

ймовірна втрата фокусу дослідження); 
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– третє пояснення стосується ролі держави та недержавних суб‘єктів у 

заохоченні до фінансування форсайт-проєктів у різних регіонах світу. Результати 

показали, що держава відіграє дуже важливу спонсорську роль у північно-

західному регіоні Європи. Держава ніби створює «простір» для стейкхолдерів з 

метою обговорення та формування національного майбутнього. У контрасті з цим 

у США ця тенденція є менш вираженою, оскільки в Північній Америці особливо 

активним є бізнес, а в Південній Америці обов‘язки за формування національного 

перспективного бачення беруть на себе недержавні суб‘єкти та бізнес
389

. 

 
Рис. 6.5. Джерела фінансування форсайт-проєктів згідно зі світовим 

регіональним розподілом 

Джерело: побудовано за даними: Keenan M., Popper R. Comparing Foresight ‗Style‘ in Six 

World Regions. Foresight. 2008. Vol. 10, № 6. P. 24. URL: https:// www.researchgate.net/ 

publication/228918104_Comparing_foresight_style_in_six_world_regions 

Обсяги фінансування форсайт-проєктів (рис. 6.6) визначаються 

багатьма факторами, включаючи територіальний рівень, методологію, 

предметні сфери, передумови, контекст і т. ін. Однак базовим фактором у 
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цьому сенсі виступає загальний рівень економічного розвитку регіону. 

Відмінності у витратах за регіонами обумовлені вартістю робочої сили, 

товарів і послуг, фінансовим потенціалом місцевих спонсорів. Інформацію 

про витрати на такі дослідження часто складно ідентифікувати з тієї 

причини, що спонсори або учасники проєкту мало зацікавлені в її 

розголошенні. Таким чином, бюджети більш ніж двох третин розглянутих 

досліджень залишаються невідомими. Можливості моніторингу цього 

показника можуть суттєво розширитися за рахунок збільшення прозорості та 

підзвітності у використанні державних коштів, перш за все щодо проєктів, 

що фінансуються Європейською Комісією
390

.  

 

Рис. 6.6. Обсяги фінансування форсайт-досліджень в Європі та 

Південній Америці, % 

Джерело: побудовано за даними: Поппер Р. Мониторинг исследования будущего.. 

Форсайт. 2012. Т. 6. № 2. С. 66. URL: https://rafaelpopper.files.wordpress.com/2014/06/ 

popper-2012-russia-foresight-6-2-pp-56-75.pdf 
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Сфера охоплення форсайт-дослідженнями згідно зі світовим 

регіональним розподілом секторів за КВЕД 

Сфера охоплення форсайт-дослідженнями залежить від зацікавленості 

спонсорів, у ролі яких, як показує рис. 6.5, переважно виступає уряд та 

державні адміністрації. У зв‘язку з цим переважна кількість форсайт-

досліджень очікується як у галузі державного обслуговування, наприклад, 

освіті та охорони здоров‘я, так і в галузі промислової політики. Слід 

зауважити, що саме ті сектори економіки, які фокусуватимуться на 

форсайт-діяльності, в результаті домінуватимуть в економічній 

діяльності регіону
391

. На рис. 6.7 зображено регіональний розподіл секторів 

за КВЕД у сфері проведення форсайт-досліджень (для підрахунку даних 

використано реальні частоти). З рис. 6.7 можна зробити висновок, що 

промисловому виробництву при форсайт-дослідженнях в Північній Америці 

та Південній Європі приділяють значення набагато більше, ніж Південній 

Америці. В Північній Америці це можна пояснити роллю бізнесу у процедурі 

фінансування форсайт-досліджень, а Південній Європі – домінуванням 

іспанських промислово орієнтованих завдань. Південна Америка є важливою 

виробничою базою, де певні галузі промисловості відображають сильну 

присутність регіону у сфері сільського господарства, які на сьогоднішній 

день є найбільш поширеними у сфері форсайт-досліджень
392

.  

Наступними домінуючими ВЕД, що охоплюють форсайт-дослідження, 

є охорона здоров‘я, комунальні послуги (електропостачання, газ та 

водопостачання) і транспорт, і всі вони вимагають довгострокових 

горизонтів при плануванні форсайт-досліджень. Дані ВЕД є домінуючими 

сферами у форсайт-дослідженнях Північно-Західної Європи, Північної 

Америки та Азії, а також займають чільне місце в Південній Європі та 

меншою мірою – в Східній Європі. Фокусування на державному 

                                                           
391

 Keenan M., Popper R. Comparing Foresight ‗Style‘ in Six World Regions. Foresight. 2008. 

Vol.  10, № 6. P. 27. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/228918104_Comparing_foresight_style_in_six_world_

regions 
392

 Там само. C. 36. 

http://www.researchgate.net/publication/228918104_Comparing_foresight_style_in_six_world_regions
http://www.researchgate.net/publication/228918104_Comparing_foresight_style_in_six_world_regions


 

328 

управлінні та освіті у форсайт-дослідженнях притаманне як Південній 

Америці, так і Східній Європі, що можна віднести до статусу порівняно 

нових демократій у цих регіонах і необхідністю продовження відповідних 

реформ зазначених секторів згідно з обраним курсом. Протилежну 

картину спостерігаємо у північноамериканському регіоні, де освітньому 

сектору майже зовсім не приділяється уваги
393

. 

 
Рис. 6.7. Сфери охоплення форсайт-досліджень згідно зі світовим 

регіональним розподілом секторів за КВЕД 

Джерело: побудовано за даними Keenan M., Popper R. Comparing Foresight ‗Style‘ in Six 

World Regions. Foresight. 2008. Vol. 10, № 6. P. 28. URL: https:// www.researchgate.net/ 

publication/228918104_Comparing_foresight_style_in_six_world_regions 

  

Результати форсайт-досліджень за регіонами світу 

Регіональні відмінності серед результатів форсайт-досліджень значною 

мірою залежать від цільових груп форсайт-досліджень та використаного 

методологічного підходу. Рис. 6.8 показує, що надзвичайно поширеними в 
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усіх регіонах світу є політичні рекомендації, і саме завдяки домінуванню 

державних адміністрацій як спонсорів та цільових груп форсайт-досліджень. 

Однак навіть за цим показником існують певні відмінності між регіонами, 

оскільки  політичні рекомендації рідше надаються в Америці та Азії 

порівняно з європейськими регіонами, що можна пояснити більш слабким 

державним спонсорством форсайт-проєктів у цих регіонах. Ще одна причина 

цього явища, – наприклад, у Південній Америці існує давня тенденція 

уникати відкритих рекомендацій уряду через ризик критичного ставлення до 

поточної політики. Це породжує природну обережність керівників форсайт-

програм, оскільки те, що у форсайт-дослідженнях переважно присутній 

більше, ніж один спонсор, також додає додатковий рівень складності 

формулюванню узгоджених політичних рекомендацій. Дослідження та інші 

пріоритети найчастіше стають результатами форсайт-досліджень у Північній 

та Південній Америці,  їх поширеність пояснюється популярністю 

дослідницької спільноти як цільової групи та спонсорів. Також у Північній 

Америці серед результатів форсайт-досліджень користуються популярністю 

«перелік ключових технологій» та «технологічне дорожнє картування». 

Варто зазначити, що «технологічне дорожнє картування» як результат 

форсайт-досліджень користується незначною популярністю серед регіонів 

світу (окрім Північної Америки), а у Східній Європі та Південній Америці – 

зовсім відсутнє. Перелік ключових технологій як результат форсайт-

досліджень, окрім Північної Америки, поширений і в Південній Європі, що 

свідчить про популярність методу ключових технологій у цх регіонах. Слід 

зазначити, що, незважаючи на те, що в азійському регіоні методологія 

ключових технологій майже не використовується, перелік ключових 

технологій як результат форсайт-досліджень в Азії є достатньо поширеним, 

що можна пояснити можливістю його генерування й іншими способами
394

.  
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Рис. 6.8. Результати форсайт-досліджень за регіонами світу 

Джерело: побудовано за даними: Keenan M., Popper R. Comparing Foresight ‗Style‘ in Six 

World Regions. Foresight. 2008. Vol. 10, № 6. P. 32. URL: https:// www.researchgate.net/ 

publication/228918104_Comparing_foresight_style_in_six_world_regions 

Отже, ознайомившись з практиками дофорсайтних досліджень у 

країнах Європи та світу варто зазначити, що процедура їх проведення є 

вагомою і невід‘ємною складовою форсайт-досліджень, в якій дуже 

важливим є ініціювання необхідності проведення форсайту як такого. При 

проведенні форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» до кіл 

стейкхолдерів рекомендовано залучити учасників академічного та 

державного секторів, тим самим забезпечивши здоровий потік ідей щодо 

викликів та можливостей навколо секторів та тем, охоплених цим 

дослідженням. Загалом керівним органам влади рекомендовано підтримувати 

національну та регіональну форсайт-діяльність, адже саме ті сектори 

економіки, які на ній фокусуватимуться, в результаті домінуватимуть в 

економічній діяльності регіону. 
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Найкращі світові та європейські практики з інституційного 

супроводу форсайт-досліджень, включаючи практику стратегічного 

форсайту при прийнятті державних рішень урядами країн світу (на 

прикладі Фінляндії, Сінгапуру, країн ЄС) 

У розвинених країнах світу і в країнах, що розвиваються, форсайт 

ґрунтується на різних методологічних та організаційних принципах, і 

спільною є залученість громадських сил до обговорення та зіставлення 

довгострокових прогнозів, стратегій розвитку, розроблення комплексного 

бачення майбутнього і узгодження шляхів його досягнення.  Уряди окремих 

країн і керівники найбільших компаній підтримують і розвивають свої 

конкурентні переваги в першу чергу за рахунок розробки і виведення на 

ринки інноваційних товарів і послуг. Уперше така спроба була зроблена в 

1950-ті роки корпорацією RAND у США, пізніше цю ідею підхопили японці, 

які починаючи з 1970 року щоп‘ять років проводять масштабне дослідження 

довгострокових перспектив розвитку технологій. На початку 1980-х у США 

стартував національний проєкт з розробки «критичних технологій». Уже до 

середини 1990-х до пошуку пріоритетів інноваційного розвитку 

підключилися чимало країн Європи, Азії, Латинської Америки, у т. ч. держав 

з перехідною економікою. Багатий досвід у цій сфері накопичено в Японії, 

Великій Британії, Німеччини. На регулярній основі проводяться дослідження 

в Китаї, Кореї, ПАР, країнах Латинської Америки. У Колумбії, наприклад, 

налічується понад 80 форсайт-проєктів. Загалом число проведених у світі 

досліджень сьогодні обчислюється тисячами. Зокрема, Європейська програма 

моніторингу форсайт-проєктів (European Foresight Monitoring Network, 

EFMN) охоплює понад 2000 різноманітних досліджень, які проводяться на 

міжнародному рівні, на рівні країн, регіонів, галузей, корпорацій
395
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 Загалом проведення форсайт-досліджень на національному рівні є 

одним з інструментів підтримки процесу прийняття рішень у сфері 

формування стратегій і розроблення політики. 

Розглянемо детальніше досвід країн Європи та світу з інституційного 

супроводу форсайт-досліджень. 

 Велика Британія. На сьогодні Велика Британія – серед світових лідерів 

у сфері форсайту. Зокрема, Манчестерський інститут інноваційних 

досліджень при Манчестерському університеті є одним зі світових центрів 

подібних досліджень. У Великій Британії було проведено три організовані 

урядом програми «Форсайт». Програма «Форсайт 1» (1994–1999 рр.) була 

спрямована на оцінку перспектив сфери науки і технологій, «Форсайт 2» 

(1999–2002 рр.) і «Форсайт 3» (2002–2004 рр.) характеризуються інтеграцією 

технологічних, ринкових і соціальних проблем, а також залученням 

широкого кола учасників. 

 Проєкт по форсайту Великої Британії реалізується під керівництвом 

урядового наукового центру, але також отримує інформацію від дослідних 

центрів, корпоративного форсайту, урядів, академій, блогів, основних ЗМІ. 

Таким чином формуються мережі серед професіоналів у межах і за межами 

уряду, які формують рекомендації для створення політики. Також він діє як                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

великий інформаційно-аналітичний центр, який створює мережі мислителів і 

фахівців у сфері аналізу майбутнього в державному, приватному, академічному 

та інших секторах
396

.
 
Очолює програму урядовий комітет, до якого входять 

представники 17 міністерств і відомств. Основний механізм реалізації – 

програма стимулювання кооперації ЛІНК. Перша програма була побудована за 

дисциплінарним принципом – було сформовано 16 тематичних комісій, до 

складу яких увійшли експерти з промисловості, університетів і держсектора. 

Практично всі комісії очолювалися представниками великих компаній. 
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У першій програмі на основі результатів методу Дельфі (опитування 

було проведене серед 7 тис. фахівців) була складена матриця 27 пріоритетних 

напрямів, розбитих на елементи, що представляють ринкові можливості для 

Великої Британії, а також наукові та промислові можливості для їх досягнення. 

Згодом метод Дельфі більше не використовувався. 

У другій програмі форсайту до раніше встановлених цілей – підвищення 

конкурентоспроможності та поліпшення якості життя, було додано ще одну 

мету – досягнення стійкого розвитку. Було розширено склад учасників і 

посилено міждисциплінарний підхід (створено три нові тематичні комісії – 

щодо проблем старіння населення, попередження злочинів, обробної 

промисловості, а 15 галузевих комісій об‘єднані в 11). У 2002 р. після всебічної 

оцінки результатів попереднього періоду почався новий етап, одне з головних 

завдань якого – прискорення програми, більш швидке реагування на нові 

виклики і можливості. Замість 11 тематичних груп, що охоплюють широкі 

сектори і діють понад п‘ять років, сформована «рухлива» програма, кожен етап 

якої включає максимум чотири підпрограми тривалістю від 9 до 18 місяців. 

Проєкти повинні відповідати двом найважливішим категоріям: найбільш 

актуальні проблеми соціально-економічного розвитку, де наука може 

запропонувати можливі рішення, а також найбільш перспективні галузі науки. 

Кожна програма становить три взаємопов‘язаних етапи – аналіз, поширення 

інформації та застосування результатів, підготовка до наступної програми. В 

результаті визначаються державні пріоритети в науково-технічних програмах, у 

підготовці кадрів, у методах державного регулювання
397

. Дуже важливим при 

проведенні форсайт-досліджень є відкритий доступ до результатів досліджень, 

а також наявність «майданчиків» для обміну думками та досвідом між 

учасниками. З цією метою нерідко створюються спеціальні онлайн-ресурси, 
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наприклад, у Великій Британії таким є сайт www.foresight.gov.uk і група Futures 

Analysts' Network (FAN Club у мережі LinkedIn)
398

. 

 США. У кінці 1950-х років окремі методи форсайту почали 

застосовувати в США, в основному для військово-стратегічних оцінок. Так, 

масштабні роботи з прогнозування проводилися військово-морським і 

військово-повітряним відомствами США в 60-ті роки. На початку 1980-х 

років у США стартував національний проєкт з розробки критичних 

технологій. З того часу в США було накопичено значний досвід розробки 

переліку критичних технологій. Крім того, в США активно використовується 

не лише технологічний форсайт, а й налагоджена практика суспільно-

політичного форсайту, що дозволяє впливати на суспільні зміни, формувати 

громадську думку про майбутнє країни. Форсайт у США включає аналіз не 

лише технологій і тих тенденцій, які відбуваються в країні, а й аналіз 

можливих політичних рішень в інших країнах, які можуть вплинути на їх 

розвиток, а значить, на ситуацію у світі і, як наслідок, на ситуацію у США
399

. 

У США розвинений корпоративний форсайт, а також форсайт у рамках 

окремих секторів – енергетиці, хай-теку і т. ін., що використовуються в тому 

числі і для виявлення критичних технологій Міністерством оборони та 

Міністерством торгівлі. Наразі у США проводиться чимало досліджень за 

новими напрямами, наприклад, був створений спеціальний форсайт-інститут 

для вивчення проблем нанотехнологій, у рамках якого розробляються 

дорожні карти для окремих сфер їх використання нанотехнологій
400

. 

  Канада.  На початку XXI ст. Канада зіткнулася з рядом проблем, що 

потребували перегляду стратегії національного розвитку, а саме уряд Канади 

турбувало відставання країни за економічними показниками від країн, що 

швидко розвиваються, а саме, Індії та Китаю, а також перспективи 
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збереження конкурентоспроможності на глобальному рівні. Оскільки 

головним засобом подолання такого відставання виступає активізація 

інноваційної діяльності, виникла ідея проведення форсайт-досліджень, 

спрямованих на визначення основних напрямів науково-технічного прогресу, 

корекцію інноваційних пріоритетів та надання нових імпульсів розвитку 

національної інноваційної системи. В основу роботи було покладено аналіз 

науково-технічних тенденцій та серію експертних форсайт-досліджень, 

націлених на пошук засобів, які б дозволяли країні успішно конкурувати на 

світовій арені. У 2005 р. було розпочато реалізацію проєкту «Відновлення» 

(«Renewal»), орієнтовану на виявлення можливих перспектив та стратегічних 

напрямів інноваційного розвитку Канади на період до 2020 р. Організатором 

та виконавцем проєкту «Відновлення» виступала Національна рада Канади 

по науці – урядовий орган, що відповідає за розвиток науки і технологій, 

який забезпечив загальне керівництво та організацію систематичного діалогу 

між урядом, науковою спільнотою та бізнесом. Проведення форсайту було 

покладено на Комітет зі стратегій та пріоритетів, що входить до складу Ради, 

а спеціально створена команда експертів узагальнювала отримані результати. 

З метою дослідження глобального середовища та аналізу внутрішніх 

факторів було сформовано декілька робочих груп, до складу яких увійшли 

співробітники Ради та зовнішні консультанти. Форсайт-проєкт «Перспективи 

науки, технологій та суспільства» (Science–Technology–Society Perspectives – 

STS) стартував у канадській провінції Квебек у 2003 р., організатором якого 

виступила місцева Рада із науки та технологій. Проєкт STS складався з двох 

фаз – форсайт-дослідження та розроблення стратегій
401

. 

 Японія. В Японії прогнози науки, техніки і технології готуються з 

початку 70-х років. До кінця 60-х років в Японії дійшли висновку, що 

технологічне прогнозування є потенційно корисним політичним 

інструментом, і групу фахівців відрядили до Сполучених Штатів для 
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консультацій з експертами. У 1970 р. Агентство з науки і техніки (STA) 

зробило першу спробу довгострокового (на 30 років) прогнозування 

майбутнього науки і технології. Метою його було створення холістичного 

огляду науки загалом та всіх технологій, таким чином забезпечуючи осіб, які 

приймають рішення у громадському і приватному секторах, основними 

знаннями про довгострокові тенденції, необхідні для широкого визначення 

напрямів руху. Опитали кілька тисяч експертів, які представляли 

промисловість, університети та урядові організації (з використанням анкет 

Дельфі) про можливі інновації або технологічні розробки, про те, коли вони, 

ймовірно, матимуть місце, щодо їх важливості та можливих проблем, 

пов‘язаних з їх реалізацією.  Результати цих опитувань використовувалися в 

двох основних напрямах: а) збиранні основних даних для планування 

наукових досліджень (R&D), зокрема огляді довгострокових технологічних 

тенденцій і визначенні ключових для розвитку в майбутньому технологій; і 

б) моніторингу поточного стану науки і технологій, включаючи рівень 

науково-технічної діяльності в Японії порівняно з іншими країнами, 

виявляючи сфери, де виникає необхідність у здійсненні міжнародного 

співробітництва та визначаючи фактори, які стримують технологічний 

розвиток. Результати використовувалися для вироблення рішень Ради з науки 

і технологій Японії щодо політики науково-технологічного розвитку країни. 

Крім того, результати опитувань надавалися всім міністерствам і відомствам 

для використання при розробленні стратегій та програм розвитку, а також 

підприємствам і організаціям для використання в процесі планування. Для 

оцінки ступеня використання компаніями Японії результатів четвертого 

Дельфі-опитування Національний інститут науково-технічної політики 

Японії (NISTEP) провів спеціальне дослідження. З приблизно 250 

респондентів 59% оцінили результати Дельфі-опитування як «дуже важливі» 

і ще 36% відзначили їх як «заслуговують на увагу». Основними сферами 

застосування результатів Дельфі-опитування при розробленні науково-

технічної політики та програм є: «планування наукових досліджень і бізнес-
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проєктів» (72%), «аналіз середньострокових технологічних тенденцій» (61%) 

і «аналіз конкретного змісту досліджуваних об‘єктів» (60%). У 2005 р 

NISTEP опублікував результати роботи над черговим, восьмим прогнозом на 

період до 2035 р. Експертам було запропоновано проаналізувати 858 

конкретних тем, розподілених по 13 розділах. У прогнозі було чітко виділено 

130 конкретних інноваційних напрямів, для кожного з яких складено 

докладний опис, що розкриває як його зміст, так і соціально-економічне 

значення. У науково-методичній та організаційній роботі брали участь 170 

фахівців, а число експертів, які взяли участь у другому турі опитування, 

становила 2239 осіб. Характерною особливістю проведення форсайтних 

досліджень в Японії є факт визнання, що основною цінністю передбачення 

часто є не прямі висновки (прогнози і подальші політичні рішення), а вигоди 

самого процесу передбачення. Ці вигоди можуть бути узагальнені як 

наступні п‘ять елементів – комунікація, концентрація на довгостроковому 

передбаченні, координація, консенсус і прийняття результатів суспільством. 

При цьому форсайт-дослідження проводяться не лише на національному 

рівні. Промислові асоціації та окремі промислові групи проводять або 

доручають провести ряд робіт із передбачення для конкретних прогнозів, що 

відносяться до певних видів продукції, технологій та процесів
402

. 

 Південна Корея. У Південній Кореї починаючи з 90-х років форсайтні 

дослідження стали одним з елементів системи державного стратегічного 

планування. На базі результатів національних форсайтів розробляється 

головний план науково-технологічного розвитку Кореї, який у свою чергу є 

фундаментом для розроблення стратегічних планів міністерств і відомств 

країни
403

. 

 Сінгапур.  Сінгапур здійснив сценарне планування в кінці 1980-х років 

у межах Міністерства оборони, сформувавши бачення про майбутнє з метою 

формування уявлення щодо «зміни світу» і детермінації виникаючих 
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проблем, завдань і можливостей. У 1993 р. уряд затвердив використання 

сценарного планування як інструменту для розроблення довгострокової 

стратегії та політики. Функції сценарного планування були передані від 

Міністерства оборони до Канцелярії прем‘єр-міністра (КПМ) у 1995 р. У цей 

час державна служба Сінгапуру вступила в еру перетворення із запуском 

своєї Державної Служби для ХХІ століття (PS21). Запущена в травні 1995 р. 

PS21 викликала зміну парадигми, в основу якої було покладено концепцію 

задовільності у прийнятті сьогоднішнього для дослідження майбутнього. На 

тлі глобальних і місцевих умов, що швидко змінюються, «основний принцип 

PS21 полягає у визнанні потреби в зміні як постійному стані». Надаючи 

повноваження і залучаючи державних службовців на всіх рівнях, рух 

докладає зусиль для створення середовища, в якому державні службовці 

здатні передбачити і пристосовуватися до змін, бути чутливими і гнучкими 

до споживчих потреб, а також мотивованими та ініціативними та прагнути 

інноваційних рішень. Розуміючи, що «надмірна довіра до сценарного 

планування може призвести до очікування того, що події розгортатимуться 

таким чином, який був передбачений», у  2005 р., було ініційовано Програму 

оцінки ризиків і горизонтального сканування (ПОРГС) під керівництвом 

Секретаріату координації національної безпеки для розроблення 

стратегічного передбачення. Ця Програма реалізується відповідно до 

принципу того, що співпраця має ключове значення: «Агентства не можуть 

працювати розрізнено і досліджувати проблеми фрагментовано. ПОРГС 

вимагає горизонтального співробітництва та обміну інформацією між 

агентствами»
404

. Загалом уся система планування Сінгапуру базується на 

результатах форсайту, для чого в 2010 р. був спеціально створений Центр 

стратегічного аналізу майбутнього. Основним завданням Центру є розвиток 

можливостей  уряду у сфері стратегічного передбачення шляхом координації 
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роботи у сфері аналізу майбутнього урядових установ Сінгапуру. Цей центр 

займається розроблення загальноурядової політики
405

. 

 Австрія.  Австрійський форсайт – приклад ініціювання програми 

урядом. Перевагою її є той факт, що її розробники вперше спробували знайти 

лінії розвитку, які є спільними для технологічної і громадської сфер. 

Головною метою австрійської програми є ідентифікація інноваційного 

потенціалу, який би дозволив Австрії зайняти лідируючі позиції в 

довгостроковій перспективі за рахунок посилення співпраці між бізнесом і 

наукою і розширення горизонтів індикативного планування. Вихідним 

пунктом було замовлення уряду Австрії, реалізоване спеціально створеною 

Координаційною радою. Велика роль у дослідженнях і координації належала 

головному Інституту оцінки технологій Академії наук. Були проведені 

підготовчі прогнозні дослідження, визначено основні напрями, сформовано 

групи експертів. Далі було реалізовано два проєкти з використанням методу 

Delphi: один у галузі науки і технологій, другий – стосовно суспільства і 

культури. 

 Швеція.  Шведська програма, що відрізняється від австрійської 

принципами організації роботи, а також цілями і змістом, спочатку була 

ініційована Королівською академією наук, Національною радою з 

промислового розвитку; Конфедерацією профспілок, Фондом стратегічних 

досліджень Швеції і лише згодом була підтримана урядом Швеції, 

приватними компаніями, державними агентствами, неурядовими 

організаціями та т. ін. У шведській програмі відмовилися від використання 

методу Delphi і пішли шляхом створення секцій, які відповідають інтересам 

учасників. Були виділені наступні вісім секцій: медицина і охорона здоров‘я, 

біоресурси, соціальна інфраструктура, виробничі системи, інформація та 
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телекомунікації, виробництво матеріалів, індустрія послуг, освіта і 

навчання
406

. 

 Німеччина.  Німеччина не має централізованих офісів або систем 

планування для координації проєктів по форсайту. Замість цього вона 

покладається на суспільно і фінансово незалежні організації, розташовані за 

межами урядових структур. Спеціальні комітети і наукові ради звітують 

безпосередньо міністерствам, відповідальним за вирішення виникаючих 

проблем
407

. Відштовхуючись від багаторічного досвіду, накопиченого в ході 

побудови японських прогнозів, згодом у Німеччині були розроблені власні 

оригінальні підходи до проведення національного форсайту. У програму 

Futur були закладені нові принципи, що враховують соціальні потреби і цілі 

розвитку науки і технологій. Слід особливо відзначити, що німецькі фахівці 

приділяють велику увагу поширенню результатів проєкту, їх доведення до 

широкого кола споживачів
408

. Сьогодні принципи процесу форсайту в 

Німеччині формуються з огляду на основні цілі німецької політики в галузі 

досліджень і розробок. Ця політика фокусується головним чином на потребах 

людини, а не на технологіях як таких. У Німеччині вважається, що наукові 

дослідження повинні сприяти, наприклад, підвищенню відповідального 

ставлення до навколишнього середовища, поліпшенню рівня життя та якості 

робочої сили. 

  Франція та Фінляндія.   Форсайт у Франції (1999–2000) був 

розподілений на чотири етапи. На першому етапі було відібрано 600 

технологій, що мають потенційне значення для майбутнього. З них на 

підставі критеріїв «привабливості» для ЄС (запити економіки та 

промисловості на технології, охорону навколишнього середовища, соціальні 
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потреби, національну і європейську безпеку, розвиток технології) було 

відібрано 200 позицій. Із цих 200 позицій з урахуванням критеріїв 

конкурентоспроможності Франції та інших європейських країн (науково-

технічні позиції, промислові та ринкові позиції) було відібрано 120 ключових 

технологій. На останньому етапі їх число скоротилося до 100 позицій. 

Можливі й інші пояснення таких переваг. Так, у країнах, де форсайт почали 

застосовувати раніше, тобто у Північно-Західній Європі й Північній Америці, 

такі методики, як Дельфі, активно використовувалися на перших етапах, 

після чого стали застосовувати нові підходи
409

. Ще одне пояснення пов‘язане 

з похибкою виміру бази даних EFMN: багато форсайт-досліджень, 

проведених у Північно-Західній Європі, були порівняно дрібномасштабними, 

для них більшою мірою характерні полегшені (семінари), ніж великовагові 

методи (такі як Дельфі)
410

. У Фінляндії та Франції системи форсайта 

фрагментовані між великою кількістю організацій, що включають державні, 

приватні, неурядові та міжнародні організації або їх комбінації. Незважаючи 

на відмінність у фінансуванні, управлінні та реалізації, ці країни широко 

використовують інструменти аналізу майбутнього і форсайту в 

стратегічному довгостроковому плануванні за допомогою різних секторів 

управління та урядових організацій. У кінцевому рахунку, ймовірність 

прийняття урядами країн форсайта як інструменту стратегічного 

довгострокового планування для сталого розвитку залежить від 

політичної волі його керівництва. Як зазначила Організація Об‘єднаних 

Націй: «У кінцевому рахунку сталий розвиток не є нерухомим станом 

гармонії, а скоріше процесом зміни, узгодженим як з майбутніми, так і 

існуючими потребами. Не вдавайте, що процес є легким або простим. 

Необхідно робити болючий вибір. Таким чином, в остаточному аналізі 
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сталий розвиток має покладатися на політичну волю»
411

. Онлайн-ресурсом 

для обміну думками та досвідом між учасниками форсайт-досліджень у 

Фінляндії є сайт www.foresight.fi та програма National Foresight Nеtwork. 

 Країни БРІКС. У країнах групи БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаї, 

Південній Африці) урядові програми форсайту здійснюються на різних 

рівнях, але зосереджені переважно на питаннях науки і техніки.  

 Бразилія. У 1998 р. Бразилія здійснила свій перший досвід 

перспективних досліджень та інтегрувала планування уряду під назвою 

«Бразилія 2020». Практика полягала в реалізації масштабних національних 

діалогів і роздумів про альтернативні шляхи розвитку, які Бразилія могла би 

здійснити в ХХІ столітті. Це стало головним кроком діяльності держави у 

сфері форсайту, який ефективно розпочався з реалізації програми 

«Prospectar», розробленої  Міністерством науки і техніки в 2000 році.  Центр 

стратегічних досліджень та науки управління, технологій та інновацій 

(ЦСІНУТІ) є некомерційним бразильським науково-дослідним центром, 

створеним у 2001 р., що перебуває під управлінням Міністерства науки і 

техніки. ЦСІНУТІ просуває наукові, технічні та інноваційні розробки з 

метою сприяння економічному зростанню, конкурентоспроможності та 

добробуту в Бразилії. Він виробляє велику кількість знань та інформації 

щодо форсайту в галузі науки, технологій та інновацій у формі публікацій, 

проєктів та подій. Центром компетенцій щодо форсайту, який об‘єднує 

національних експертів у сфері форсайту є Центр стратегічних досліджень 

менеджменту CGEE
412

. 

 Російська Федерація. Протягом 2007–2008 р. Міністерством освіти та 

науки Російської Федерації було розроблено довгостроковий прогноз 

науково-технічного розвитку Російської Федерації на період до 2025 року. 

Цьому передували як доручення уряду РФ, так і професійні дискусії щодо 
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цілей і методів форсайт-досліджень. Прогноз розроблявся в рамках 

Федеральної цільової програми «Дослідження і розробки за пріоритетними 

напрямами розвитку науково-технологічного комплексу Росії на 2007–2012 

роки» за безпосередньої підтримки з боку Федерального агентства з науки та 

інновацій
413

. У Російській Федерації функціонує міжнародний науково-

освітній форсайт-центр, який представляє собою структурний підрозділ 

Інституту статистичних досліджень та економіки знань НДУ 

ВШЕ. Основними напрямами діяльності центру є застосування, розвиток та 

удосконалення методології форсайту в РФ.  Серед найбільших форсайт-

проєктів РФ – формування структури і тематики рамкових програм 

Євросоюзу з науки і технологій.  Інститут стратегічних досліджень та 

економіки знань брав участь у визначенні пріоритетів співпраці Росії та ЄС у 

сфері науки і технологій, підсумком чого стало виділення європейськими 

організаціями бюджетів на міжнародні проєкти за участю російських вчених. 

Інший вид форсайт-досліджень – національні проєкти, класичним прикладом 

якого є прогноз науково-технологічного розвитку Росії до 2030 р. Загалом 

державні компанії РФ використовують форсайт-дослідження та розробляють 

технологічні дорожні карти для реалізації програми інноваційного 

розвитку
414

. 

  Індія. У 1996 р. уряд Індії реалізував проєкт по форсайту і сценарному 

плануванню «Бачення Технологій 2020». Цей проєкт було спрямовано на 

забезпечення інструкцій для розроблення національних ініціатив у сфері 

науки і техніки та Плану дій для інвестицій і розробок, інтегрованої політики 

у сфері науки і техніки як на державному, так і національному рівнях. 

Реалізація програми «Бачення Технологій 2020», що координується Радою з 

технічної інформації, прогнозування та оцінки під управлінням Міністерства 

науки і техніки, призвело до розроблення збірки документів, з яких 16 було 

присвячено розвитку технологій. У липні 2013 р. Комісія з планування Індії 
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представила документ «Сценарії: Формування майбутнього Індії». Було 

розроблено три сценарії за допомогою Центру дослідження науки, 

технологій і політики, з метою залучення до нових колективних діалогів між 

громадянами і вищими чиновниками щодо бачення майбутнього Індії. Це 

стало першим випадком включення сценарного планування в плани щодо 

проведення реформ Індії стосовно процесів управління, адміністрування і 

реалізації. 

 Китай. Інновації відіграють значну роль в інтенсивному розвитку 

Китаю, на новому етапі якого країна прагне слідувати принципам сталого 

розвитку. Уряд підтримує курс на «зелені інновації» і стимулює дослідження 

за широким спектром напрямів, у тому числі економічних, соціальних і 

екологічних. Розробники Шостого національного технологічного форсайту 

Китаю мають на меті оцінити поточний стан ключових технологій у 

найбільш пріоритетних сферах і визначити технології, що підтримуватимуть 

економічний і соціальний розвиток країни у найближчі 5–15 років. До 

викликів столітньої давності (поділ на багатих і бідних) додався новий 

виклик – виклик цифрової гібридизації. Інтернет дедалі тісніше зливається з 

фізичною реальністю, і результати цього гібридного стану абсолютно 

непередбачувані. Багато питань перед технологічним прогнозуванням 

виникає і через те, що наука і технологічні інновації вступають на «нічийну 

землю», не прив‘язуються до суворих кордонів держав. Головну увагу 

китайські дослідники майбутнього фокусують на таких 17 технологічних 

сферах, як: ІКТ, біологія, нові матеріали, промислове виробництво і 

виробництво продуктів харчування, аерокосмічна галузь, енергетика, 

раціональне природокористування, сільське господарство і розвиток 

сільських районів, дослідження океанів, транспорт, сучасні послуги, 

громадська безпека, здоров‘я населення, урбанізація та розвиток міст, а 

також передові технології
415

. Країна прагне стати глобальним гравцем на 
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ринку високотехнологічної продукції, перейти від інвестиційної економіки 

до економіки знань, сформувати найбільший споживчий ринок у світі, 

привабливий для інших великих світових гравців, включаючи Євросоюз. 

Усвідомлюючи це, Єврокомісія ініціювала форсайт-дослідження з оцінки 

майбутнього наукової та інноваційної діяльності в Китаї до 2025 року. 

Завдання дослідження полягало у визначенні пріоритетних для Китаю 

науково-технологічних сфер і тенденцій їх розвитку. Кінцевою метою має 

стати значний внесок у двосторонній діалог між країнами – членами ЄС і 

Китаєм у цій сфері, а також в розроблення довгострокової стратегії 

співробітництва. Для аналізу 16 ключових детермінант трансформації 

наукового та інноваційного ландшафту в Китаї використовувалася 

комбінація теоретичної роботи, методів Дельфі, медіасканування, 

краудсорсингу і крос-факторного аналізу. В результаті встановлено зв‘язок 

між різними факторами, підкреслено значний вплив політичних і 

економічних умов на визначення науково-технологічних пріоритетів. З 

урахуванням цих чинників і ряду критичних невизначеностей було складено 

чотири ймовірних сценарії інноваційного розвитку Китаю до 2025 р., де 

відображені реалістичні альтернативні варіанти майбутнього, обізнаність про 

які дозволяє завчасно до них підготуватися і розробити успішну стратегію
416

. 

 Південна Африка. На той час, коли Південна Африка запустила свій 

перший, ініційований урядом у 1996 р., проєкт по форсайту, країна вже 

отримала успішний досвід реалізації ініціативи, керованою спільнотою, що 

значним чином вплинула на політику. Започаткований офіційно в липні 1996 

р. під управлінням Міністерства мистецтва, культури, науки і техніки, проєкт 

по форсайту для інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) дозволив 

проаналізувати контекст і розвинути діалог серед зацікавлених осіб у системі 

політики у сфері досліджень та інновацій замість створення нової політики. 

Мета проєкту полягала в залученні таких зацікавлених осіб, як промислові, 
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урядові установи, трудове населення і громадянське суспільство з метою 

передачі управління процесом усім верствам населення. Реалізація проєкту 

по Форсайту зумовила розроблення певних національних стратегій у сфері 

біотехнологій і загалом забезпечила розвиток виробництва. Між 2006 р. і 

2010 р. Міністерство закордонних справ  Фінляндії у співпраці з Південною 

Африкою запустило два пілотних проєкти: перший був спрямований на 

підвищення ефективності національної системи інновацій, просування 

зростання економіки, а також сприяння щодо зниження бідності, другий – на 

розробку і використання додатків ІКТ для обслуговування громадян 

Південної Африки
417

. 

 Європейський Союз. У Європі форсайт-технологія активно 

використовується в інтересах як Європарламенту і різних його структур, так і 

Єврокомісією та Європейським науковим фондом
418

. У розробці прогнозів і 

форсайт-проєктів у країнах Західної Європи бере участь широке коло 

дослідницьких, експертних і консультативних організацій. У рамках ЄС цією 

роботою займається Інститут перспективні технологічних досліджень (The 

Institute for Prospective Technological Studies – IPTS), який є одним із семи 

інститутів Об‘єднаного дослідницького центру ЄС (Joint Research Centre). У 

завдання центру входить підтримка прийняття рішень ЄС у соціально-

економічній, науково-технічній галузях, у сфері високих технологій. У 2005–

2006 рр. IPTS підготував прогнози у сферах ринку і послуг мобільного 

зв‘язку ЄС, розвитку виробництва біополімерів, майбутнього європейської 

промисловості, впливу біометрії на суспільство, майбутнього інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), розвитку технологій інформаційного 

суспільства в європейському науковому просторі
419

. Рамкові програми ЄС у 
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государственной стратегиии. URL: https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/75177/1/MPRA_paper_75177.pdf 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GPCSE_Foresight_RUS.pdf?download
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GPCSE_Foresight_RUS.pdf?download


 

347 

галузі форсайту детально розглянуто в підрозділі 6.3: «Практика 

стратегічного форсайту при прийнятті державних рішень урядами країн 

світу (на прикладі Фінляндії, Сінгапуру, країн ЄС)». 

  Україна. В Україні форсайт-дослідження були проведені у 2008–2011 

рр. у рамках державної програми прогнозування науково-технічного 

розвитку України, за результатами якого оновлено ЗУ «Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності» (визначено сім стратегічних інноваційних 

пріоритетів) та прийнято постанову КМУ від 12 березня 2012 р. №294 «Деякі 

питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності загальнодержавного рівня на 2012–2016 рр.»
420

. Загалом форсайт-

дослідження в Україні проводилися фахівцями Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. 

  Підсумовуючи викладене, наведемо узагальнену таблицю щодо 

світового та європейського досвіду з інституційного супроводу форсайт-

досліджень (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 

Світовий та європейський досвід з інституційного супроводу форсайт-

досліджень 

 

Країна Інституційний супровід 

Велика 

Британія 

Манчестерський інститут інноваційних досліджень при 

Манчестерському університеті (відділ досліджень політики у сфері 

інжиніринга, науки і технологій PREST), відділ досліджень науково-

технічної політики SPRU при Університеті Сассекса, Урядовий 

науковий центр, інформаційно-аналітичний центр, середні навчальні 

заклади, академії, ЗМІ, урядовий комітет, до якого входять 

представники 17 міністерств і відомств. 

США Військово-морське та Військово-повітряне відомства США, 

Міністерство оборони та Міністерство торгівлі, форсайт-інститут для 

вивчення проблем нанотехнологій. 

                                                           
420
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Країна Інституційний супровід 

Канада Національна Рада з питань науки Канади (урядовий орган, що 

відповідає за розвиток науки і технологій), Комітет по стратегіях та 

пріоритетах (входить до складу Ради), місцева Рада по науці та 

технологіям провінції Квебек. 

Австрія Уряд Австрії, Координаційна рада, Інституту оцінки технологій 

Академії наук. 

Швеція Королівська академія наук, Національна рада з промислового 

розвитку, Конфедерація профспілок, Фонд стратегічних досліджень, 

уряд Швеції, приватні компанії, державні агентства, неурядові 

організації. 

Німеччина Суспільно і фінансово незалежні організації (за межами урядових 

структур), спеціальні комітети і наукові ради. 

Франція Державні, приватні, неурядові, урядові та міжнародні організації або 

їх комбінації, а також різні сектори управління. 

Фінляндія Державні, приватні, неурядові, урядові та міжнародні організації або 

їх комбінації, а також різні сектори управління. 

Україна Уряд, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника, Національний 

педагогічний університету імені М. П. Драгоманова. 

Російська 

Федерація 

Міністерство освіти і науки РФ, Федеральне агентство по науці і 

інноваціях, Інститут стратегічних досліджень та економіки знань, 

Міністерство промисловості і торгівлі РФ, Міністерство зв‘язку та 

масових комунікацій РФ, ОАО «РОСНАНО», інноваційний центр 

Сколково,  Міжнародний науково-освітній форсайт-центр НДУ ВШЕ, 

підприємства, організації. 

Бразилія Уряд, Міністерство науки і техніки, некомерційний науково-

дослідний Центр стратегічних досліджень і науки управління, 

технологій та інновацій (під управлінням Міністерства науки і 

техніки). 

Індія Уряд, Міністерство науки і техніки, Центр дослідження науки, 

технологій, політики. 

Китай Уряд, Міністерство науки і технологій Китаю, інноваційні 

підприємства. 

Південна 

Африка 

Уряд, Міністерство мистецтва, культури, науки та техніки, приватні 

компанії. 

Японія Агентство з науки і техніки (STA), Рада з науки і технологій, 

міністерства, відомства, підприємства, організації, Національний 

інститут науково-технічної політики Японії (NISTEP), промислові 

асоціації, промислові групи. 

Південна Корея Міністерства і відомства країни. 

Сінгапур Міністерство оборони, Державна служба для ХХІ ст. (PS21), 

Секретаріат Координації національної безпеки для розроблення 

стратегічного передбачення, Центр стратегічного аналізу 

майбутнього. 

Джерело: сформовано за даними: Форсайт: инструмент исследования, основа 

формирования государственной стратегии. MPRA Papper. URL: https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/75177/; Форсайт: обзор исследований и достижений / Институт проблем 

предпринимательства. URL: https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=007585; Форсайт. 

Введение. URL: http://www.dbuapa.dp.ua/news/doc/2014/2014_06_24_Forsight_Kvitka1.doc; 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75177/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75177/
https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=007585
http://www.dbuapa.dp.ua/news/doc/2014/2014_06_24_Forsight_Kvitka1.doc
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Ланских А.Н. Оценка зарубежного опыта применения технологии Форсайт. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-zarubezhnogo-opyta-primeneniya-metodologii-forsayt; 

Крюков С.В. Форсайт: от прогноза к формированию будущого. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/forsayt-ot-prognoza-k-formirovaniyu-buduschego/viewer; 
Синхронизация форсайтов в России и Китае. URL: https://issek.hse.ru/news/284801002.html 

 

 До цільових груп форсайт-досліджень переважно належать урядові 

агенції та департаменти, дослідницькі організації, фірми, торгові партнери та 

промислові федерації. Варто зауважити, що урядові агенції та департаменти 

превалюють в Східноєвропейському регіоні серед цільових груп форсайт-

досліджень відносно інших регіонів Європи та світу. Розподіл цільових груп 

згідно зі світовим регіональним розподілом зображено на рис. 6.9. 

 

 

Рис. 6.9. Цільові групи форсайт-досліджень за регіонами світу, % 
 
Джерело: Keenan M., Popper R. Comparing Foresight ‗Style‘ in Six World Regions. Foresight. 

2008. Vol. 10, № 6. URL: https://www.researchgate.net/publication/228918104_ 

Comparing_foresight_style_in_six_world_regions 

 Підсумовуючи викладене вище, констатуємо, що інституційний 

супровід форсайт-досліджень – як у розвинених країнах світу, так і у країнах, 

що розвиваються, – відбувається переважно на рівні уряду, а також 

міністерствами, університетами, а також профільними державними і 

приватними організаціями та агентствами. 
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Практика стратегічного Форсайту при прийнятті державних 

рішень урядами країн світу (на прикладі Фінляндії, Сінгапуру, країн 

ЄС) 

 Згідно з позицією Європейської Комісії, стратегічний Форсайт 

допомагає покращити розроблення політики, допомагає розробляти 

перспективні стратегії та забезпечувати відповідність короткострокових 

дій довгостроковим цілям
421

. Стратегічний форсайт чи «мистецтво 

довгострокового бачення», згідно із визначенням Пітера Шварца, «…є 

різновидом форсайту, зоорієнтованого на планування, яке допомагає 

керівним особам підвищувати ефективність уряду, визначаючи можливості 

та загрози, що можуть виникнути в найближчі роки та десятиріччя, а 

також можливі стратегії для вирішення пов’язаних з цим питань»
422

.  

 Стратегічний форсайт у державній політиці Фінляндії 

 у Фінляндії існує шість достатньо стабільних форсайт-функцій (мереж), 

які є складовими фінської форсайт-системи. Функції форсайту фрагментовані 

між багатьма cуб‘єктами, а саме державним, приватним, неурядовим, 

міжнародним, чи комбінацією цих типів. У цьому сенсі фінська система є 

типовою серед розвинених країн, але при цьому національна форсайт-

система є доволі складною і включає комбінацію багатьох пересічних 

функцій та мереж. До того ж деякі системи мають переважно більше 

можливостей, ресурсів, прямого впливу та функцій щодо інших систем. 

Загалом характеристики фінської форсайт-системи достатньо гнучкі та 

спроможні охопити усе суспільство, включаючи як політиків, представників 

міністерств та дослідників з університетів та інститутів, так і корпоративні 

організації, національні фінансові установи та інших стейкхолдерів. 
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 Commission unveils its first Strategic Foresight Report: charting the course towards a more 

resilient Europe / European Commission. URL: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1586 
422

 Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries / UNDP. C. 7.  
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 Отже, національна форсайт-система складається з таких шести 

складових:  – Форсайт-звіт уряду (The Government Foresight Report); 

 – Форсайт-мережа уряду (The Government Foresight Network);  

 – Комітет фінського парламенту з питань майбутнього (The Finnish 

Parliament‘s Committee for the Future); 

 – Форсайт-консорціум для забезпечення потреб робочої сили, з  питань 

освіти та компетенцій (The Foresight consortium for labour force, competence 

and education needs); 

 – форсайт-мережа CІТРА (SITRA‘s Foresigft network); 

 – Фінська громадськість та суспільство з питань майбутнього (the 

Finnish futures community and society). 

 Разом із цим фінська стратегічна форсайт-система виконує три основні 

функції: функції, пов‘язані із фінським парламентом, функції, пов‘язані із 

фінським урядом та функції, пов‘язані із майбутнім Фінляндії (діяльністю 

футуристичної громадськості), що функціонує за межами уряду. 

Центральною ланкою цієї системи є урядова програма, що поєднується з 

Форсайт-звітом уряду (подібно до того, як поєднується робота уряду та 

парламенту)
423

. 

 Розглянемо детально процедуру розроблення Форсайт-звіту уряду 

Фінляндії. 

 Форсайт-звіт уряду в програмі уряду. Щоразу, коли уряд Фінлядії 

приступає до виконання своїх обов‘язків, він розробляє програму уряду на 

чотирирічний строк своєї каденції. Цей політичний документ визначає 

бачення, мету уряду, а також  визначає план дій, згідно з яким усі партії та 

члени уряду офіційно беруть на себе виконання зобов‘язань. Усі рішення, 

підготовлені в міністерствах мають підпорядковуватись програмі уряду, 

складовою якої є Форсайт-звіт уряду. Форсайт-звіти уряду є академічними 
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звітами, де обговорюються довгострокові аспекти розвитку однієї 

тематичної галузі в часовому горизонті переважно на 20–30 років. 

Наприклад, у жовтні 2009 р. уряд Фінляндії затвердив Форсайт-звіт щодо 

довгострокової політики з питань клімату та енергетики, метою якого є 

прокладання шляху до низьковуглецевої Фінляндії до 2050 р., цільовим 

показником якого є сприяння скороченню викидів парникових газів, у рамках 

міжнародних зусиль, на 80% до 2050 р. відносно 1990 р.
424

.  

 Відповідальний за підготовку доповіді – відділ політичного аналізу 

Апарату прем‘єр-міністра, діяльність якого контролюється групою міністрів. 

Предметним експертам у міністерствах та науково-дослідному 

співтоваристві пропонується залучитись до координаційної групи. Для 

проведення дослідження використовуються звіти таких державних 

інституцій: Державного інституту економічних досліджень (VATT), 

Національного інституту охорони здоров‘я та соціального забезпечення 

(THL), Технічного дослідницького центру Фінляндії (VTT), Agrifood 

Research Finland (MTT), а також статистика Фінляндії чи аналітичних центрів 

та ін. Кожний наступний форсайт-звіт уряду стосується нового дослідження, 

для підготовки якого Апарат прем’єр-міністра пропонує науково-

дослідним інститутам та відомствам міністерств долучитись до процесу 

підготовки з метою отримання кращих експертів, залучених до 

проведення дослідження. Отже, підготовча група формується відповідно до 

теми дослідження. 

 Офіційна роль урядового Форсайт-звіту у фінській політичній системі 

полягає у наданні їй рис перспективного довгострокового документу уряду, 

який передається парламенту для внесення коментарів протягом строку 

виконання повноважень урядом (при зміні каденції уряду після 

чотирирічного виконання своїх повноважень Форсайт-звіт уряду залишається 

незмінним). 
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 Підготовка Форсайт-звіту уряду розпочинається з розроблення 

урядовими чиновниками проєкту запланованого дослідження (іноді разом із 

зовнішніми консультантами та призначеною експертною групою). Експертна 

група збирає відповідну довідкову інформацію і, за необхідності, замовляє 

дослідницькі форсайт-звіти, які готують науково-дослідні інститути 

державного сектора, інші дослідницькі підрозділи або аналітичні центри.  

Експертна група також може організувати сценарний процес та публічні 

слухання. Далі готується кінцевий звіт, який уряд надає парламенту. Апарат 

прем‘єр-міністра разом із Комітетом з питань майбутнього розпочинають 

серію регіональних громадських дискусійних семінарів та «навчальних кафе» 

у країні, де вони презентують результати доповіді та збирають громадські 

думки. Після цього дослідження разом із внесеними думками громадян 

надається комітетам фінського парламенту для внесення коментарів. Комітет 

з питань майбутнього – це орган фінського парламенту, в обов‘язки якого 

входить збір парламентських думок щодо презентованого звіту. 

Імплементація форсайт-програми уряду потребує зазвичай значно більше 

часу, ніж строк каденції одного уряду, і, передбачається, що ця процедура 

буде продовжуватись і в роботі наступного складу уряду. Загалом форсайт-

робота уряду має закласти фундамент для подальшої адміністративної 

урядової програми.  

 Окрім Форсайт-звіту Форсайт-мережа уряду готує довгостроковий звіт 

Фінляндії щодо розроблення політики у сфері питань, пов‘язаних із 

оточуючим середовищем (long-term Finnish Policy-Making Environment 

report).  Третій вид звіту, що орієнтується на майбутнє та виконується за 

сприяння уряду, готують міністерства з питань підготовки оглядових звітів, 

де підіймаються питання, пов‘язані із майбутнім. Кожен з 12 міністерств 

Фінляндії готує оглядові звіти щодо майбутнього кожного сектора (зазвичай 

за рік до парламентських виборів). Дані оглядові звіти являють собою 

вертикальні огляди емерджентних проблем та їх можливе вирішення в 

рамках певного міністерства в найближчому майбутньому. Четвертий 
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різновид звітів Фінляндії, що орієнтується на майбутнє та публікуються 

кожного року, готують інші підрозділи Апарату прем‘єр-міністра, переважно 

Економічна Рада та Міністерство фінансів.  

 Секретаріат економічної ради (Economic Council‘s Secretariat) постійно 

обирає нові теми для проведення дослідження згідно із швидко змінюючими 

вимогами стейкхолдерів, і тим самим гарантує, що бюджетні кошти, виділені 

Апаратом прем‘єр-міністру на форсайт-дослідження завжди ефективно 

використовуються
425

. 

 Стратегічну форсайт-систему Фінляндії зображено на рис. 6.10. 
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Рис. 6.10. Державна стратегічна форсайт система Фінляндії
426

 

Джерело: побудовано за даними: Kuosa Tuomo. Practising Strategic Foresight in 

Government. The case of Finland, Singapore and the European Union. RSIS Monograph / S. 

Rajaratnam School of International Studies. 2011. Nо. 19. P. 35. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/215784205_Practicing_Strategic_Foresight_in_Govern

ment_Cases_of_Finland_Singapore_and_European_Union  

                                                           
426

 Примітка: стрілки на рисунку 1 відображають зв‘язки. Суцільною лінією – ієрархічні 

зв‘язки, прямі зв‘язки чи постійні обов‘язки; жирною суцільною лінією – особливо міцні 

функції між зв‘язаними одиницями; пунктирною лінією – неофіційний зв‘язок між 

підрозділами (при достатньо частому обміні інформацією та певній співпраці).  
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Стратегічний форсайт у державній політиці Сінгапуру 

 Еволюція стратегічного форсайту Сінгапуру розпочалася в 1991 р. з 

моменту створення Управління з виявлення ризиків та планування сценаріїв у 

Міністерстві оборони, яке у 2005 р. було віднесено до Відділу державної 

служби прем‘єр-міністра. У 2003 р. Управління вже мало нові цілі та нову назву 

– Офіс стратегічної політики. Наступними значними кроками в еволюції 

стратегічного форсайту Сінгапуру було створення Програми оцінки ризиків та 

сканування горизонтів (RAHS) у 2004 р. та Центру сканування горизонтів 

(HSC) у 2008 р.  Після збільшення кількості форсайт-підрозділів, функції уряду 

Сінгапуру значно розширилися, що призвело до необхідності створення Мережі 

стратегічного майбутнього (SFN) з метою координації та співпраці між усіма 

новими форсайт-підрозділами. Більшість форсайт-функцій уряду Сінгапуру 

підпорядковані Кабінету прем‘єр-міністра. Ці функції покладаються переважно 

на Секретаріат з питань координації національної безпеки та розвідки (NSIC) та 

Відділу державної служби (PSD), який виконує роль підтримки щодо 

координації урядової політики. У рамках NSIC та Координаційного центру 

національної безпеки (NSCC), головним координаційним форсайт-органом є 

Центр сканування горизонтів (HSC), створений у 2008 р. При Відділі державної 

служби та Офісі стратегічної політики (SPO) головним координаційним 

агентом з питань виконання форсайт-функцій є Центр стратегічного 

майбутнього (CSF), створений у 2010 р., одночасно з яким в Офісі стратегічної 

політики була створена Мережа стратегічного майбутнього (SFN), яка 

функціонує як мережа високого рівня для формування мислення щодо 

майбутнього в державному секторі (рис. 6.11). 
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Рис. 6.11.  Державна стратегічна форсайт-система Сінгапуру 

 Джерело: побудовано за даними: Kuosa Tuomo. Practising Strategic Foresight in 

Government. The case of Finland, Singapore and the European Union. RSIS Monograph / S. 

Rajaratnam School of International Studies. 2011. No.19. P. 48. URL: 
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Центр стратегічного майбутнього 

(CSF), заснований у 2010 р. 

Займається питаннями щодо 

майбутнього в Мережі стратегічного 

майбутнього. Мета центру – 

підвищення ситуативної обізнаності, 

подолання масштабних обмежень та 

поєднання знань із практичними 

комбінаційними проєктами. 

Мережа стратегічного майбутнього (SFN), заснована 

у 2010 р. Членами мережі є всі заступники секретарів 

міністерств. Мета мережі: 

– урізноманітнити думки;  

– покращити якість  випереджувального інтелекту; 

– уникнути явища групового мислення 

Спільнота Сінгапуру з питань майбутнього 

(уряд, компанії, бізнес-школи, підрозділи 

університетів). 

Інтернаціональна спільнота з питань 

майбутнього (Глобальний форум з питань 

майбутнього, IRAHS-симпозіум тощо) 

Примітка: стрілки на рисунку позначають напрями обов‘язкових відносин звітності. Суцільними 

лініями позначені ієрархічні чи інші прямі відносини або постійні обов‘язки. Пунктирною лінією 

позначено офіційні зв‘язки між підрозділами (за достатньо частого обміну інформацією та певної 

співпраці). 

Офіс прем’єр-міністра Сінгапуру 

Постійний секретар з 

національної безпеки 

та координації 

розвідки 

Відділ державної 

служби (PSD) 

Спільний центр 

боротьби з 

тероризмом (JCTC) 

Національний 

координаційний 

центр з питань 

безпеки (NSCC) 
Підрозділи сканування  

навколишнього 

середовища в 

міністерствах (інше 

майбутнє) 
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Мережу стратегічного майбутнього (SFN) координує керівник державної 

служби, який також несе відповідальність за загальну позицію уряду. Загалом 

мережа стратегічного майбутнього має такі практичні переваги: по-перше, це 

підвищення ситуаційної обізнаності в уряді у сфері, якою опікується кожен 

підрозділ з питань майбутнього; по-друге, заохочуючи підрозділи з питань 

майбутнього об‘єднуватися, досягається критична маса для навчальної діяльності. 

По-третє, розширюються можливості поєднання проєктів, в яких міністерства, при 

ситуаційній обізнаності, визначають спільні інтереси, навіть якщо вони 

дотримуються різних точок зору, а потім працюють разом для досягнення 

порівняно кращих результатів, ніж  при самостійному вирішенні проблеми. 

  У 2010 р. Міністерство фінансів Сінгапуру заснувало Підрозділ 

стратегічного форсайту (SFU) з тією метою, щоб забезпечення переваг урядового 

мислення щодо майбутнього, а саме покращеної ситуаційної обізнаності, 

різноманітності мислення та уникнення явищ групового мислення 

використовувались при розгляді бюджету на довгостроковий період у 

Міністерстві фінансів. Загалом практично усі функції державного форсайту 

Сінгапуру безпосередньо пов‘язані з керівництвом уряду Сінгапуру, керівником 

державної служби, який як ключовий вузол системи стратегічного форсайту 

Сінгапуру, також є і постійним міністром фінансів, і постійним секретарем 

координації національної безпеки та розвідки, а також очолює Стратегічну мережу 

майбутнього та Комітет постійних секретарів, якому підпорядковуються усі 

постійні секретарі міністерств. Ця практика забезпечує обмін та співпрацю між 

зростаючою кількістю державних форсайт-підрозділів у Сінгапурі, а також 

підтверджує, що форсайт може впливати на прийняття рішень урядом 

країни
427

. 

  Стратегічний форсайт у державній політиці Європейського Союзу 
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 Форсайт та дослідження щодо майбутнього в Європейському Союзі 

протягом останніх 30 років набули значного поширення. Форсайт-дослідження в 

тій чи іншій формі провела більшість членів Європейського Союзу. В уряді 

Європейського Союзу форсайт формується у певні організаційні структури, 

незначні підрозділи, один з яких – Форсайт-підрозділ з науки та технологій, що 

входить до Генерального Директорату Європейської Комісії з питань досліджень, 

форсайт-дослідження проводяться в рамках Інституту перспективних 

технологічних досліджень та департаменту з інновацій, університетів та навичок 

(DIUS) у Великій Британії. В уряді ЄС є також декілька інституційних мереж, 

однією з якої є європейська парламентська технологічна оцінка (EPTA), а також 

мережа парламентських та інших організацій, що включають форсайт у заходи із 

дослідження впливу емерджентних технологій. Також у складі Європейської 

Комісії є Об‘єднаний дослідницький центр (JRC), який у свою чергу має сім 

сумісних наукових інститутів, розташованих у п‘яти різних куточках Європи. 

Головне управління Дослідницького центру знаходиться в Брюсселі. Загалом 

Об‘єднаний дослідницький центр надає незалежні науково-технічні консультації 

Європейській Комісії і державам – членам ЄС на підтримку політики ЄС. Серед 

сумісних науково-дослідних інститутів JRC – Інститут перспективних 

технологічних досліджень (IPTS), розташований в Севільї, який відіграє важливу 

роль на території ЄС саме завдяки форсайту для групи дослідників Європейського 

дослідницького простору (FORERA). Інститут провів три міжнародні семінари  у 

сфері аналізу технологій, орієнтованих на майбутнє, брав участь у розробленні та 

проведенні онлайн керівництва в сфері Форсайту (як складової Forlearn) виступає 

перманентним розвиваючим ресурсом для усіх бажаючих провести форсайт-

дослідження. У керівництві представлено причини проведення форсайту, а також 

розглянуто питання, пов‘язані з налаштуванням та запуском (включаючи 

керівництво по методах), а також подальші заходи щодо реалізації проєкту. 

Система стратегічного прогнозування Інституту перспективних технологічних 

досліджень, яка поєднує сканування горизонтів та перетворення виникаючих 

проблем у тренди, які слід вирішувати при розробленні політики, в ЄС не лише 
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використовується, а й прийнята для стратегічної форсайт-системи Сінгапуру, де 

використовується як базова модель у проєкті емерджентних стратегічних питань 

Сінгапуру (SESIP). Незважаючи на те, що в рамках уряду ЄС існує ряд незначних 

форсайт-підрозділів та інституційних мереж, переважна більшість форсайт-

досліджень набула форми проектів, що фінансуються, наприклад, Рамкова 

програма ЄС FP7, яка використовується протягом декількох років зовнішніми 

дослідниками з метою підготовки доповідей, методичних рекомендацій та 

інструментаріїв. Саме цим займається дедалі зростаюча кількість університетських 

кафедр, науково-дослідні інститути та консультаційні організації, які розвивають 

потенціал форсайту, в рамках чого було створено серію посібників щодо 

використання методів та технологій майбутнього. 

 Європейська мережа форсайт-моніторингу (ЕFMN) – це постійний проєкт 

ЄС з моніторингу форсайт-діяльності. Вебсайт ЕFMN пропонує базу даних 

пошуку та інструменти для пошуку форсайт-діяльності не лише в Європі, а й у 

всьому світі. У 2009 р. на вебсайті EFMN було нараховано 1916 форсайт-ініціатив 

на території ЄС. EFMN має на меті забезпечити платформу для обміну форсайт-

інформацією для фахівців з форсайту та політиків у ЄС.  

 Наймасштабнішим форсайт-проєктом, що фінансувався Рамковими 

програмами ЄС, став проєкт COST Action 22: Advancing Foresight Methodologies 

(2004–2007), що зосередився саме на методології форсайту. Цей проєкт об‘єднав 

висококваліфікованих міжнародних фахівців, які мали досвід у сфері дослідження 

майбутнього, стійкості та довкілля. 

 Іншим прикладом є ERA-Net – стійка і динамічна мережа, що мала на меті 

побудову тісного взаємозв‘язку в галузі форсайту на території  Європейського 

Союзу та в межах її держав-членів. У програмі національного форсайту ERA-Net 

керівники координують свою діяльність, базуючись на обміні інформацією з 

відповідних питань та методологій у межах регуляторних та фінансових рамок, на 

регулярній основі розробляють та імплементують ефективні транснаціональні 

форсайт-програми,  які значно збагачують як національні, так і європейські 

науково-дослідні та інноваційні системи.  
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 Третій приклад – проєкт «Майбутнє для регіонального розвитку» 

(FUTURREG), що мав на меті розробку інструментарію майбутньої регіональної 

політики та базувався на попередніх проєктах, що були виконані міжнародними 

партнерами проєкту. Інструментарій включав керівництво по використанню 

інструментів та підходів, які могли би бути доречними  відповідно до регіональних 

цілей, наявних ресурсів та пріоритетів. Цей інструментарій також було розроблено 

з метою більш широкого використання в інших регіонах ЄС. Регіони та 

регіональні державні органи повинні мати можливість використовувати 

інструменти для прогнозування майбутнього FUTURREG з метою 

інтелектуального та стратегічного передбачення важливих змін та трендів. 

 Одним із найбільш амбітних форсайт-проєктів (з використання методу 

сканування горизонтів) у межах рамкових програм Європейської Комісії є 

дослідницький проєкт «Взаємозв‘язок» (іKNOW). iKNOW має намір стати 

наріжним каменем для поточного і майбутнього сканування горизонту, форсайту 

та діяльності щодо передбачення майбутнього в Європі. Загалом у проєкті було 

запропоновано інструменти та можливості для аналізу, використання підходів WI-

WE (Wild Cards and Weak Signals), зокрема, розроблено концептуальні та 

методологічні рамки для виявлення, класифікації, групування та аналізу wild-карт і 

слабких сигналів з паралельним оцінюванням їх наслідків та загалом потенційних 

наслідків для Європи та глобального світу. Як результат, iKNOW пропонує новий 

підхід «сканування горизонту 2.0», який, з одного боку, сприяє спільному 

скануванню та скануванню знизу вгору, що забезпечується технологіями web 2.0 і, 

з іншого боку – вдосконалюється збір, фільтрація, комунікація та експлуатація 

інформації
428
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 Отже, проведення форсайт-досліджень на національному рівні є одним з 

інструментів підтримки процесу прийняття рішень у сфері формування стратегій і 

розроблення  інноваційної політики. У результаті моніторингу практик 

стратегічного форсайту при прийнятті державних рішень урядами Фінляндії та 

Сінгапуру теоретично доведено, що форсайт може впливати на прийняття рішень 

урядами країн. 



РОЗДІЛ 7 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕДУРИ ФОРСАЙТ-ДОСЛІДЖЕНЬ  

З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ КРАЇН СВІТУ  

 

Науково-організаційні засади забезпечення фінансування 

інноваційної діяльності в Україні 

Обґрунтування пріоритетів науково-технічного прогресу за 

допомогою методу форсайту при розробленні інноваційної стратегії держав 

широко практикується у сучасному світі. На початку 90-х років форсайт 

почали активно використовувати уряди США, Великої Британії, Німеччини, 

Японії та Австралії. Нині цю методику взяли на озброєння у понад 40 країнах 

– не тільки в Західній Європі, США та Японії, а й у ряді країн Латинської 

Америки, Китаї, Південній Кореї, всіх нових членах ЄС, а також 

міжнародними організаціями. В Європі форсайт почали практикувати на 

національному рівні. Найбільш значного поширення цей метод набув у 

Великій Британії, досвід якої наразі використовує багато країн
429

. 

Відмітною особливістю форсайту як методу прогностичного аналізу є 

виявлення не конкретних технологій, а напрямів розвитку, 

міждисциплінарний підхід і багатоваріантність сценаріїв. Основною 

тенденцією є перехід від просто технологічно орієнтованих проєктів до 

проєктів, які  характеризуються  не лише технологічною спрямованістю, а 

тим, на які ринки вони спрямовані та якими будуть соціальні наслідки у 

випадку їхнього виробництва. Форсайтні дослідження можуть проводитися 

на різних рівнях: національному, регіональному, галузевому
430
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Основні цілі методу форсайту полягають у: 

 • оцінці розвитку конкретного науково-технічного напряму 

(передбачає розробку «технологічної карти»);  

• оцінці перспектив сфери науки і технологій (розподіл ресурсів на 

науково-дослідні проєкти);  

• оцінці перспектив науково-технічного розвитку в соціально-

економічному контексті (прийняття стратегічних рішень на макрорівні).  

Наприклад, технологічні форсайти проводили у Франції, Німеччині, 

Японії, Угорщині; загальнонаціональні – у Великій Британії, Швеції, 

Фінляндії, Китаї. Наразі у Західній Європі в основному розробляються 

проєкти за окремими, найбільш перспективними для конкретної країни, 

напрямами та галузями. Збільшується кількість регіональних форсайт-

проєктів, зокрема у Великій Британії; на рівні ЄС розроблено п‘ять проєктів 

для транснаціональних регіонів країн-учасниць: «AGRIBLUE», «FOR-RIS», 

«TECHTRANCE», «TRANSVISION», «UPGRADE»
431

. 

Практично в усіх країнах ЄС матеріали форсайт-проєктів у той або 

інший спосіб використовувалися при розробленні національної інноваційної 

політики на всіх рівнях. Наприклад, у Великій Британії п‘ятирічні бюджетні 

пріоритети з 1990-х років формуються з урахуванням довгострокових 

прогнозних (на 15–30 років) пріоритетів форсайту і сценаріїв. У Швеції 

рекомендації національного форсайту були враховані при формуванні планів 

науково-технічного розвитку з початку 2000 рр. Основні тематичні напрями 

сучасної прогностичної діяльності в країнах Європи пов‘язані з проблемами 

забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку та життєдіяльності 

людини на період до 2030 р.
432

. 

В Україні правові основи формування та реалізації пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності становлять Конституція України, 
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Бюджетний кодекс, Закони України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про 

інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки» та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у цій 

сфері
433

. Крім перелічених нормативно-правових актів, фінансування 

інноваційного розвитку регламентується Законами України «Про інститути 

спільного інвестування», «Про фінансовий лізинг», «Про цінні папери та 

фондовий ринок», «Про ПДВ», нормами Цивільного, Господарського, 

Митного кодексів, податкового законодавства
434

.  

В Україні основним замовником форсайт-проєктів, особливо в 

довгостроковому періоді, є уряд, який через свої законодавчо-виконавчі 

ланки проводить політику формування інноваційних тематик наукових 

досліджень і реалізацію науково-технічних розробок, що фінансуються за 

рахунок коштів державного бюджету. Одним із таких регламентуючих 

документів є постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
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переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-

технічних розробок на період до 2021 року»
435

. При розробленні стратегічних 

прогнозів організація виконання технологічного форсайту здійснювалася за 

регламентації: Державної програми прогнозування науково-технологічного 

та інноваційного розвитку України на: 2004–2006 рр.
436

 та Державної 

програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку 

України на 2008–2012 рр.
437

. У 2012 р. Верховна Рада розробила проєкт 

Закону України «Про державне стратегічне планування»
438

. За ним 

прописано формування основного документу державного стратегічного 

планування – Візія майбутнього України. В цьому документі визначається 

національна ідея країни та обирається логічна конструкція образу бажаного 

майбутнього країни з використанням наукових методів передбачення 

майбутнього (форсайту та інших) на підставі результатів аналізу різних 

альтернатив в умовах невизначеності майбутнього. Візія майбутнього 

України розробляється на тридцять років і переглядається один раз на 

п‘ятнадцять років із пролонгацією строку на наступні п‘ятнадцять років. 

Прогностичний документ розробляється та переглядається центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики 

у сфері економічного розвитку. Для забезпечення підготовки візії 

залучаються Національна академія наук, органи виконавчої влади, інституції 

громадянського суспільства.  
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При розробленні прогнозів і форсайт-проєктів у країнах ЄС бере 

участь широке коло дослідницьких, експертних і консультативних 

організацій. У рамках ЄС цією роботою займається Інститут перспективних 

технологічних досліджень (The Institute for Prospective Technological Studies – 

IPTS), один із семи інститутів Об‘єднаного дослідницького центру ЄС (Joint 

Research Centre). До його завдань входить підтримка прийняття рішень ЄС у 

соціально-економічній, науково-технічній сферах, у сфері високих 

технологій
439

. 

Особливо слід відзначити діяльність європейських мереж з 

моніторингу форсайт-проєктів – EFMN. Європейська мережа моніторингу 

практики форсайту (EFMN – The European Foresight Monitoring Network) з 

2005 р. у рамках ЄС проводить постійний моніторинг практики форсайту як у 

країнах – членах ЄС, так і в третіх країнах, а також надає інформацію про цю 

роботу політикам, дослідникам інноваційної політики і учасникам форсайт-

проєктів. EFMN фінансується ЄС, є частиною Європейської платформи з 

обміну знаннями і до неї входять такі організації: ARC-SA, VDI, PREST, 

TNO, CKA, Atlantis, Fhg-ISI, Dialogik, Louis Lengand & Associates, Technology 

Centre Prague
440

. 

Наразі в Україні відповідальним за розробку та проведення форсайт-

проєктів за цілями Державної програми прогнозування науково-

технологічного розвитку на 2008–2012 роки
441

 наказом Міністерства освіти і 

науки України був призначений Український інститут науково-технічної і 

економічної інформації (УкрІНТЕІ). На базі НТУУ «КПІ»  було створено 

національний Центр передбачення (Форсайт-центр), яким вдалось розробити 

методологію та виконати комплекс робіт з передбачення (форсайту) розвитку 

майбутньої економіки України на середньостроковому (2015–2020 роки) і 
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довгостроковому (2020–2030 роки) часових горизонтах
442

. За допомогою 

використання методу Дельфі; методології сценарного планування та SWOT-

аналізу було побудовано групу сценаріїв розвитку майбутньої економіки 

України включно до 2030 року для розроблення раціональної політики та 

конструктивних планів соціально-економічного розвитку України на 

середньострокову і довгострокову перспективу.  

За наступним джерелом досліджень
443

 розглянемо аспекти 

фінансування форсайт-проєктів. Перший аспект відноситься до початкової 

фази розробки форсайта. Для фінансування початкової фази зазвичай 

залучаються державні та приватні структури. Другий аспект пов‘язаний із 

подальшим розвитком форсайта, розробленого для певної території, для його 

фінансування, як правило, залучаються органи місцевого самоврядування. А 

це, як зазначає у своїй роботі М. ді Чезаре
444

, свідчить, що кожний невеликий 

річний внесок від учасників дозволяє створити матеріальну базу для 

подальшої фази розвитку форсайту, пов‘язаної із майбутнім проекту. Якщо 

продовжувати здійснення проєкту без попереднього вивчення і створення 

кошторису пов‖язаних із проєктом витрат, то можна зазнати невдачі щодо 

реалізації територіального форсайту. За цієї фази основна проблема 

пов‘язана із включенням до форсайт-проєкту підприємств, насамперед 

середнього і малого бізнесу, і полягає в тому, як матеріально допомогти 

таким підприємствам на фазі запуску проєкту, його розвитку, на фазі 

інновації (дуже важливий аспект з точки зору конкурентоспроможності на 

світовому ринку). У зв‘язку з цим, з огляду на труднощі дрібних і середніх 

підприємств стосовно отримання кредиту та їх важливість для економіки 

країн, європейські організації розробляють і пропонують членам 

Європейського Союзу моделі та засоби для фінансової підтримки 
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підприємств з огляду на логіку співпраці між державними структурами 

європейського, національного і регіонального рівня, а також між приватними 

установами (наприклад, між банками, асоціаціями підприємств і т. ін.). 

Таким чином, перш ніж розпочинати проєкт, необхідно взяти до уваги деякі 

загальні моменти європейського підходу до підтримки економічного 

зростання країн – членів ЄС та фінансової допомоги, що надається 

державними структурами і приватними підприємствами європейських країн. 

Для створення об‘єднаної Європи, за думкою ді Чезаре, основною умовою є 

зведення до мінімуму економічної нерівності між різними регіонами та 

якістю життя їх населення. Відмінності щодо рівня доходів, зайнятості 

населення, перспектив створення робочих місць, інфраструктури регіонів 

однієї держави або різних держав чинять негативний вплив і зводять 

нанівець усі очікування, пов‘язані зі збалансованим розвитком протягом 

довгого періоду часу, обмежують зростання економічних і соціальних 

зв‘язків між країнами Європейського Союзу і, отже, з ринками інших країн. 

Застосування на практиці політики Європейського Союзу задля сприяння 

зближенню, конкурентоспроможності, економічній та соціальній 

згуртованості між країнами – членами ЄС передбачає відповідну фінансову 

підтримку. Існують різного роду пільги, призначені для підприємств, 

особливо для малих і середніх, на національному та європейському рівні, 

безповоротні позики і пільгові кредити. Дії державних/приватних структур 

щодо здійснення «цілеспрямованих проєктів допомоги» можуть стати 

непоганим механізмом підтримки місцевого підприємництва та розвитку 

всієї території загалом. На думку М. ді Чезаре, для отримання фінансової 

підтримки  Європейського Союзу необхідні знання політики Союзу та 

законодавства, що регулює відповідний сектор. На практиці «союзний 

метод», з одного боку, передбачає визначення політики розвитку різних 

секторів з метою забезпечення загального економічного зростання країн ЄС 

із зазначенням напрямів, стратегій і законодавчих норм, що регулюють 

задіяні сектори; з іншого – цей метод передбачає визначення фінансових 
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коштів, необхідних для досягнення тієї ж мети. Політика ЄС спрямована на 

розвиток всіх можливостей підприємств, створення у її країнах-членах.  

Отже, можна виокремити такі джерела фінансування інноваційної 

діяльності в Україні (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1.  
Джерела фінансування інноваційної діяльності 

 

Джерела 
фінансування 

Тип 
фінансування 

Організаційні структури в групі джерел 
фінансування 

Кошти державного 
бюджету 

Власні 

Державний бюджет; 
бюджети обласні, місцеві, районні.  
Національний фонд досліджень України. 
Державна інноваційна фінансово-кредитна 
установа. 
Позабюджетні фонди (Пенсійний фонд, Фонд 
соціального страхування, Державний фонд 
зайнятості, інші фонди). 
Податкові пільги для інноваційних організацій 

Залучені 
Державна кредитна система. 
Державна страхова система 

Позикові 
Державні позики (державні займи, зовнішні займи, 
міжнародні кредити тощо).  
Податковий інноваційний кредит 

Кошти підприємств 
(суб‘єктів 
інноваційної 
діяльності) 

Власні 
Власні інвестиційні ресурси підприємств, фонди 
розвитку виробництва, реінвестування прибутку та 
амортизаційний фонд, емісія та продаж акцій тощо 

Залучені 

Внески, пожертви, продаж акцій, додаткова емісія 
акцій. 
Інвестиційні ресурси інвестиційних компаній-
резидентів, у тому числі пайових інвестиційних 
фондів.  
Інвестиційні ресурси страхових компаній-
резидентів. 
Інвестиційні ресурси недержавних пенсійних 
фондів-резидентів 

Позикові 
Банківські, комерційні кредити. 
Бюджетні цільові кредити.  
Фонди венчурного капіталу 

Кошти інвесторів-
нерезидентів 

Залучені 
Добровільні внески юридичних і фізичних осіб – 
нерезидентів України 

Позикові 
Інвестиційні ресурси іноземних інвесторів, у тому 
числі комерційних банків, міжнародних 
фінансових інститутів 

Інші джерела  Не заборонені законодавчо-правовою базою 

Джерело: складено на основі
445

.  
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 Закон України «Про інноваційну діяльність». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15.#Text; 

ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text; 

ЗУ «Про інвестиційну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-

12#Text; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text
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Важливу роль в організації фінансування інноваційного розвитку 

відіграє держава. У ст. 33 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» зазначається, що держава застосовує фінансово-кредитні та 

податкові важелі для створення економічно сприятливих умов з метою 

ефективного здійснення наукової і науково-технічної діяльності. Одним із 

основних важелів є бюджетне фінансування. Бюджетне фінансування 

наукової та науково-технічної діяльності (крім видатків на оборону) 

здійснюється у розмірі не менше ніж 1,7% ВВП України шляхом базового та 

програмно-цільового фінансування
446

. Базове фінансування надається для 

забезпечення: фундаментальних наукових досліджень; найважливіших для 

держави напрямів досліджень; розвитку інфраструктури наукової і науково-

технічної діяльності; збереження наукових об‘єктів, що становлять 

національне надбання; підготовку наукових кадрів. Програмно-цільове 

фінансування здійснюється для науково-технічних програм та окремих 

розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки 

і техніки; забезпечення проведення найважливіших науково-технічних 

розробок (проєктів), які виконуються за державним замовленням чи в межах 

міжнародної науково-технічної співпраці на конкурсній основі. Водночас для 

фінансування наукової і науково-технічної діяльності законом передбачено 

створення Національного фонду досліджень України.
 
Національний фонд 

досліджень України  є державною бюджетною установою, створеною урядом 

України у 2018 р. відповідно до Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність»
447

. Згідно із законодавством Фонд є спеціальним 

інструментом реалізації державної політики, за допомогою якого 

здійснюється фінансування заходів, спрямованих на всебічний  розвиток 

української науки як основного чинника економічного зростання держави. 

Діяльність фонду спрямована на створення сприятливих умов для 

                                                                                                                                                                                           

В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов. «Інноваційний менеджмент. Теорія і 

практика в умовах трансформації економіки». Київ, 2012. 448 с. ISBN 978-611-01-0280-3 
446

 Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». URL: 
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максимальної реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності на принципах загальності та 

наукового лідерства. Кошти Фонду формуються із бюджетних коштів та 

добровільних внесків юридичних та фізичних осіб (в т.ч. іноземних) і 

розподіляються на конкурсній основі. Із державних коштів, спрямованих на 

бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності, частина 

фінансування за рішенням Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій спрямовується на конкурсне фінансування проєктів через 

Національний фонд досліджень України. Збільшення обсягу грантового 

фінансування не може відбуватися за рахунок зменшення базового 

фінансування основної діяльності наукових установ, наукових організацій та 

наукових досліджень у закладах вищої освіти, рівень якого враховує 

щорічний індекс інфляції. Видатки на наукову і науково-технічну діяльність 

за рахунок державного бюджету є захищеними статтями видатків 

бюджету
448

. Згідно з Законом України «Про ПДВ»
449

, від оподаткування ПДВ 

звільняються операції з оплати вартості фундаментальних досліджень, 

науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка 

безпосередньо отримує такі кошти з рахунку Державного казначейства 

України; безкоштовного передавання приладів, обладнання, матеріалів, крім 

підакцизних, науковим установам та науковим організаціям, вищим 

навчальним закладам III–IV рівнів акредитації, внесеним до Державного 

реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави. 

Водночас для організації роботи з  відбору та експертизи 

інноваційних проєктів, спрямованих на забезпечення розвитку економіки та 

здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб‘єктів 

господарювання різних форм власності, а також залучення вітчизняних та 

іноземних інвестицій для розвитку реального сектора економіки, підвищення 

вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на 
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підприємствах галузей національної економіки, захисту та підтримки 

національного товаровиробника, Кабінетом Міністрів України створено 

Державну інноваційну фінансово-кредитну установу
450

, місія якої полягає у 

створенні інноваційної та заможної України. Відповідно до ст. 19 Закону 

України «Про інноваційну діяльність»
451

, кошти Державної інноваційної 

фінансово-кредитної установи формуються за рахунок коштів державного 

бюджету України, визначених законом про державний бюджет України на 

відповідний рік, залучених згідно з чинним законодавством вітчизняних та 

іноземних інвестицій юридичних та фізичних осіб, добровільних внесків 

юридичних та фізичних осіб, від власної чи спільної фінансово-господарської 

діяльності та інших джерел, не заборонених законодавством України. Згідно 

із цим же законом суб‘єктам інноваційної діяльності для виконання 

інноваційних проєктів може бути надана фінансова підтримка шляхом:   

–  повного безвідсоткового кредитування пріоритетних інноваційних 

проєктів; 

 – часткового (до 50%) безвідсоткового кредитування інноваційних проєктів 

за умови залучення до фінансування проєкту решти необхідних коштів 

виконавця проєкту і (або) інших суб‘єктів інноваційної діяльності; 

 – повної чи часткової компенсації відсотків, сплачуваних суб‘єктами 

інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним 

установам за кредитування інноваційних проєктів; – надання комерційним 

банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проєктів, 

державних гарантій; – майнового страхування реалізації інноваційних 

проєктів. Нині Державна інноваційна фінансово-кредитна установа 

підпорядковується Державному агентству України з інвестицій та інновацій і 

діє на основі Положення (Статуту), затвердженого Кабінетом Міністрів 

України. Для здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності 
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суб‘єктів господарювання різних форм власності Кабінет Міністрів України 

за поданням Державного агентства України з інвестицій та інновацій створює 

спеціалізовані державні небанківські інноваційні фінансово-кредитні 

установи. Закон також передбачає, що для фінансової підтримки місцевих 

інноваційних програм органи місцевого самоврядування можуть створювати 

комунальні спеціалізовані небанківські інноваційні фінансово-кредитні 

установи і підпорядковувати їх виконавчим органам місцевого 

самоврядування. Комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи діють 

на основі положень (статутів) про них, що розробляються і затверджуються 

органами місцевого самоврядування. Діяльність комунальних 

спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ 

аналогічна діяльності Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, 

тільки здійснюється на місцевому рівні. Кошти комунальної інноваційної 

фінансово-кредитної установи формуються за рахунок коштів відповідного 

місцевого бюджету, залучених вітчизняних та іноземних інвестицій 

юридичних та фізичних осіб, добровільних внесків юридичних та фізичних 

осіб, власної чи спільної фінансово-господарської діяльності та інших 

джерел, не заборонених законодавством України. Окрім організації 

безпосереднього фінансування інноваційного розвитку, а також регулювання 

за допомогою кредитів, субсидій чи дотацій, держава може здійснювати й 

податковий стимулюючий вплив. Закон України «Про оподаткування 

прибутку підприємств»
452

 передбачає наявність інвестиційного податкового 

кредиту. У ст. 1 зазначено, що інвестиційний податковий кредит – це 

відстрочка плати податку на прибуток, що надається суб‘єкту 

підприємницької діяльності на визначений строк з метою збільшення його 

фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, з наступною 

компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку 

через загальне зростання прибутку, що буде отримано внаслідок реалізації 
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інноваційних програм. Надзвичайно важливим сьогодні є питання правового 

забезпечення ролі кредиту у використанні досягнень науково-технічного 

прогресу в технічному переоснащенні або реконструкції діючих підприємств 

і впровадженні прогресивних технологій на нових підприємствах. Такі кошти 

можна отримати в банківських установах, лізингових компаніях у формі 

основних засобів, на фондовому ринку за рахунок випуску облігацій, 

зберігаючи вільні грошові ресурси завдяки комерційному кредиту тощо. 

Банківське кредитування інноваційної діяльності регулюється загальними 

законодавчими актами, що стосуються кредитування
453

. Зокрема, операції 

лізингу врегульовані Цивільним кодексом і Законом України «Про 

фінансовий лізинг», випуск облігацій на фондовому ринку – Законом 

України «Про цінні папери та фондовий ринок»
454

. Кредиторами можуть бути 

не лише банки, а й інші фінансові установи – такі як страхові компанії у 

межах страхових резервів, інвестиційні компанії та фонди, недержавні 

пенсійні фонди. Але якщо платою за класичні кредитні ресурси є відсоток, то 

деякі інвестори вкладають кошти з інших мотивів, серед яких: бажання 

отримати право на нові інноваційні вироби (венчурний капітал), виконання 

суспільно корисної функції (наукові фонди), паблік рілейшенз (спонсорська 

допомога). 

У свою чергу держава, підтримуючи інноваційну діяльність, 

застосовує фінансові та податкові стимули в різних поєднаннях. Фінансові 

стимули реалізуються у вигляді грантів, субсидій, кредитів зі зниженою 

ставкою, надання гарантій і програм венчурного інвестування. До 

податкових відносяться відповідні пільги і кредити, прискорена амортизація 

активів, повне або часткове звільнення від податків на приріст капіталу, 

пільгове оподаткування та інші механізми, що дозволяють зменшити витрати 
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на створення інновацій. Причому держави, що не мають істотних досягнень в 

інноваційній діяльності, насамперед використовують стимули, що сприяють 

її розвитку в усіх сферах економіки, а не в якихось конкретних секторах. У 

зв‘язку з цим при використанні податкових стимулів розподіл коштів 

віддається на волю «економічного  ринку». І навпаки, країни з розвиненою 

інноваційною системою застосовують фінансові стимули, обираючи для 

підтримки конкретні сектори або технології
455

.  

У табл. 7.2 наведено основні інструменти державного фінансування 

інноваційної діяльності. 

Таблиця 7.2  

Основні інструменти державного фінансування інноваційної діяльності 

Фінансові (неподаткові) стимули Податкові стимули 

•Гранти, кредити, субсидії 

• Програми венчурного інвестування 

• Гарантії інвестицій в акціонерний капітал 

• Кредитні гарантії 

•Податкові пільги 

• Податкові кредити 

• Особливі правила амортизації 

• Звільнення від податку або відстрочка 

його сплати 

Джерело:
456

. 

Аналіз даних Держстату України
457

 свідчить про те, що головним 

джерелом фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств  протягом багатьох років залишаються власні кошти 

підприємств, на частку яких у 2014 р. припадало 85,0 % загального обсягу 

витрат на інновації, що трохи нижче за рівень 2020 року (85,4 %). Участь 

держави у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств у 2014 р. 

становила 4,5 % від загальних інноваційних витрат підприємств, у 2019 р. – 

3,9 %, а  у 2020 р. – 1,9 %, що набагато нижче за попередні роки (табл. 7.3). 

Однією з причин такої динаміки – можлива криза, пов‘язана із глобальною 

пандемією коронавірусної інфекції, з якою зіткнулось світове суспільство. 

Адже уряди країн всього світу спрямували свої зусилля на подолання 
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пандемії, в т.ч. і Україна за цей період витратила велику частину бюджетних 

коштів. Наразі, оскільки пандемія ще не закінчилася, ми не можемо 

прогнозувати наслідки цієї кризи як на світову економіку загалом, так і на 

економіку України. 

Таблиця 7.3  

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств
1 

  

Витрати 

на 

інновації, 

млн грн 

У тому числі за рахунок 

власних коштів 

підприємств 

коштів державного 

бюджету 

коштів інвесторів-

нерезидентів 
коштів інших джерел 

 млн грн 

 % до 

загального 

обсягу 

витрат на 

інновації 

 млн грн 

 % до 

загального 

обсягу 

витрат на 

інновації 

 млн грн 

 % до 

загального 

обсягу 

витрат на 

інновації 

 млн  

грн 

 % до 

загального 

обсягу 

витрат 

на 

інновації 

2000 1757,1 1399,3 79,6 7,7 0,4 133,1 7,6 217,0 12,3 

2001 1971,4 1654,0 83,9 55,8 2,8 58,5 3,0 203,1 10,3 

2002 3013,8 2141,8 71,1 45,5 1,5 264,1 8,8 562,4 18,7 

2003 3059,8 2148,4 70,2 93,0 3,0 130,0 4,2 688,4 22,5 

2004 4534,6 3501,5 77,2 63,4 1,4 112,4 2,5 857,3 18,9 

2005 5751,6 5045,4 87,7 28,1 0,5 157,9 2,7 520,2 9,0 

2006 6160,0 5211,4 84,6 114,4 1,9 176,2 2,9 658,0 10,7 

2007 10821,0 7969,7 73,7 144,8 1,3 321,8 3,0 2384,7 22,0 

2008 11994,2 7264,0 60,6 336,9 2,8 115,4 1,0 4277,9 35,7 

2009 7949,9 5169,4 65,0 127,0 1,6 1512,9 19,0 1140,6 14,3 

2010 8045,5 4775,2 59,4 87,0 1,1 2411,4 30,0 771,9 9,6 

2011 14333,9 7585,6 52,9 149,2 1,0 56,9 0,4 6542,2 45,6 

2012 11480,6 7335,9 63,9 224,3 2,0 994,8 8,7 2925,6 25,5 

2013 9562,6 6973,4 72,9 24,7 0,3 1253,2 13,1 1311,3 13,7 

2014 7695,9 6540,3 85,0 344,1 4,5 138,7 1,8 672,8 8,7 

2015 13813,7 13427,0 97,2 55,1 0,4 58,6 0,4 273,0 2,0 

2016 23229,5 22036,0 94,9 179,0 0,8 23,4 0,1 991,1 4,3 

2017 9117,5 7704,1 84,5 227,3 2,5 107,8 1,2 1078,3 11,8 

2018 12180,1 10742,0 88,2 639,1 5,2 107,0 0,9 692,0 5,7 

2019 14220,9 12474,9 87,7 556,5 3,9 42,5 0,3 1147,0 8,1 

2020
2 

14406,7 12297,7 85,4 279,5 1,9 125,3 0,9 1704,2 11,8 

Примітки: 
1 
Дані за 2000–2014 роки наведені по юридичних особах та їх відокремлених підрозділах, які здійснювали 

промислову діяльність; дані за 2014–2020 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях; дані за 2015–2020 роки наведені по юридичних особах, які здійснювали промислову 

діяльність, із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше. 
2 
Дані попередні. 

Джерело: дані Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/ 

 

Така ж ситуація спостерігається і в країнах ЄС, зокрема Великій 

Британії. Протягом останнього десятиліття бізнес нарощував домінуючу 
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частку у фінансуванні інноваційної сфери. Його перевагу над державним 

сектором за обсягами відповідних витрат продемонстровано на рис. 7.1. 

Інтенсивна підтримка сфери інноваційних розробок британським бізнесом 

активізувала коопераційні програми у пріоритетних сферах, включаючи 

охорону здоров‘я, підвищення стійкості транспортного сектора і захист 

навколишнього середовища. Заходи щодо розширення доступу бізнесу до 

наукової інфраструктури та результатами досліджень державного сектора 

дозволили знизити технологічні та фінансові ризики в ситуаціях, коли на 

ранніх етапах реалізації проєктів НТІ потрібні значні інвестиції. Приклад – 

фінансові ініціативи, запропоновані в рамках британської програми 

«Приватне фінансування інфраструктури» (Privately Financing of 

Infrastructure, PFIN). Серед її організаторів – Міністерство енергетики та 

зміни клімату (Department of Energy and Climate Change, DECC)
458

.  

 
Рис. 7.1. Витрати на наукові дослідження і розробки у Великій Британії, 

млрд ф. ст. 
Джерело:

459
. 
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Повертаючись до аналізу українських реалій, можемо зазначити, що у 

2020 р. серед джерел фінансування інноваційної діяльності кошти іноземних 

інвесторів займали 0,9 % загального обсягу фінансування, що вполовину менше 

порівняно із 2014 р. – 1,8 % (табл. 7.3).  Це є один із можливих результатів 

наслідків пандемії коронакризи, адже деякі сегменти ринку закривали свою 

діяльність через складність із дотриманням правил соціального дистанціювання 

(добувна промисловість, переробна промисловість, будівництво, аграрний 

сектор, види діяльності сфери послуг та ін.). Наразі сегменти ринку, що змогли 

переформатувати свою діяльність в онлайн-режим, розширили пропозиції із 

надання послуг і збільшили попит на продукцію (це стосується секторів IT-

технологій, онлайн-торгівлі, інформаційних послуг та ін.).   

Водночас, попри всі складності, аналіз наштовхує на дієвіші дії з боку 

держави, бізнесу та суспільства для більш ефективної реалізації інноваційно-

інвестиційної діяльності в Україні. Необхідно удосконалити нормативно-правову 

базу в сфері інновацій; розробити заходи, спрямовані на створення спеціальних 

економічних зон, де би діяли спеціальні митні та податкові режими на 

економічно вигідних умовах для залучення іноземного капіталу в інноваційну 

діяльність держави і закріпити ці заходи на законодавчому, податковому, 

митному рівні. 

Організаційні принципи фінансування форсайт-досліджень 

 

Форсайт  є досить  вивченою та добре організованою моделлю 

передбачення економічного розвитку перспективної території. Сучасний 

розвиток форсайту в Європейському Союзі полягає у застосуванні методів 

секторного, тематичного, технологічного форсайту (економічні прогнози, участь, 

запуск проєкту, вивчення і дія) на певній території з метою розвитку всіх 

взаємопов‘язаних факторів із урахуванням як індустріальних та технологічних 

особливостей певної території (з власною системою підприємництва), так і з 

урахуванням рівня управління, імовірного розвитку та стану міських 
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інфраструктур (останні три аспекти трактуються як «соціально відповідальна 

територія»)
460

. 

Розвиток форсайту передбачає широке всебічне співробітництво між 

різними суб‘єктами певної території, а саме державними структурами, 

приватними фірмами, банками, університетами, різними асоціаціями тощо. 

Такий розвиток передбачає активне задіяння всіх сторін на демократичній основі. 

Це складне завдання, але саме такого співробітництва необхідно домагатися, щоб 

забезпечити справжній розвиток. 

Для фінансування початкової фази зазвичай залучаються державні та 

приватні структури, які зацікавлені або можуть такими стати за участі у форсайт-

проєкті  (це стосується як суспільних структур, що діють в інтересах держави, 

так і приватних організацій (фірм, банків тощо), що діють у власних комерційних 

інтересах). Таким чином, невеликий річний внесок від кожного учасника 

дозволяє створити матеріальну базу для розробки ініціатив (перша головна 

умова)
461

. 

Наступна фаза розвитку форсайту пов‘язана з майбутнім проєкту. Пошук 

коштів для розробки та реалізації частин форсайту можна спростити, якщо 

врахувати невеликі внески кожного з учасників (місцеві  державні структури, 

приватні особи, які мають особистий інтерес, тощо). За цієї фази основна 

проблема пов‘язана із включенням у форсайт-проєкт підприємств, що 

насамперед цікаво для середнього та малого бізнесу, і полягає в тому, як 

матеріально допомогти таким підприємствам на фазі запуску проєкту, його 

розвитку, на фазі інновації, що є дуже важливим аспектом з точки зору 

конкурентоспроможності на світовому ринку). Тому, враховуючи труднощі 

дрібних і середніх підприємств щодо одержання кредиту та важливість таких 

підприємств для економіки, європейські організації розробляють і пропонують 

членам Європейського Союзу моделі та кошти для фінансової підтримки 

підприємств за логікою співробітництва між державними структурами 
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європейського, національного и регіонального рівня, а також між приватними 

закладами (наприклад, між банками, асоціаціями підприємств тощо).  

Отже, перш ніж розпочати здійснення проєкту, необхідно взяти до уваги 

деякі зауваження загального характеру, що стосуються європейського підходу до 

підтримки економічного зростання країн – членів ЄС та фінансової допомоги, що 

надається державними структурами і приватними підприємствами європейських 

країн. 

Європейський Союз передбачає відповідну фінансову підтримку для 

сприяння зближенню, конкурентоспроможності, економічній та соціальній 

згуртованості між країнами – членами ЄС. Існують різного роду пільги, 

призначені для підприємств, особливо ж для малих та середніх підприємств. Це 

пільги національного та європейського рівня, безповоротні позички та пільгові 

кредити. Дії державних та приватних структур із здійснення цілеспрямованих 

проєктів допомоги можуть вважатися гарним механізмом підтримки місцевого 

підприємництва і розвитку всієї території загалом
462

. 

Складно навести усереднену статистику стосовно витрат на проведення 

форсайту, оскільки загальноєвропейський рівень узагальнення фінансових 

показників у цьому напрямі ще недостатній. Крім того, якщо вважати витрати 

індикаторами, вони можуть відрізнятися залежно від розташування регіону та 

обсягу діяльності. Вочевидь, напрям діяльності, орієнтованої на перспективний 

розвиток регіону, є найбільш затратним з точки зору як обсягів, так і строків. Але 

при цьому уявляється можливим знайти способи зниження витрат на реалізацію 

проєкту. Основних витрат, як правило, централізованих, потребують такі 

елементи проєкту:  

• фінансування команди, яка веде проєкт;  

• організація зустрічей та заходів, відряджень деяких учасників. 

Можливо, виникає необхідність оплати часу, затраченого деякими учасниками 

на проведення діяльності стосовно проєкту. Це малорозповсюджене явище, але в 

деяких регіонах воно може стати актуальним; 
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• витрати на рекламний матеріал; 

 • витрати на проведення масштабних консультацій (досліджень, 

опитувань суспільної думки); 

• інші види суміжної діяльності – як практичної, так і іншого 

характеру
463

.  

Власне фінансування форсайт-проєкту може бути державним, приватним 

і змішаним – у формі фінансових проєктів:  

• найбільш поширене державне фінансування здійснюється: 

національними, регіональними та обласними органами управління (які на 

практиці виділяють найбільші обсяги фінансування); деякими найбільш 

зацікавленими муніципальними утвореннями, залученими до проєкту; 

університетами, крупними науково-дослідними та інноваційними центрами;  

• крім того, часто особливі кошти виділяють організації та інститути, які 

займаються запровадженням інноваційних технологій;  

• фонди з аналізу та вивченню розвитку соціально-економічних процесів;  

• приватне фінансування
464

. 

Приватне фінансування здійснюється крупними підприємствами, 

особливо зацікавленими у результатах проєкту (наприклад, в активному розвитку 

своєї територіальної бази, маючи на меті розширення ранку збуту, пошуку 

персоналу або в отриманні адміністративної підтримки), банками та іншими 

фінансовими інститутами, асоціаціями підприємців (особливо у випадку 

спрямованості проєктів форсайту на підприємства), дослідницькими та 

інноваційними центрами (науковими і технологічними парками), центрами 

інновації підприємств тощо. 

Як правило, державне і приватне фінансування ведеться протягом усього 

строку роботи над проєктом. Але програма діяльності від самого початку 

повинна мати чітку інформацію про строки, методи координації та відповідні 

фінансові потреби. У програмі має бути вказане імовірне джерело фінансування 
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робіт. Програма повинна бути максимально детальною, із переліком  кількості 

учасників, заходів і прогнозованих результатів та форм стимулювання участі на 

територіальному рівні
465

. 

У програмі слід передбачити способи розповсюдження інформації про 

досягнуті результати (виділяючи ті позиції, які становлять інтерес для окремих 

категорій спонсорів). Широке залучення до реалізації проєкту місцевих 

господарських суб‘єктів особливо важливе для закріплення результатів 

регіонального форсайту: учасники зможуть використати аналітичні розробки й 

досягнуті результати для перегляду стратегії свого розвитку. Досвід реалізації 

форсайту дуже важливий для здійснення політики регіонального розвитку, а 

також для ведення особливих видів діяльності та заходів в рамках місцевої 

системи
466

.  

Фінансування діяльності в рамках проєкту регіонального форсайту 

здійснюється зазвичай широким колом діючих осіб, не в останню чергу самих 

учасників, які, як правило, надають свої пропозиції і присвячують проєкту свій 

час на безоплатній основі. Стосовно витрат на проведення форсайту, то вони 

можуть бути різними залежно від місцезнаходження об‘єкту та обсягу 

поставлених завдань. Оскільки передбачення є технологією, що потребує затрат 

часу і ресурсів, бо природно очікувати, що воно повинно бути оцінене з 

використанням інших інструментів.  

У різних країнах діяльність із визначення ціни проведення форсайту 

здійснюється по-різному. Оцінювання тематичного форсайту щодо науки в 

Австрії виконувало національне Міністерство науки, яке й стало ініціатором 

форсайту. У Швеції здійснювалося постійне оцінювання процесу (але не 

результатів) проведення форсайту Комітетом з оцінювання проєкту. У Німеччині 

створювалася анкета для оцінювання Delphi 98 і проводилася оцінка програми 

FUTUR у 2002 р. 
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Стосовно фінансування форсайт-проєкту, то, як свідчить досвід, у таких 

країнах, як Велика Британія, Німеччина, Угорщина, Франція, Іспанія, 

інформаційне забезпечення форсайту оплачує уряд, у Швеції, Італії та Португалії 

його ініціатором стали ділові кола. 

Строки реалізації форсайту залежать від структури проєкту, його цілей, 

залучених галузей та ступеня участі в ньому суб‘єктів. Звичайно ці строки 

коливаються від шести місяців до трьох років. Для швидких регіональних 

форсайт-проєктів – це 6–12 місяців, для фундаментальних – 12–18 місяців або до 

двох років
467

.  

У різних країнах програма форсайту ґрунтується на різних методологіях 

та організаційних принципах. Загальним є залучення різних суспільних сил до 

обговорення і порівняння довгострокових прогнозів, стратегій розвитку, 

визначення більш повного комплексного бачення майбутнього і узгодження 

шляхів його досягнення. Наведемо приклади такої роботи в різних країнах
468

. 

Японія. У цій країні було розроблено технологічний форсайт до 

2030 року. Цей форсайт регулярний, проводиться кожні п‘ять років. Горизонт 

прогнозу – 30 років. Замовником проєкту є уряд, а виконавцем – Агенство з 

науки і технологічної політики. Результати надаються Раді з науки і технологій, 

яка здійснює безпосереднє фінансування робіт. 

Австрія. Головною метою форсайт-проєкту є ідентифікація 

інноваційного потенціалу, який би дозволив Австрії зайняти лідируючу позицію 

в довгостроковій перспективі. Вихідним пунктом було замовлення уряду Австрії, 

яке було реалізоване спеціально створеною Координаційною радою. Велика роль 

у дослідженнях і координації належала головному Інституту оцінки технологій 

Академії наук.  
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Велика Британія. Програма форсайт була розпочата з 1994 р. Перший 

цикл був спрямований на оцінку перспектив сфери науки і технологій. Другий 

цикл був зорієнтований на вирішення проблем суспільства. Третій цикл 

передбачав такі пріоритети розвитку, як освіта і наука, стійкий розвиток. 

Організаційно кожний цикл починався з рішення міністра науки, що повинно 

було отримати схвалення прем‘єр-міністра Великої Британії. Фінансування 

державне – 1,5 млн фунтів стерлінгів на цикл. 

Швеція. У цій країні учасниками програми форсайт були Королівська 

академія наук, Національна рада з промислового розвитку, Конфедерація 

профспілок, Фонд стратегічних досліджень. Надалі програма була підтримана 

урядом Швеції, приватними компаніями, державними агенствами, неурядовими 

організаціями. 

Канада. У 2005 р. була розпочата реалізація проєкту «Оновлення», 

зорієнтованого на виявлення можливих перспектив і стратегічних напрямів 

інноваційного розвитку Канади до 2020 року. Бюджет становив понад 500 тис. 

канадських доларів. Організатором і виконавцем проєкту стала Національна рада 

з науки Канади, що є урядовим органом, який відповідає за розвиток науки і 

технологій. Вона також забезпечувала загальне керівництво і організацію 

постійного діалогу між урядом, науковим співтовариством і бізнесом. 

Проведення форсайту було покладено на Комітет із стратегії і пріоритетів, який 

входить до складу Національної ради, а спеціально утворена група експертів 

здійснювала узагальнення отриманих результатів. 

Фінансування національних форсайт-досліджень сильно різниться по 

країнах. Наприклад, Німеччина, вклала 5 млн євро у форсайт-дослідження FUTUR. 

Воно продовжувалося п‘ять років, тоді як в інших країнах такі проєкти 

виявляються значно коротші. Немає чіткого зв‘язку між бюджетом та 

ефективністю форсайту. Невелика від‘ємна кореляція між цими показниками 

свідчить про те, що результати форсайту майже не залежать від затрачених на 

нього коштів. Більше того, було виявлено тенденцію, що при збільшенні бюджету 

посередницька фінансова організація потребувала додаткових інвестицій у 
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проєкти, які тільки в декількох випадках відповідали реальним цілям і місії 

дослідження. Також стало очевидно, що чим далі такий проєкт продовжується, 

тим складніше стає мотивувати його учасників
469

.  

Кошти, витрачені на проведення російських форсайт-досліджень у засобах 

масової інформації не публікуються, хоча прикладів проведених проєктів було не 

так багато. Проведене дослідження Міжвідомчим аналітичним центром відносно 

розподілу бюджету форсайт-проєктів було виявлено, що середня вартість 

форсайт-дослідження становить приблизно до 500 тис. євро, або близько 20 млн 

рублів, де кошти зазвичай виділяються із державного бюджету
470

. Але в ряді 

країн використовуються кошти тільки приватного капіталу: представників 

промисловості, фондів та спонсорів. Вони звичайно сплачують витрати 

проєктної команди і витрати на проведення семінарів та інших заходів. У цьому 

випадку послуги експертів оплачуються вкрай рідко.  

Із досвіду експертів, які проводили аналогічні проєкти в різних країнах, 

виявлено, що оптимальна структура приватно–державного фінансування така. У 

середньому 60% фінансування проєктів становлять державні кошти, а 40% – 

кошти приватного капіталу
471

. Слідує відзначити, що значний бюджет і тривалий 

час проведення досліджень не гарантують успіх, і навпаки – менш витратні за 

фінансами та часом форсайт-проєкти більш ефективні. За меншої масштабності 

досліджень межі обов‘язків сторін визначаються точніше, тому організація 

проєкту вища. З метою економії проєкт здійснюється на існуючих базах 

підрозділів наукових організацій, міністерств, спонсорських агентств або 

незалежних закладів.  

З метою прозорості руху коштів бюджету форсайт-проєкту можна 

запровадити спеціальний Фонд із проведення форсайту, який контролює і 

здійснює рух фінансів проєкту за статтями витрат. До числа витрат зазвичай 
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входить оплата послуг проєктної команди, витрати на організацію заходів, 

публікацію матеріалів рекламного характеру, витрати на проведення широких 

експертних опитувань і звичайні поточні витрати, пов‘язані з реалізацією 

проєкту. 



РОЗДІЛ 8 
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ЗАСАДИ ТА НАУКОВЕ СУПРОВОДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕННЯ 

ПОРЯДКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРСАЙТ-ДОСЛІДЖЕННЯ «ЕКОНОМІКА 

УКРАЇНИ – 2050»  

 

Наукове та організаційне супроводження проведення форсайт-

дослідження «Економіка України – 2050» 

Засади наукового та організаційного супроводження форсайт-

дослідження «Економіка України – 2050» 

Аналітична діяльність або наукове супроводження у стратегічній ланці 

управління – дуже важлива частина роботи, під час якої створюється достовірна 

картина тієї чи іншої ситуації, процесу чи явища, визначаються рушійні сили та 

мотиви дій їх основних зацікавлених сторін і учасників, прогнозується 

подальший розвиток ситуації та формулюються пропозиції, які за певних умов 

могли би бути враховані при виробленні управлінських рішень або стати їх 

основою.  

При цьому важливим є виокремлення найбільш важливих тенденцій 

зміни ситуації, які за їх подальшого розвитку можуть вплинути на суспільно-

політичне та соціально-економічне життя країни та її окремих регіонів, 

політичну стабільність та національну безпеку. Саме на цьому етапі 

формуються теми, головні напрями та завдання інформаційно-аналітичної 

роботи, які потім становлять основу планів роботи аналітичних служб та їх 

підрозділів, урядових організацій та органів влади. На сьогодні фахівці 

нараховують декілька сотень видів (типів) аналізу залежно від сфери знань і 

практики застосування.  

За результатами аналітичної (інформаційно-аналітичної) діяльності 

готуються пропозиції до нормативної бази, у т.ч. щодо здійснення форсайт-

дослідження, науково-методичні рекомендації з різних організаційних питань 

форсайту тощо. 

Наукове та організаційне забезпечення – це системно-аналітичне 

забезпечення будь якого проєкту, стратегії розвитку, державної програми, що 
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включає аналіз заходів проєкту та рекомендації щодо їх удосконалення, 

розроблення аналітичних (науково-аналітичних, інформаційно-аналітичних) 

документів, проведення конференцій, семінарів і видання матеріалів за ними, 

патентування результатів проєкту, розроблення і видання методичних 

посібників та рекомендацій, довідників, збірників, підготовка інформації для 

Інтернету та медіа тощо для інформаційного забезпечення інституцій, 

залучених до форсайту. 

Науково-організаційне супроводження діяльності всіх стрейкхолдерів під 

час форсайт-дослідження складається із підготовки пропозицій до нормативно-

правових актів, розроблення проєктів таких нормативно-правових актів та 

розроблення науково-аналітичних (інформаційно-аналітичних) довідок, 

доповідей, записок на основі комплексних досліджень; підготовка науково-

методичних рекомендацій із різних питань залучення і організації діяльності 

інституцій під час форсайтних досліджень, зокрема з питань аналізу досвіду 

інших країн, міжнародних організацій щодо здійснення подібного дослідження 

та його результатів, різних аспектів нормативно-правового, соціально-

економічного та соціально- політичного розвитку України у визначеній сфері. 

Найбільш уживаними в процесі здійснення аналітичної діяльності є 

системний і прогнозний аналіз. Сутність системного аналізу полягає у 

можливості розглядати будь-які типи систем (у тому числі складні) та об‘єктів 

(явищ), уявляючи об‘єкт (явище) дослідження як систему. Головним завданням 

системного аналізу є отримання моделі, що є гранично адекватною об‘єкту 

(явищу) дослідження. На наступних етапах дослідження (із застосуванням 

методів системного аналізу) можуть бути сплановані модельні експерименти, 

проведено аналіз поведінкових реакцій досліджуваної системи, унаслідок якого 

напрацьовані моделі поведінки і сценарії розвитку можуть бути перенесені на 

реальний об‘єкт (явище) дослідження. 

Під аналітичним прогнозом розуміють висновок про майбутній 

розвиток об‘єкта (явища), що ґрунтується на знанні про закономірності 
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суспільного розвитку та інформації про минуле й нинішній стан конкретного 

інформаційного об‘єкта (явища).  

Наукове супроводження процесу організації Форсайту-2050 

представляє собою розроблення інформаційно-аналітичних матеріалів щодо 

різних аспектів форсайту. 

У цьому розділі представлено науково-методичні та організаційні 

засади форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» як результат 

інформаційно-аналітичної діяльності щодо: аналізу досвіду інших країн, 

міжнародних організацій із здійснення подібних досліджень та їх результатів, 

функцій і повноважень керівної групи таких досліджень, різних аспектів 

нормативно-правового, соціально-економічного та соціально- політичного 

розвитку України у визначеній сфері, вимог законодавства України до 

підготовки нормативно-правових актів щодо організаційного забезпечення 

форсайту.  

 Наукове супроводження форсайт-дослідження «Економіка України 

– 2050» 

Досвід організації форсайт-досліджень, формування робочих груп 

(керівних груп) та визначення їх функціями: 

Загальні поняття і методи форсайту  

Форсайт — це систематична спроба передбачити довгострокове 

майбутнє науки, технологій, економіки і суспільства з метою ідентифікації 

зон стратегічного дослідження і виникнення родових технологій, що подають 

надії забезпечувати найбільші економічні та соціальні вигоди. Його суттєвою 

особливістю є залучення до активної роботи різних суб‘єктів, таких як 

представники уряду, науки, бізнесу і громадянського суспільства, які разом 

визначають спільне бачення майбутнього. Результати сумісної роботи 

значної кількості експертів є більш ефективними з точки зору технічного 

прогресу, а також більш стійкими з точки зору соціально-економічних вигід, 

ніж окремі передбачення, зроблені кожним учасником. Експерти, – як 

правило, визнані у сфері своєї компетенції спеціалісти, які мають суттєвий 
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досвід роботи та авторитет. Основна задача форсайту – сприяти створенню 

спільного бачення майбутнього.  

У практиці останніх 10 років накопичено значний практичний досвід 

застосування форсайт-технологій на міжнародному, країновому і 

регіональному рівнях
472

.  

Існують різні види форсайту. Виділяють такі різновиди:  

- за видами – наднаціональний, національний, територіальний, 

регіональний і корпоративний;  

- за баченням майбутнього – знизу вгору (bottom-up) або зверху вниз 

(top-down);  

- за спрямованістю – стратегічний, технологічний, соціальний, 

економічний, галузевий. 

Форсайт-дослідження національного рівня ініціюються урядом чи 

урядовими організаціями і здійснюються на проєктній основі на базі вже 

існуючих підрозділів урядових наукових інституцій, міністерств та 

агентств
473

, незалежних установ.  
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Для проведення сучасного прогнозування застосовують комбінацію 

понад 20 різних методів та інструментів, які класифікуються як експертні та 

аналітичні і мають загальну назву стратегічні/тактичні методи форсайт-

дослідження. Експертні методи базуються на опитуванні експертів. 

Основними з них є методи Дельфі, експертних панелей, критичних 

технологій, краудсорсінгу, інтерв‘ю. Аналітичні методи розділяються на 

статистичні, економетричні, наукометричні, гейміфікації, імітації та 

моделювання і комплексні, форсайт-конференції (семінари, круглі столи 

тощо).  

Методи форсайту відображають його функції: прогнозну 

(прогнозування тенденцій), аналітичну (аналіз ситуації), креативну 

(вироблення нових ідей щодо майбутнього). Вся сукупність методів може 

бути розбита на три категорії. 

1. Якісні методи, які базуються на процесах творчого мислення та які 

важко або неможливо реалізувати чисельними методами – експертні панелі, 

критичних технологій, SWOT-аналіз. 

2. Кількісні методи, що базуються на чисельних даних та показниках 

можливого розвитку подій – моделювання або екстраполяція, вебометрікс 

(Webometrics), кореляція, прогнозування ринків. 

3. Комплексні методи, які застосовують кількісні інструменти для 

систематизації думок експертів — метод Дельфі, метод сценаріїв, технологія 

дорожнього картування, аналіз ситуації, конкурентний аналіз, метод 

вивчення зовнішнього середовища, «розробка майбутнього». 

У кожному дослідженні використовується, як правило 3–5 методів, 

рішення щодо яких приймається на початковому етапі дослідження. 

                                                                                                                                                                                           

Агентство з науки, технологій та інновацій Данії (Danish Agency of Science, Technology 

and Innovation); Міністерство досліджень, науки і технології Нової Зеландії (Ministry of 

Research, Science and Technology); Міністерство науки і культури Нідерландів (Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) і т. ін.; Фінський Фонд технологій та інновацій 

(TEKES); Шведське інноваційне агентство (Vinnova) тощо. 
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Організаційна структура форсайту 

Не існує «єдиного» способу організації форсайту. Хоча кожне окреме 

дослідження має свої специфічні характеристики, їх об‘єднують спільні риси: 

якісне дослідження починається з глибокого розуміння контексту і чіткого 

набору цілей.  

Загальним правилом є вирішення технічних і «горизонтальних» питань 

керівною командою, яка складається із керівного комітету або секретаріату, 

координатора та/або керівника проєкту, команди з управління проєктами або 

виконавчого комітету. Часто керівну команду на практиці називають 

робочою групою. До складу робочої групи можуть також входити 

представники депутатського корпусу, Кабінету Міністрів України і 

зацікавлених ЦОВВ (за згодою). 

Функції і завдання робочої групи визначаються усіх етапах Форсайту, 

хоча рішення щодо проведення дослідження (перший етап) приймається його 

ініціатором, як правило органом влади або спонсором. 

Секретаріат несе відповідальність за основну тематичну спрямованість 

дослідження, його планування і контроль за виконанням, управління і 

координацію дій, а також розроблення проєктів рішень, підготовку структури 

і складу робочої групи, її засідань.  

Виконавчий комітет зазвичай відповідає за:  

• підбір експертів та модераторів;  

• розроблення методології дослідження, плану і методів роботи, 

визначення інструментарію дослідження; 

• здійснення дослідження; 

• організацію і модерування тематичних робочих груп;  

• аналіз результатів;  

• огляд і підготовку звітів;  

• підготовку рекомендацій за підсумками форсайта;  

• поширення та обговорення інформації про результати, зокрема 

шляхом проведення конференцій, семінарів тощо. 
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Функції виконавчого комітету може виконувати залучена наукова 

установа. 

Організація форсайтного дослідження передбачає координацію роботи 

всіх учасників проєкту, за що відповідають керівник проєкту разом із  

секретаріатом.  

Координація роботи всіх учасників у процесі реалізації форсайту 

полягає у такому: 

– визначення повноважень, обов‘язків і термінів виконання завдань 

всіх учасників і груп проєкту; 

– визначення процедури прийняття рішень;  

– нагляд за виконанням усіх завдань, термінів виконання та 

представлення звітів; 

– організація процесу спілкування – організація обміну інформації між 

групами, підтримка регулярних контактів між та з учасниками, спонсорами, 

зацікавленими сторонами та керівником;  

– узагальнення звітів та представлення їх керівнику тощо. 

Етапи організації та проведення Форсайту 

Процес передбачення різними виконавцями включає різну кількість 

етапів – від трьох до семи.  

Наприклад, три етапи
474

: предфорсайт, форсайт, постфорсайт; чотири 

етапи: підготовчий (проєктний), запуск; здійснення; аналіз та представлення 

результатів, або 1) стратегічна розвідка (вхідні дані), 2) форсайт (аналіз, 

інтерпретація, перспектива), `3) результати (розширені/нові перспективи / 

сприйняття або стратегічні варіанти), 4) стратегія та/або стратегічне 

планування
475

; сім етапів
476

: 1) прийняття рішення про проведення форсайту; 
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и управление.  2017.  № 3.  С. 50–58. 
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2)  прийняття основних структурних рішень; 3) організація дослідження – 

визначення термінів, учасників, способів управління, організація 

спілкування; 4) розроблення методології дослідження; 5) виконання проєкту; 

6) аналіз та оцінювання результатів; 7) моніторинг результатів. 

Предфорсайт включає три етапи, що запропоновані  європейською 

платформою
477

, – етап прийняття рішення про проведення форсайту, 

обговорення і прийняття основних структурних рішень, вибір тем, які 

повинні бути досліджені, перспективи, які слід визначити в результаті 

дослідження. Друга фаза – власне форсайт – проведення дослідження із 

задіянням всіх організаційних інститутів, експертів, підготовка проміжних 

підсумків, проведення обговорень, семінарів тощо. Ця фаза включає три 

наступних європейських етапи – визначення термінів дослідження, 

учасників, способів управління процесом передбачення, організація 

спілкування, розроблення методології та управління проєктом, здійснення 

дослідження та аналіз його результатів. Постфорсайт – підготовка 

моніторинг передбачуваних змін майбутнього, відстеження реалізації 

передбачених сценаріїв розвитку, моніторинг дій влади і громадян. 

Постфорсайт ідентичний шостому і сьомому етапам європейської платформи 

– аналізу результатів та їхнє оцінювання, коли відстежується ефективність 

використання результатів, здійснюється обмін усіма набутими знаннями та 

проводиться моніторинг результатів. 

Кількість етапів визначається під час кожного дослідження залежно від 

завдань проєкту на початковому етапі дослідження 

Огляд нормативно-правового поля України щодо розроблення 

нормативних засад в Україні 

Основними нормативно-правовими актами щодо процедур підготовки 

нормативно-правових актів в Україні є Регламент Верховної Ради України
478
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 Там само. 
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 Закон України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI (у редакції від 10.06.2021). 
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(далі – Регламент ВР) та Регламент Кабінету Міністрів України
479

 (далі – 

Регламент КМУ). 

Відповідно до Регламентів Верховної Ради, Кабінету Міністрів України 

затвердження регламенту та порядку належить до повноважень Кабінету 

Міністрів України, а саме шляхом розроблення і затвердження відповідної 

постанови КМУ 

Огляд означених нормативно-правових актів показав, що при 

розробленні законопроєкту слід враховувати: 

– норми чинних міжнародних договорів України, що стосуються теми 

законопроєкту, є частиною національного законодавства України; 

– положення Угоди про партнерство та співробітництво між Україною 

та Європейськими Співтовариствами, зважаючи на її значення для реалізації 

проголошеного Україною курсу на європейську інтеграцію; 

– основні положення законодавства ЄС, якщо предмет правового 

регулювання законопроєкту віднесено до пріоритетних сфер адаптації 

законодавства до законодавства Європейського Союзу. Для цього 

аналізуються тексти актів законодавства ЄС з питань, що належать до сфери 

правового регулювання законопроєкту, та забезпечується певний ступінь 

відповідності законопроєкту цим нормам.  

До таких сфер віднесено: митне право; фінансові послуги; 

законодавство про компанії; банківське право; бухгалтерський облік 

компаній; податки, включаючи непрямі; інтелектуальна власність; охорона 

праці; правила конкуренції; державні закупівлі; охорона здоров‘я та життя 

людей, тварин і рослин; довкілля; захист прав споживачів; технічні правила і 

стандарти; енергетика. Співробітництво зосереджується також на науці та 

                                                                                                                                                                                           

Ст. 687; 2020. № 38. Ст. 279. Про Регламент Верховної Ради від 10.02.2010 № 1861-VI. 

URL: http//:rada.gov.ua 
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 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 «Про затвердження 

Регламенту Кабінету Міністрів України» (у редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 листопада 2011 р. № 1156); «Про затвердження Регламенту КМУ» від 

18.07.2007 р. № 950. URL: http//:rada.gov.ua 
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техніці, освіті та навчанні, регіональному розвитку, соціальній кооперації, 

туризмі, малому та середньому підприємництві
480

. 

Проєкти актів Кабінету Міністрів оформляються згідно з Правилами 

підготовки проєктів актів Кабінету Міністрів України
481

, Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта
482

. 

Проєкти актів Кабінету Міністрів, якими затверджуються документи 

державного планування, визначені Законом України «Про стратегічну 

екологічну оцінку»
483

, готуються з урахуванням особливостей здійснення 

стратегічної екологічної оцінки, передбачених зазначеним Законом. Метою 

стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом 

забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та 

охорони його здоров‘я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення 

та затвердження документів державного планування.  

У разі, коли предмет правового регулювання проєкту акта регулюється 

актами законодавства ЄС, імплементація яких передбачена Угодою про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони (п. 3 § 35 Регламенту КМУ), готується довідка 

щодо відповідності зобов‘язань України у сфері європейської інтеграції та 

права Європейського Союзу. 

Під час підготовки проєкту нормативно-правового акта Кабінету 

Міністрів з питань, що стосуються сфери наукової та науково-технічної 

діяльності, такий проєкт акта в обов‘язковому порядку надсилається 
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Науковому комітету Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій для проведення його експертизи та підготовки відповідних 

рекомендацій. 

Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій надсилає рекомендації головному розробникові у строк, не 

менший за три дні і не більший за 21 день із дня отримання проєкту
484

. 

Проєкти актів Кабінету Міністрів, підготовлені центральними 

органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується 

безпосередньо Кабінетом Міністрів, представляє на засіданні Кабінету 

Міністрів Міністр Кабінету Міністрів. 

Проєкти актів, підготовлені центральними органами виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через 

відповідного міністра, вносяться на розгляд Кабінету Міністрів відповідним 

міністром. 

Відповідність нормативно-правового акта основним засадам 

законодавства Європейського Союзу 

Україна зобов‘язана наблизити своє національне законодавство до 

основних положень законодавства ЄС, якщо предмет правового регулювання 

законопроєкту віднесено до пріоритетних сфер адаптації законодавства до 

законодавства Європейського Союзу. Наближення слід здійснювати з 

врахуванням робочого документу Європейської Комісії – Better Regulation 

Guidelines
485

. 

Метою адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу є досягнення відповідності правової системи України 

acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються 

Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір до нього вступити. 

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритетною 
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складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу, що в свою 

чергу є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики
486

. 

Загальні положення національного законодавства, що наближає 

національне законодавство до права ЄС, зазвичай містять положення про 

завдання та/або мету нормативно-правового акта, сферу застосування, 

необхідні означення, а також, інколи, норми про загальні принципи та 

повноваження. 

Планування наближення законодавства потребує багато підготовчої 

роботи. Перед складанням будь-яких планів важливо чітко визначити, до 

якого акта ЄС Україна наближатиме своє законодавство, будь-яке додаткове 

законодавство, що має бути враховане (наприклад, м‘яке право), та 

відповідне національне законодавство. Для цієї мети слід готувати переліки 

відповідних актів законодавства та політичних документів ЄС та України. 

Розробленню, оцінюванню регуляторного впливу та ухваленню 

національного законодавства має передувати поглиблене вивчення наслідків 

для української економіки та, зокрема місцевої спільноти.  

Оцінювання регуляторного впливу (ОРВ) загалом вважається суттєвим 

елементом вироблення політики, що дає можливість оцінювати вплив нових 

проєктів актів законодавства на економіку, діяльність органів влади і ділову 

спільноту. ОРВ не вимагає право ЄС або будь-яке зобов‘язання в рамках 

асоціації, але його слід проводити також і щодо актів, що наближають 

законодавство до права ЄС, з огляду на національні інтереси, як це 

відбувається у процесі ухвалення «звичайного» національного законодавства. 

Найпростіше ОРВ має визначати вплив проєкту акта за типом 

проблеми:  

• економічний акт (наприклад, щодо малих підприємств, конкуренції);  

• фінансовий акт (щодо публічних витрат на центральному, 

регіональному та місцевому рівнях);  
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• суспільний акт (наприклад, щодо прав людини, доступу до освіти або 

послуг, рівності);  

• екологічний акт. 

ОРВ має показати приблизні витрати і вигоди від імплементації 

нормативно-правового акта для основних груп, що підпадають під сферу 

його застосування, а також публічні фінансові витрати й адміністративний 

тягар. Таким чином, ОРВ також дає можливість виявляти економічні/ 

фінансові, суспільні або інші проблеми, що виправдовують свідоме 

відстрочення наближення або тривалу поетапну гармонізацію (наближення). 

Слід пам‘ятати, що регламенти прямо застосовуються в національних 

правових системах держав – членів ЄС після набуття ними чинності та не 

транспонуються в національні правові системи. Державам-членам навіть не 

дозволяється копіювати регламенти в національному законодавстві.  

Директиви вимагають транспозиції в національні правові системи і 

таким чином стають частиною національного законодавства.    

Рішення є актами індивідуального характеру, що адресовані конкретній 

державі-члену або фізичній чи юридичній особі. Рішення також інколи 

можуть містити загальнообов‘язкові норми. 

Співробітництво у сфері науки та технологій в Угоді про асоціацію між 

Україною та ЄС передбачає: 

- розвиток і посилення наукового та технологічного співробітництва з 

метою як наукового розвитку як такого, так і зміцнення свого наукового 

потенціалу для вирішення національних та глобальних викликів. Сторони 

докладають зусиль для досягнення прогресу в набутті наукових та 

технологічних знань, важливих для забезпечення сталого економічного 

розвитку, шляхом розвитку дослідних потужностей та людського потенціалу. 

Накопичення та обмін науковою інформацією сприяють підвищенню 

конкурентоспроможності Сторін шляхом розширення можливостей їх 

економіки щодо набуття та використання знань для комерціалізації нових 

продуктів та послуг. Врешті-решт, Сторони розвивають свій науковий 
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потенціал з метою дотримання глобальної відповідальності та зобов‘язань у 

таких сферах, як охорона здоров‘я, захист навколишнього середовища, 

зокрема зміна клімату, та інші глобальні виклики;  

- поступове наближення до політики та права ЄС у сфері науки і 

технологій;  

- сприяння залученню України до Європейського дослідницького 

простору.  

Сфера науки і досліджень у дорожній карті законодавчого 

забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відсутня. 

Присутня лише сфера інтелектуальної власності. Тому слід орієнтуватися на 

Стратегію інноваційного розвитку, плани діяльності уряду, Міністерства 

освіти і науки та Міністерства економіки. 

Європейський парламент 11.02.2021 прийняв резолюцію про 

імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і відзначив прогрес, 

досягнутий Україною щодо імплементації Угоди про асоціацію, зокрема у 

сферах сільського господарства, енергетики, банківської справи, 

децентралізації, цифрової економіки, навколишнього середовища та 

виборчих процедур.  

Отже, проєкти нормативно-правових актів щодо науки та наукових 

досліджень не включено до пріоритетних для імплементації Угоди про 

асоціацію, але про поступове наближення до політики та права ЄС у сфері 

науки і технологій у положеннях означеної Угоди йдеться.  

Питання організація наукового супроводження розроблення  проєктів 

Постанов КМУ в законодавчому полі України не прописані. Пропонується 

використовувати загальні правила підготовки постанов КМУ і визначити ті 

позиції, для виконання яких можуть бути задіяні наукові установи. Щодо 

імплементації до законодавства ЄС пропонується враховувати положення 

Законів України «Про науково-технічну діяльність», «Про інноваційну 

діяльність», Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 
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2030 року та плани дій уряду для визначення напрямів законодавства ЄС, до 

яких потрібно наближатися. 

Організаційне супроводження форсайт-дослідження «Економіка 

України – 2050» 

Порядок організації форсайт-дослідження «Економіка України – 2050»  

1 Цей Порядок визначає процес організації здійснення форсайт-

дослідження «Економіка України – 2050» (далі – Порядок). 

2 Учасниками процесу є центральний орган виконавчої влади – 

ініціатор дослідження, Секретаріат Кабінету Міністрів України, а також інші 

міністерства та центральні і місцеві органи виконавчої влади, представники 

Національної академії наук України та підприємницького сектора, які 

зацікавлені у проведенні форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» і 

планують брати у ньому участь. 

3 Етапи проведення форсайт-дослідження  

3.1 Прийняття політичного рішення про проведення в Україні 

форсайт-дослідження соціально-економічного розвитку країни до 2050 р. 

одним з таких шляхів: 

1) розроблення і прийняття спеціальної програми (з фінансуванням);  

2) надання урядом доручення Мінекономіки та іншим ЦОВВ здійснити 

таке дослідження; 

3) визначення джерел необхідного фінансування. Слід врахувати, що 

форсайт-дослідження є дороговартісним дослідженням, рішення про 

проведення стратегічного форсайту розвитку економіки мають приймати 

зацікавлені особи – уряд або Верховна Рада. 

3.2  Формування робочої групи для організації, координації 

досліджень. Регламент формування Робочої групи і Положення про Робочу 

групу наведено нижче. 

3.3  Здійснення організаційних заходів для проведення форсайт-

дослідження. Організаційні заходи включають:  
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1)  визначення конкретної тематики форсайту та її піднапрямів; 

2)  визначення термінів дослідження, основних учасників; 

3)  визначення способів управління процесом передбачення, 

способів спілкування і координації роботи учасників;  

4)  визначення структури Робочої групи і залучення зацікавлених 

осіб для проведення дослідження,  

5)  розроблення плану і методів роботи, визначення інструментарію 

дослідження із урахуванням термінів виконання кожного етапу, розподілу 

сфер відповідальності, наявних людських ресурсів. План дослідження 

повинен включати: назву етапу; термін виконання; обсяги фінансування; 

мету етапу та бажаний результат; відповідальну особу. План роботи 

розробляється за участю керівника проєкту разом та ЦООВ – ініціатором 

дослідження; 

6)  розподіл повноважень між членами секретаріату, робочої групи; 

7)  розроблення Положення про експертні ради,  

8)  визначення наявних людських ресурсів; 

3.4  Проведення дофорсайтних досліджень – інформаційно-

аналітичне забезпечення експертних рад та експертів щодо стану та 

перспектив об‘єкта дослідження, визначення організації, що здійснюватиме 

дослідження.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення експертних рад та експертів 

представляє собою аналітичні огляди результатів подібних досліджень у 

зарубіжних країнах, переліку джерел інформації, прогнозів міжнародних 

консалтингових організацій; урядів іноземних країн щодо довгострокових 

трендів розвитку відповідних сфер у зарубіжних країнах.  

3.5  Проведення форсайт-дослідження. 

Форсайт-дослідження містить такі етапи: 

1)  розроблення методології дослідження, що включає визначення 

завдань та цілі (цілей) дослідження, порядок (процедури) проведення 

дослідження, порядок здійснення опитувань експертів, критерії та показники 
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для оцінювання відповідей експертів, анкети для опитування кожної групи 

експертів окремо, методику оброблення результатів опитування;  

2)  формування бази (груп) експертів. Цей розділ повинен містити 

перелік професійних груп, за якими формуватиметься база експертів; 

критерії відбору експертів, затверджених рішеннями Робочої групи; перелік 

відомостей про експертів, які вносяться до бази, методи відбору експертів; 

3)  розроблення програмного забезпечення для проведення 

опитувань експертів та первинного оброблення результатів опитування; 

4)  проведення опитувань експертів з використанням Інтернету – на 

обраному сайті розміщується анкета для опитувань експертів, кожному 

експерту надається пароль доступу до означеної анкети. Заповнена кожним 

анкета автоматично потрапляє до бази анкет та автоматично обробляється 

відповідно до поставленого завдання.  

3.6 Зведення результатів дослідження відповідно до методології 

дослідження, що здійснює залучена наукова організація. 

3.7  Підготовка секретаріатом проєкту пріоритетів соціально-

економічного розвитку України до 2050 р., подання його до робочої групи, 

затвердження проєкту робочою групою. 

3.8  Розроблення проєкту Закону України щодо пріоритетів 

соціально-економічного розвитку України до 2050 р. і його подання на 

затвердження до Кабінету Міністрів України. 

Це політичне рішення може містити ключові позиції форсайт-

дослідження – стратегічне чи тематичне дослідження; його основну ціль, 

термін виконання. 

Стратегічний форсайт визначає ключові стратегічні орієнтації 

соціально-економічного розвитку України, включаючи опис 

цілеспрямованих наслідків, проблем, сфер втручання. Стратегічний форсайт 

виступає містком між стратегічним баченням шляхів розвитку України та 

майбутніми тематичними багаторічними робочими програмами. 
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РЕГЛАМЕНТ  

формування Робочої групи форсайт-проєкту  

«ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ – 2050» 

1. Загальні положення 

1. Цей Регламент визначає.  

1) порядок і правила формування Робочої групи 

2) організаційно-методологічні і технічні умови діяльності Робочої 

групи під час реалізації проєкту «Економіка України – 2050»; 

3) порядок взаємодії підрозділів Робочої групи у процесі реалізації 

проєкту «Економіка України – 2050». 

2.  У цьому Регламенті терміни вживаються в такому значенні: 

1)  форсайт – «це процес, що включає систематичні спроби 

зазирнути у віддалене майбутнє науки, техніки, економіки та суспільства з 

метою виявлення напрямів стратегічного розвитку, стратегічних досліджень і 

нових технологій, які з високою ймовірністю можуть принести максимальні 

економічні та соціальні вигоди». Форсайт пропонує розглядати майбутнє як 

таке, що ми можемо створити чи сформувати, а не як щось уже вирішене; 

2)  Робоча група – команда з управління проєктом «Економіка 

України – 2050»; 

3)  управління процесом передбачення (проєктом) означає 

управління часом, людьми, учасниками, спілкуванням та, головне, самим 

процесом передбачення; 

4)  Експертна рада з питань формування переліку пріоритетних 

напрямів соціально-економічного розвитку України до 2050 року за кожним 

напрямом дослідження (далі – Експертна рада) – група експертів вищого 

рівня. До її складу залучаються провідні фахівці НАН України та 

національних галузевих академій наук, провідних науково-дослідних 

інститутів, закладів вищої освіти, керівні працівники центральних органів 

виконавчої влади відповідного профілю та представники бізнес-середовища. 
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Основним завданням Експертної ради є розгляд і схвалення проєкту переліку 

пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України 

відповідного спрямування;  

5)  Виконавчий комітет – група співробітників ЦОВВ та залучених 

експертів, які здійснюють форсайт-дослідження і готують рекомендації щодо 

пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України до 2050 

року; 

6)  залучена науково-дослідна установа – науково-дослідна 

установа, що виконує функції виконавчого комітету. 

3.  Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією, 

законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, 

положенням про Робочу групу. 

4.  При проведенні дослідження Робоча група дотримується таких 

принципів форсайту, як: 

1)  зумовленість поточних рішень передбачуваною картиною 

майбутнього; 

2)  фокусування на пошуку бажаних сценаріїв, оцінці можливостей, 

розширенні потенціалу людини і його самореалізації; 

3)  облік «відкритих» і «закритих» стратегій;  

4)  необмеженість у часі, варіативність (оскільки причинно-

наслідкові зв‘язки нелінійні), орієнтація на процес і моделювання варіантів, а 

не слідування шаблонам; 

5)  застосування уяви, пошук альтернатив і руйнування стереотипів, 

ідентифікація взаємозв‘язків та аналіз їх логіки; 

6)  розвиток навичок, вироблення превентивних заходів. 

5.  Дія Регламенту поширюється на Робочу групу форсайт-проєкту 

«Економіка України – 2050» (далі – Робоча група). 

6.  Відповідальність, підконтрольність і підзвітність. Робоча група 

відповідальна перед Центральним органом виконавчої влади – ініціатором 

форсайт-дослідження, підконтрольна і підзвітна йому.  
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7.  У процесі формування пріоритетів враховується необхідність: 

1)  досягнення стратегічних цілей дослідження «Економіка України – 

2050»; 

2)  розв‘язання суспільно важливих проблем України. 

8.  Рішення Робочої групи приймаються під час засідань Робочої 

групи. 

9.  Засідання Робочої групи проводяться відповідно до орієнтовного 

плану роботи Робочої групи, затвердженого керівником Робочої групи, але 

не менше двох разів – на початку та в кінці виконання дослідження. Керівник 

робочої групи може визначити іншу кількість і періодичність проведення 

засідань Робочої групи із повідомленням про це учасників засідання не 

пізніше ніж за 48 годин до його початку. 

10.  Рішення Робочої групи оформляється протоколом і 

затверджується її керівником. 

IІ. Організаційна структура Робочої групи 

1.  Керівник Робочої групи та його заступник. 

2.  Секретаріат Робочої групи. 

3.  Виконавчий комітет або залучена науково-дослідна установа.  

До складу Робочої групи можуть входити Експертні ради високого 

рівня за кожним напрямом дослідження (за згодою).  

До складу Робочої групи можуть також входити представники 

депутатського корпусу, Кабінету Міністрів України і зацікавлених ЦОВВ (за 

згодою). 

ІІІ. Етапи формування Робочої групи 

1.  Центральний орган виконавчої влади – ініціатор форсайт-

дослідження для забезпечення виконання організаційних, технічних і 

технологічних функцій проєкту призначає керівника Робочої групи (далі – 

керівник), його заступника і, за пропозицією керівника, членів Секретаріату 

із числа своїх співробітників. 

2. Секретаріат:  
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– визначає перелік зацікавлених ЦОВВ; 

– готує пропозиції щодо членів Експертних рад для кожного напряму 

дослідження; 

– визначає науково-дослідні організації, що можуть бути залучені до 

проведення дослідження чи окремих його етапів; 

– оцінює необхідні обсяги фінансування організаційного та всіх інших 

етапів дослідження; 

– координує роботу всіх учасників дослідження. 

2.1. Визначення переліку зацікавлених ЦОВВ.  

Вибір зацікавлених сторін, або учасників форсайту, – принципово 

важлива складова всього проєкту. Важливим є залучення до проєкту 

представників органів влади, бізнесу, наукових кіл та громадянського 

суспільства.  

Для залучення різних ЦОВВ ініціатор стратегічного форсайту, яким є 

проєкт «Економіка України – 2050», повинен організувати доручення КМУ 

всім ЦОВВ взяти участь у форсайт-дослідженні, надати кандидатури до 

Робочої групи та її структурних підрозділів. Для формування узгодженої 

громадської позиції необхідно залучити до форсайт-проєкту представників 

різноманітних асоціацій, діяльність яких відповідає профілю дослідження. 

2.2. Формування пропозицій щодо складу Експертних рад.  

2.2.1. Експертна Рада з питань визначення проєкту переліку 

пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку за кожним 

напрямом (далі – Експертна рада) є консультативно-дорадчим органом 

ЦОВВ – ініціатора форсайт-проєкту та утворюється на період формування 

проєкту переліку пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку 

відповідного напряму. 

2.2.2. До Експертної ради обов‘язково включаються представники 

зацікавлених центральних органів виконавчої влади, національних академій 

наук, провідних наукових установ та ЗВО, роботодавців, їхніх організацій та 
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об‘єднань. Також можуть входити висококваліфіковані фахівці-практики, 

громадські діячі.  

2.2.3. Процедура відбору членів Експертних рад повинна ґрунтуватися 

на комбінації різних методів: від прямого призначення провідних фахівців до 

складу означених рад їхнім керівництвом до уточнення кандидатур шляхом 

опитування і надання рекомендацій вузькими групами фахівців.  

2.2.4. Для отримання кандидатур членів Експертних рад шляхом 

прямого призначення провідних фахівців ЦОВВ направляє листа всім 

зацікавленим сторонам із проханням надати кандидатури членів Експертних 

рад та груп експертів, запропонувати завдання дослідження за відповідним 

профілем для досягнення загальної цілі із визначення напрямів соціально-

економічного розвитку України до 2050 року, які зацікавлені сторони 

повинні узгодити.  

2.2.5. Кількість членів Експертної ради – кожна Експертна рада 

повинна складатися із 7–9–11 осіб. 

2.2.6. Критерії залучення фахівців до Експертної ради: рівень 

кваліфікації; стаж роботи; незалежність; неупередженість; підтримка цілей 

дослідження, наявність публікацій і патентів у міжнародних базах, бажана 

наявність наукового ступеня. 

Щодо експертів-підприємців, то до БД включаються переважно головні 

інженери, головні технологи, директори та їхні заступники, а також 

працівники підприємств, які зазначені в анкетах вчених та управлінців. 

2.2.7. Склад Експертних рад та Робочої групи затверджується наказом 

ЦОВВ – ініціатора форсайт-проєкту.  

2.3. За пропозицією Секретаріату визначається склад виконавчого 

комітету, або науково-дослідна установа(и), що здійснюватиме форсайт-

дослідження.  

2.4. Визначення науково-дослідної організації, що може бути залучена 

до проведення дослідження чи окремих його етапів.  
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Секретаріат на основі аналізу здійснення попередніх форсайт-

досліджень формує список науково-дослідних установ, які можуть провести 

форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» і визначає ефективність 

їхньої роботи щодо передбачення майбутніх пріоритетів.  

Науково-дослідні установи, які отримали найкращі оцінки, 

запрошуються до участі у тендері на проведення форсайт-дослідження, за 

результатами якого й обирається потрібна організація. 

2.5. Оцінювання необхідних обсягів фінансування організаційного 

етапу дослідження.  

На громадських засадах можуть працювати лише члени Робочої групи. 

Рішення про оплату роботи членів Експертних рад приймається на першому 

засіданні Робочої групи на основі доповіді керівника проєкту. 

Члени виконавчого комітету або залученої наукової установи за свою 

роботу повинні отримувати заробітну плату задля якісного виконання 

дослідження. Обсяг щомісячної оплати становить 0,5 ставки заробітної плати 

експерта на постійному місці роботи. 

3. Робоча група складається із керівника проєкту, Секретаріату, 

представника(ів) виконавчого комітету або науково-дослідної установи та 

членів Експертних рад (за згодою).  

Положення про Робочу групу з питань формування переліку 

пріоритетних напрямів соціального-економічного розвитку в рамках 

форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» 

І. Загальні положення 

1. Робоча рада з питань формування переліку пріоритетних напрямів 

соціально-економічного розвитку (далі – Робоча рада) є консультативно-

дорадчим органом центрального органу виконавчої влади – ініціатора 

форсайт-дослідження (далі – ЦОВВ) та утворюється на період визначення 

або уточнення означених пріоритетних напрямів. 

2. Робоча рада у своїй роботі керується Конституцією та законами 
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України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, ухваленими, відповідно до Конституції та законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, наказами ЦОВВ, Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки), цим 

Положенням та іншими актами законодавства України. 

ІІ. Мета, завдання та повноваження Робочої групи 

1.  Робоча рада утворюється ЦОВВ з метою розроблення  

рекомендацій і проведення фахових консультацій з питань формування 

переліку пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України, 

забезпечення компетентного відбору означених пріоритетних напрямів. 

2.  Робоча група складається із керівника, заступника керівника, 

Секретаріату, представників виконавчого комітету та п‘яти-семи Експертних 

рад, або секцій (за напрямами досліджень, визначених дорученням уряду або 

спеціальною програмою із проведення форсайт-дослідження). 

3.  До складу Робочої групи можуть входити (за згодою) представники 

депутатського корпусу, Верховної Ради, громадські діячі, представники 

центральних органів виконавчої влади. 

4.  Завданнями Робочої групи є: 

1)  схвалення цілей (дерева цілей), завдань, терміну проведення 

дослідження, напрямів дослідження (сфер охоплення);  

2)  схвалення складу Експертних рад; 

3)  затвердження виконавчого комітету або науково-дослідної 

установи для здійснення форсайт-дослідження; 

4)  ознайомлення з результатами проведеного дослідження та 

проєктом переліку пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку, 

розробленим кожною секцією окремо;  

5)  доопрацювання у разі необхідності та схвалення рекомендацій 

щодо включення відібраних Експертними радами найбільш перспективних 

напрямів соціально-економічного розвитку до переліку означених 

пріоритетних напрямів на період до 2050 року; 
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6)  подання схвалених рекомендацій до ЦОВВ. 

5. Робоча група має право: 

1) запитувати та отримувати від Мінекономіки та інших центральних 

органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що 

належать до сфери їхнього управління, необхідні інформацію та матеріали; 

2) запрошувати на засідання представників ЦОВВ, а також 

підприємств, установ та організацій, що провадять свою діяльність у сферах, 

які відповідають стратегічним пріоритетним напрямам соціально-

економічного розвитку; 

3) запрошувати на засідання представників інших центральних органів 

виконавчої влади та промислових підприємств. 

4) брати участь в організації і проведенні наукових семінарів, 

конференцій, нарад, «круглих столів» з питань визначення пріоритетних 

напрямів соціально-економічного розвитку. 

6. На кожному засіданні Робочої групи ведеться протокол, який 

підписує керівник Робочої групи та секретар засідання.  

7. У протоколі засідання зазначаються: 

1) рік, місяць, число та місце засідання; 

2) присутні на засіданні члени Робочої групи; 

4) прізвища запрошених на засідання осіб; 

5) питання, що внесені до порядку денного засідання; 

6) результати голосування; 

7) прийняті рішення. 

IІІ. Права та обов’язки членів Робочої групи 

1. Члени Робочої групи беруть участь у її роботі на громадських 

засадах. 

2. Члени Робочої групи зобов‘язані: 

1) брати участь у засіданнях Робочої групи та /або її секцій; 

2) дотримуватися принципів сумлінності й об‘єктивності при розгляді 

та оцінюванні перспективних напрямів соціально-економічного розвитку; 
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3) голосувати на засіданнях; 

4) бути неупередженими у прийнятті рішень; 

5) не допускати конфлікту інтересів під час розгляду проєктів 

рекомендацій щодо переліку пріоритетних напрямів соціально-економічного 

розвитку на період до 2050 року; 

6) дотримуватися вимог законодавства, в тому числі цього Положення. 

3. Члени Робочої групи мають право: 

1) ознайомлюватися з будь-якою інформацією та матеріалами з питань, 

що належать до компетенції кожної секції Робочої групи; 

2) висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження з питань, що 

розглядаються на засіданнях Робочої групи та Експертних рад. 

ІV. Завдання та повноваження керівника Робочої групи 

1. Схвалення та затвердження цілей, фокусу, обсягу фінансування, 

методології, робочої програми, основних рішень та комунікаційної стратегії 

дослідження. 

2. Забезпечення діалогу між учасниками на найвищому рівні та 

учасниками і ЦОВВ з метою формування стратегічної орієнтації проєкту. 

3. Керівництво Секретаріатом Робочої групи.  

4. Оцінювання прогресу, моніторинг процесу забезпечення якості 

проєкту та ініціювання змін до процесу здійснення дослідження у разі 

необхідності. 

5. Затвердження та забезпечення підтримки на найвищому рівні 

проєкту та його результатів, їх впровадження, сприяння розповсюдженню 

відповідної інформації. 

6. Підвищення обізнаності, мобілізація експертів високого рівня та 

призначення їх до Робочої групи, Експертних рад. 

7. Формування стратегічних та політичних рекомендацій. 

8. Проведення засідань Робочої групи, затвердження їх результатів. 

V. Завдання та повноваження Секретаріату Робочої групи 

1.  Визначення цілей, завдань, етапів дослідження. 
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2.  Визначення методів та інструментів проведення досліджень на 

кожному його етапі.  

3.  Розроблення Порядку проведення форсайт-дослідження та 

методики проведення дофорсайтних досліджень. 

4.  Розроблення пропозицій із науково-дослідних організацій, які 

залучатимуться до проведення дослідження чи окремих його етапів. 

5.  Розроблення пропозицій щодо членів Експертних рад. 

6.  Організовувати ефективне та чітке спілкування між учасниками 

дослідження. 

7.  Здійснювати координацію роботи всіх учасників дослідження. 

8.  Здійснювати організаційне забезпечення засідань Робочої групи. 

9.  Здійснювати підготовку та надсилання в електронному вигляді 

членам Робочої групи порядку денного та інших інформаційних матеріалів, 

необхідних для проведення засідання Робочої групи. 

10.  Розміщувати на офіційному вебсайті ЦОВВ інформацію щодо 

дати та порядку денного засідань Робочої групи та інформувати керівника та 

членів робочої групи щодо зауважень, пропозицій, коментарів, які надійшли 

від громадськості; 

11.  Забезпечувати ведення та оформлення протокольної, наукової та 

ділової документації Робочої групи; 

12.  Забезпечувати ведення та зберігання документації, пов‘язаної з 

роботою Робочої групи. 

13.  Розміщувати на офіційному вебсайті ЦОВВ інформацію про 

результати засідань Робочої групи. 

14.  Організовувати проведення семінарів та конференцій з 

конкретних питань дослідження. 

15.  Брати участь у засіданнях Робочої групи без права голосу. 

Секретаріат несе відповідальність за основну тематичну спрямованість 

дослідження, його планування і виконання. 
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VІ. Організація роботи та повноваження Експертної ради 

1.  Експертна рада складається з голови, його заступника та 7–9 

членів. 

2.  До складу Експертної ради входять провідні вчені, представники 

відповідних центральних органів виконавчої влади (1–2 особи), представники 

провідних підприємств відповідного профілю та асоціацій (1–2 особи).   

3.  Голова Експертної ради: 

1) формує порядок денний засідань Експертної ради, який 

затверджується; 

2) веде засідання Експертної ради, забезпечує неупереджений і 

об‘єктивний розгляд питань порядку денного, виносить питання на 

голосування, оголошує його результати; 

3) представляє Експертну раду у відносинах з Робочою групою, 

підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери 

управління ЦОВВ, засобами масової інформації, громадськістю; 

4) підписує протоколи засідань; 

5) здійснює інші функції та повноваження, що випливають із 

покладених на секцію завдань. 

У разі відсутності голови Експертної ради його обов‘язки виконує 

заступник голови. 

4.  Секретар Експертної ради (член Секретаріату Робочої групи) 

1) здійснює організаційне забезпечення засідань Експертної ради; 

2) організовує підготовку та надсилає в електронному вигляді членам 

експертних груп порядок денний та інші інформаційні матеріали, необхідні 

для проведення засідання секції; 

3) розміщує на офіційному вебсайті ЦОВВ інформацію щодо дати та 

порядку денного засідань Експертної ради та інформує голову та експертів 

щодо зауважень, пропозицій, коментарів, які надійшли від громадськості; 

4) забезпечує ведення та оформлення протокольної, наукової та ділової 

документації Експертної ради; 
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5) доводить рішення секції до Робочої групи; 

6) забезпечує ведення та зберігання документації, пов‘язаної з роботою 

Експертної ради; 

7) розміщує на офіційному вебсайті ЦОВВ інформацію про результати 

засідань Експертної ради; 

8) бере участь у засіданнях Експертної ради без права голосу. 

4. У разі відсутності секретаря Експертної ради під час підготовки 

засідання секції, самого засідання та документального оформлення 

результатів його обов‘язки виконує член секції, уповноважений головою 

відповідної Експертної ради. 

5. Основною формою роботи Експертних рад є засідання, які 

проводяться за необхідності. 

6. Про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний члени 

Експертних рад мають бути поінформовані секретарем Експертної ради не 

пізніше, ніж за три дні до дати його проведення. 

7. Засідання Експертної ради вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше 2/3 від її складу. 

8. Якщо розгляд питань неможливий через відсутність необхідної 

кількості членів Експертної ради, голова Експертної ради переносить 

засідання на інший, визначений Експертною радою, день. 

9. Рішення Експертної ради приймається відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на 

засіданні. 

Члени Експертної ради не можуть передавати право голосу будь-якій 

іншій особі. 

Після закінчення голосування голова Експертної ради оголошує 

результати голосування та рішення, прийняте за наслідками голосування. 

10. Член Експертної ради, не згодний з прийнятим рішенням, може 

письмово висловити окремо свою позицію з відповідного питання, що 

долучається до протоколу засідання. 
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11. Експертна рада на своїх засіданнях розглядає проміжні та кінцеві 

результати форсайт-дослідження. Рішення про кількість засідань Експертної 

ради та їх періодичність приймає голова експертної ради. 

12. Експертна рада при розгляді кінцевих результатів форсайт-

дослідження за відповідним напрямом, представлених виконавчим комітетом 

або залученою науково-дослідною установою, представленого проєкту 

переліку пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України 

до 2050 р. схвалює ці результати та означений проєкт переліку або надає 

зауваження і вносить до них правки.   

13. У разі наявності пропозицій із доповнення або вилучення деяких 

позицій з проєкту переліку, член Експертної ради має обґрунтувати свою 

пропозицію, після чого вона виноситься на голосування. У разі наявності за 

подану пропозицію простої більшості голосів, вона вноситься до проєкту 

переліку пріоритетних напрямів або вилучається з нього.  

14. На кожному засіданні Експертної ради ведеться протокол, який 

підписують голова та секретар Експертної ради. Оприлюдненню підлягає 

тільки рішення секції. 

15. У протоколі засідання зазначаються: 

1) рік, місяць, число та місце засідання; 

2) присутні на засіданні члени Експертної ради; 

3) прізвище секретаря Експертної ради або особи, яка виконує його 

повноваження; 

4) прізвища запрошених на засідання осіб; 

5) питання, що внесені до порядку денного засідання; 

6) результати голосування; 

7) прийняті рішення. 

16. Рекомендації щодо включення відібраного відповідною Експертною 

радою переліку пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку до 

проєкту Закону України готуються кожною секцією окремо. 

17. Голова Експертної ради подає підготовлені рекомендації на розгляд 

Робочої групи.  
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VII. Завдання і повноваження Виконавчого комітету або залученої 

науково-дослідної установи 

1.  Склад виконавчого комітету – 12–15 осіб з числа працівників 

ЦОВВ і залучених наукових працівників. 

2.  Розроблення методології форсайт-дослідження та зведення його 

результатів. 

Методологія дослідження повинна включати такі розділи, як: 

Основні поняття та положення, 

Основні етапи дослідження 

Цілі та завдання дослідження,  

Порядок (процедура) проведення дослідження,  

Метод формування Експертних рад, 

Інформаційно-аналітичне забезпечення Еспертних рад та експертів, 

Методологія оброблення відповідей експертів,  

Методологія визначення пріоритетних напрямів соціально-

економічного розвитку. 

3. Розроблення методології експертного опитування, у т.ч. анкети для 

опитування експертів. У методології мають бути наведені: 

форма опитування; 

кількість і терміни етапів опитування, їхня послідовність; 

анкети для опитування кожної групи експертів окремо та критерії 

оцінювання відповідей, які повинні бути затвердженні Експертними радами; 

способи направлення анкет та збирання відповідей; 

формування бази відповідей.  

4.  Підготовка необхідних інформаційно-аналітичних матеріалів для 

експертів та членів Робочої групи. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

передбачає такі етапи. 

4.1. Здійснення огляду та аналізу напрямів наукових досліджень 

України та передових країн світу на основі досліджень, опублікованих у 

виданнях, що включені до  міжнародних науко метричних баз Scopus та Web 
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of Science у рамках тематики дослідження; визначення новітніх досягнень і 

світових перспективних напрямів науково-технологічного розвитку за кожною 

тематикою окремо.  

4.2. Дослідження технологічних напрямів розвитку відповідної сфери 

на основі патентних міжнародних баз.  

4.3. Узагальнення результатів та розроблення переліку перспективних 

науково-технологічних напрямів у рамках кожної теми дослідження. 

4.4. Аналіз глобальних технологічних трендів у кожній сфері, що 

відповідає тематиці дослідження, на основі скринінгу публікацій і прогнозів 

міжнародних консалтингових організацій; наукових установ, що проводять 

дослідження у відповідній сфері; урядів іноземних країн щодо 

довгострокових перспектив розвитку кон‘юнктури ринків означеної сфери.  

5.  Відбір експертів та модераторів, формування бази експертів. 

Формування бази експертів для проведення експертного опитування: 

5.1. Експертне середовище формується з науковців, підприємців, 

управлінців та громадськості: 

науковці та освітяни – вчені та викладачі, які найбільш активно та 

плідно працюють у певній сфері досліджуваної тематики;  

управлінці та підприємці – найбільш компетентні в певній сфері 

тематики дослідження представники центральних органів виконавчої влади, 

підприємств, промислових асоціацій, бізнес-спільнот; 

представники громадськості. 

5.2. Для внесення до БД їхніх персональних відомостей експерти 

надають такі дані: 

– прізвище, ім‘я, по-батькові; 

– місце роботи, посада; 

– наявність наукового ступеня, вченого звання; 

– досвід роботи;  

– наявність публікацій та прав інтелектуальної власності, у т.ч. у 

міжнародних наукометричних та патентних базах; 
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– телефон, e-mail; 

– адресу організації (ЗВО, інституту, підприємства тощо). 

5.3. Результатом цього етапу має бути сформована база експертів за 

кожною сферою досліджуваної тематики окремо. 

6.  Проведення опитувань експертів: 

– організація опитування експертів; 

– проведення опитування експертів; 

– зведення результатів опитування. 

7.  Аналіз результатів опитування.  

8.  У разі вибору комплексного методу форсайт-дослідження 

здійснення відповідних робіт. 

9.  Зведення результатів усіх методів форсайт-дослідження. 

10.  Підготовка звіту за результатами дослідження. 

11.  Підготовка рекомендацій за підсумками форсайту, у т.ч. проєкту 

переліку пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України 

до 2050 року.  

12.  Подання результатів роботи та рекомендацій відповідній 

Експертній раді. 

13.  Поширення інформації про результати форсайт-дослідження.  

14.  У разі залучення науково-дослідної установи до проведення 

форсайт-дослідження або його окремих етапів вона виконує функції 

виконавчого комітету (пп. 1–13) або функції, передбачені для окремих етапів. 

VIII. Формування проєкту переліку пріоритетних напрямів соціально-

економічного розвитку України до 2050 р., підготовка проєкту урядового 

рішення 

1. Робоча група розглядає та схвалює рекомендовані Експертними 

радами переліки пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку. У 

разі виявлення розбіжностей думок щодо окремих пропонованих 

пріоритетних напрямів, рішення за кожним з таких напрямів приймається 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості 
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присутніх на засіданні. 

2. Остаточний перелік пріоритетних напрямів соціально-економічного 

розвитку за підписом керівника Робочої групи оформляється у вигляді 

рекомендацій і подається до ЦОВВ. 

3. Секретаріат за вимогою ЦОВВ готує проєкт Закону України щодо 

затвердження пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку до 

2050 року, який подається до ЦОВВ або Кабінету Міністрів України. 

Науково-організаційне супроводження форсайт-дослідження «Економіка 

України – 2050» 

Методичні рекомендації до наукового супроводження розроблення 

нормативних засад Порядку організації, Регламенту формування 

Робочої групи та Експертної ради, та координації проведення форсайт-

дослідження «Економіка України – 2050» 

І. Загальні положення 

1.1. Ці Методичні рекомендації з наукового супроводження 

розроблення нормативних засад Порядку організації, Регламенту формування 

Робочої групи та Експертної ради, та координації проведення форсайт-

дослідження «Економіка України – 2050» (далі – Методичні рекомендації) 

застосовуються для підготовки відповідного проєкту нормативного акта. 

1.2. Наукове супроводження розроблення нормативних засад 

здійснюється з метою якісної підготовки означеного нормативно-правого 

акта та кращої організації форсайт-дослідження «Економіка України – 2050», 

що сприятиме розв‘язанню найважливіших проблем в економіці та 

соціальній сфері України. 

1.3. Підготовка проєкту нормативно-правового акта щодо наукового 

супроводження розроблення нормативних засад Порядку організації, 

Регламенту формування Робочої групи та Експертної ради, та координації 

проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» здійснюється 

Міністерством економіки або науковою організацією на виконання 
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доручення Кабінету Міністрів України після прийняття рішення щодо 

проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050». 

1.4. Інші органи виконавчої влади, наукові установи в межах своїх 

повноважень можуть використовувати ці Методичні рекомендації для 

формування (уточнення) переліку пріоритетних напрямів економічного, 

соціального, технологічного розвитку на галузевому та регіональному рівнях. 

1.5. Правовою основою розроблення та використання цих Методичних 

рекомендацій є Закони України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», «Загальнодержавна програма 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», 

«Про стратегічну екологічну оцінку», «Про доступ до публічної інформації», 

Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722/2019 «Про Цілі 

сталого розвитку України на період до 2030 року», постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів 

України», «Про затвердження Правил підготовки проєктів актів Кабінету 

Міністрів України», «Про затвердження методик проведення аналізу впливу 

та відстеження результативності регуляторного акта» та рішення уряду або 

Верховної Ради України із проведення форсайт-дослідження. 

ІІ. Основні поняття та положення 

Для цілей зазначених Методичних рекомендацій терміни вживаються в 

такому значенні: 

2.1. Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку країни – 

напрями діяльності органів державної влади України, реалізація яких має 

бути здійснена органами виконавчої влади першочергово, включаючи 

забезпечення фінансовими ресурсами та наявність спільних дій центральних 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

2.2. Головною ціллю визначення пріоритетних напрямів соціально-

економічного розвитку України є формування системи державної підтримки, у 

т.ч. державної підтримки інвесторів, тих сфер соціально-економічного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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розвитку, діяльність яких спрямована насамперед на досягнення цілей 

Стратегій і державних програм соціально-економічного розвитку України для 

збалансованого зростання економіки, забезпечення благополуччя населення, 

ефективного державного і місцевого управління, інтенсивного розвитку 

потенційних можливостей країни.  

2.3. Відстеження результативності регуляторного акта – заходи, 

спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта та досягнення 

цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті. 

2.4. Показники результативності регуляторного акта – показники, на 

підставі яких при проведенні відстеження результативності регуляторного акта 

здійснюється оцінка стану впровадження цього регуляторного акта та 

досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті. 

2.5. Аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування 

необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, 

аналіз впливу, який чинитиме регуляторний акт на ринкове середовище, 

забезпечення прав та інтересів суб‘єктів господарювання, громадян та держави, 

а також обґрунтування відповідності проєкту регуляторного акта принципам 

державної регуляторної політики. 

2.6. Експертні ради з питань формування переліку пріоритетних напрямів 

соціально-економічного розвитку за кожною сферою форсайтних досліджень 

(далі – Експертні ради) – групи експертів вищого рівня. До їхнього складу 

залучаються провідні фахівці НАН та національних галузевих академій наук, 

провідних науково-дослідних інститутів, закладів вищої освіти. Основним 

завданням Експертних рад є розгляд пропозицій за результатами форсайтних 

досліджень за кожною сферою досліджень, відбір найбільш актуальних 

пропозицій, схвалення відібраного переліку, розроблення проєкту переліку 

пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України за 

відповідною сферою. 

2.7. Робоча група – керівні працівники центральних органів виконавчої 

влади, представники НАН та національних галузевих академій наук, 
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депутатського корпусу, бізнес-середовища. Основним завданням Робочої групи 

є розгляд і схвалення проєкту переліку пріоритетних напрямів соціально-

економічного розвитку України. Члени Робочої групи можуть запропонувати 

зміни до проєкту переліку пріоритетних напрямів соціально-економічного 

розвитку, які вносяться до проєкту після голосування і наявності простої 

більшості голосів «за» внесену пропозицію. У протилежному випадку 

пропозиція відхиляється. 

ІІІ. Основні етапи наукового супроводження 

3.1. Основні етапи наукового супроводження: 

– аналіз законодавства, що стосується відповідної теми; 

– підготовка пояснювальної записки;  

– відстеження результативності прийнятого регуляторного акта. 

IV. Аналіз законодавства 

4.1. Аналіз законодавства включає: 

– аналіз стану справ у відповідній сфері. Для цього на сайті Верховної 

Ради України за адресою: Всі документи бази даних «Законодавство 

України» (станом на 21 липня 2021 р.) (rada.gov.ua) за ключовими словами 

шукаються необхідні аналоги нормативно-правового акта, визначається їх 

відповідність розроблюваному проєкту; 

– визначення проблеми, що потребує розв‘язання, і відсутність 

механізмів/інструментів розв‘язання проблеми в існуючих нормативно-

правових актах; 

– аналіз причини виникнення проблеми, визначення цілей нормативно-

правового акта та шляхів їх досягнення; 

– визначення предмета правового реулювання і механізму вирішення 

питання; 

– підготовка узагальнюючої записки щодо результатів аналізу 

проблеми. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/a#Find
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/a#Find
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V. Пояснювальна записка 

5.1. Пояснювальна записка – документ, у якому викладаються підстава 

та мета розроблення проєкту, результати аналізу проблеми, наводиться 

обґрунтування необхідності прийняття акта, зазначаються позиція 

заінтересованих органів та заходи, відображаються фінансово-економічні 

розрахунки та пропозиції щодо визначення джерел покриття витрат, а також 

очікувані соціально-економічні результати реалізації акта. Якщо реалізація 

акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, про це в 

записці зазначається окремо. До пояснювальної записки можуть додаватися 

довідкові та інші інформаційно-аналітичні матеріали, що обґрунтовують 

необхідність прийняття акта. 

5.2. Пояснювальна записка є обов‘язковим додатком до проєкту 

нормативно-правового акта.  

5.3. Форма пояснювальної записки: 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту _______________________________ 

(назва проєкту акта) 

1. Мета 

Зазначається мета прийняття акта (в одному реченні формулюється 

результат, якого планується досягти). 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Зазначається підстава розроблення проєкту акта (на виконання акта 

законодавства, концепції реалізації державної політики у відповідній сфері, 

доручення прем‘єр-міністра, за власною ініціативою тощо). 

Стисло викладається суть проблеми, що потребує розв‘язання, та 

причини її виникнення. 

3. Основні положення проєкту акта 

Коротко розкривається суть основних положень проєкту акта та 

зазначається механізм його реалізації. 

4. Правові аспекти 

Зазначаються акти законодавства, які містять правові підстави 

розроблення проєкту акта, наводиться перелік інших нормативно-правових 

актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Наводиться результат фінансово-економічних розрахунків впливу 

реалізації акта на надходження та витрати державного та/або місцевих 
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бюджетів. Фінансово-економічні розрахунки, проведені відповідно 

до пунктів 2 і 3 § 34 цього Регламенту, додаються до пояснювальної записки. 

Якщо реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевих 

бюджетів, інформація про це зазначається окремо. 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Зазначаються результати публічних консультацій, проведених 

відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (Офіційний 

вісник України 2010. № 84. Ст. 2945), у тому числі узагальнена інформація 

про враховані та невраховані зауваження і пропозиції заінтересованих сторін. 

Якщо проєкт акта стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 

функціонування і застосування української мови як державної, зазначається 

позиція відповідних заінтересованих сторін: уповноважених представників 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних 

органів місцевого самоврядування, уповноважених представників 

всеукраїнських профспілок, їх об‘єднань та всеукраїнських об‘єднань 

організацій роботодавців, Уповноваженого Президента України з прав людей 

з інвалідністю, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та 

всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, 

Уповноваженого із захисту державної мови, а також визначається ступінь 

відображення такої позиції в проєкті акта. 

Якщо проєкт акта стосується сфери наукової та науково-технічної 

діяльності, наводиться інформація про надсилання такого проєкту акта на 

розгляд Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і 

технологій, а також про ступінь відображення у ньому рекомендацій, 

наданих зазначеним органом. 

7. Оцінка відповідності 

Зазначається інформація про наявність або відсутність у проєкті акта 

положень, що: 

– стосуються зобов‘язань України у сфері європейської інтеграції; 

– стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод; 

– впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; 

– містять ризики вчинення корупційних правопорушень та 

правопорушень, пов‘язаних з корупцією; 

– створюють підстави для дискримінації. 

Зазначається інформація про надсилання проєкту нормативно-

правового акта до Національного агентства з питань запобігання корупції для 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF#n244
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF#n245
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#n30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#n30
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визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи (із 

зазначенням дати надходження проєкту акта до Національного агентства та 

вхідного номера супровідного листа). 

Якщо стосовно проєкту акта Національним агентством з питань 

запобігання корупції проводилась антикорупційна експертиза, наводиться 

інформація про врахування у проєкті акта наданих за результатами 

антикорупційної експертизи рекомендацій щодо усунення корупціогенних 

факторів. 

Інформація про результати громадської антикорупційної, громадської 

антидискримінаційної та громадської гендерно-правової експертизи 

наводиться у разі її проведення. 

8. Прогноз результатів 

Наводиться прогноз очікуваних результатів реалізації акта, 

зазначаються критерії (показники), за якими буде оцінюватися ефективність 

його реалізації, а також можливі ризики та шляхи їх мінімізації. 

У разі, коли реалізація акта чинитиме вплив на ринкове середовище, 

забезпечення захисту прав та інтересів суб‘єктів господарювання, громадян і 

держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності 

територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське 

здоров‘я, покращення чи погіршення стану здоров‘я населення або його 

окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг 

природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, 

зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини, про 

це зазначається окремо та наводяться дані та розрахунки, які підтверджують 

чи обґрунтовують такий прогноз, а також зазначаються можливі шляхи 

мінімізації негативного впливу. 

У разі, коли реалізація акта матиме вплив на інтереси заінтересованих 

сторін, до пояснювальної записки додається інформація у вигляді таблиці за 

такою формою: 

 

Зацікавлена 

 сторона 

Вплив реалізації акта на  

зацікавлену  сторону 

Пояснення очікуваного впливу 

_____________________ 

(найменування посади 

керівника органу, що є 

головним розробником) 

__________ 

(підпис) 

______________________ 

(власне ім‘я та прізвище) 

____ __________ 20__ р.   

__________ 

Примітка. 

 

Пункт 6 включається до пояснювальної записки у разі 

потреби. Пояснювальна записка до проєкту розпорядження 

Кабінету Міністрів повинна містити інформацію, зазначену в 

пунктах 1–5 цього додатка. Інші пункти включаються в разі 

потреби. 



 

428 

VІ. Відстеження результативності прийнятого регуляторного акта 

6.1. Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та 

періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності». 

6.2. Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності 

регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки стану 

суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

6.3. Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання 

чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два 

роки, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, не 

встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступеня досягнення цим 

актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників 

результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, 

що встановлені під час базового відстеження. 

6.4. Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з 

дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли 

дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки 

ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні 

значення показників результативності акта порівнюються зі значеннями 

аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження
487

. 

6.5. Базове, повторне та періодичне відстеження здійснюється на основі 

показників і даних, визначених регуляторним органом. Такими показниками 

можуть бути статистичні дані, дані наукових досліджень, дані, отримані за 

результатами опитування сукупності респондентів в усній чи письмовій 

формі. 

6.6. У разі використання статистичних даних заходи з відстеження 

включають визначення видів таких даних, їх збирання та аналіз. Для 

                                                           
487

 Методика відстеження результативності регуляторного акта: постанова Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308. URL: http//:rada.gov.ua 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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встановлення кількісних та якісних значень показників результативності 

регуляторного акта можуть використовуватися статистичні дані за 

відповідний період, що передує даті початку виконання заходів з 

відстеження, а для базового відстеження – даті набрання чинності актом або 

більшістю його положень.  

6.7. Проведення опитування під час відстеження включає визначення 

сукупності осіб, які повинні виконувати вимоги регуляторного акта (далі – 

цільова група); складення анкети; збирання інформації; створення бази даних 

опитування, їх обробку та аналіз.  

Для визначення складу цільової групи можуть використовуватися 

відкриті для загального доступу дані реєстрів, що ведуться органами 

виконавчої влади. Чисельність цільової групи, яка визначається для 

повторного відстеження з використанням опитування, повинна дорівнювати 

чисельності цільової групи, яка була визначена для базового відстеження.  

Під час повторного і періодичного відстеження застосовуються ті самі 

підходи до визначення складу цільової групи та вибіркової сукупності 

(частина цільової групи, яка відбирається для участі в опитуванні за 

допомогою спеціальних методів для достовірного відображення структури та 

основних характеристик цієї групи), що і для базового відстеження.  

У разі, коли чисельність цільової групи не перевищує 150 осіб, 

опитуються усі респонденти цільової групи без визначення вибіркової 

сукупності.  

Підставою для складення анкети під час базового, повторного і 

періодичного відстеження є кількісні та якісні значення показників 

результативності регуляторного акта, встановлені під час проведення аналізу 

його впливу. 

6.8. Після виконання відповідних заходів складається звіт окремо для 

базового, повторного і періодичного відстеження, який оприлюднюється в 

установленому порядку.  

6.9. У звіті про результати відстеження зазначаються: 



 

430 

– вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер (у разі базового відстеження 

дата прийняття і номер акта не зазначаються); 

– назва виконавця заходів із відстеження; 

– цілі прийняття акта; 

– строк виконання заходів із відстеження; 

– тип відстеження (базове, повторне або періодичне); 

– методи одержання результатів відстеження; 

– дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних; 

– кількісні та якісні значення показників результативності акта; 

– оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

Звіт про відстеження підписується керівником регуляторного органу. 

 

Методичні рекомендації до наукового-організаційного супроводження 

розроблення інституційного забезпечення проведення Форсайт-

дослідження «Економіка України–2050» 

І. Загальні положення 

1.1. Ці Методичні рекомендації з наукового-організаційного 

супроводження інституційного забезпечення проведення форсайт-

дослідження «Економіка України – 2050» (далі – Методичні рекомендації) 

застосовуються при підготовці інформаційно-аналітичних, науково-

аналітичних довідок, записок, доповідей. 

1.2. Це науково-організаційне супроводження здійснюється з метою 

якісної підготовки означених аналітичних документів та кращої організації 

форсайт-дослідження «Економіка України – 2050», що сприятиме 

розв‘язанню найважливіших проблем в економіці та соціальній сфері 

України. 

1.3. Інші органи виконавчої влади, наукові установи в межах своїх 
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повноважень можуть використовувати ці Методичні рекомендації для 

розроблення аналітичних документів щодо економічного, соціального, 

технологічного розвитку на галузевому, регіональному рівнях, державному 

рівні. 

1.4. Правовою основою розроблення та використання цих Методичних 

рекомендацій є Закони України «Загальнодержавна програма адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу», «Про 

стратегічну екологічну оцінку», «Про доступ до публічної інформації», Указ 

Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722/2019 «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року», Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та 

відстеження результативності регуляторного акта» та рішення уряду або 

Верховної Ради України із проведення форсайт-дослідження. 

ІІ. Основні поняття та положення 

2.1. Науково-організаційне забезпечення – це системно-аналітичне 

забезпечення проєкту «Форсайт-2050» (далі – Форсайт), що включає аналіз 

заходів форсайту та рекомендації щодо їх удосконалення, розроблення 

аналітичних (науково-аналітичних, інформаційно-аналітичних) документів, 

проведення конференцій, семінарів і видання їх матеріалів, їх патентування, 

розроблення і видання методичних посібників та рекомендацій, довідників, 

збірників тощо. 

2.2. Розроблення аналітичних документів здійснюється в результаті 

інформаційно-аналітичної діяльності. 

2.3. Інформаційно-аналітична діяльність – система одержання, оцінки, 

обробки, зберігання, і передачі інформації, яку створено різними методами 

аналізу з метою задоволення потреб споживачів. 

2.4. Інформаційно-аналітична діяльність для Форсайту-2050, в 

результаті якого розробляються аналітичні матеріали, методичні 

рекомендації або пропозиції до проєктів урядових рішень, може відбуватися 

у формах: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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– аналіз довідкових матеріалів; 

– аналіз досвіду інших країн та міжнародних організацій щодо 

проведення ними форсайтних досліджень; 

– аналіз нормативно-правового забезпечення як форсайтних 

досліджень, так і соціально-економічного розвитку в Україні та інших 

країнах; 

– аналіз результатів форсайтних досліджень, які здійснювалися раніше 

в Україні, в інших країнах;  

– аналіз різних аспектів соціально-економічного та соціально-

політичного розвитку України; 

– аналіз проблем соціально-економічного розвитку України; 

– системний аналіз щодо взаємодії цілей та ресурсів форсайтного 

дослідження; 

– системний аналіз щодо умов внутрішнього і зовнішнього середовища 

для форсайтного дослідження; 

– системний аналіз щодо ефектів соціально-економічного розвитку 

внаслідок впровадження результатів форсайтного дослідження тощо. 

2.5. Найбільш поширеними методами аналізу у рамках інформаційно-

аналітичної діяльності є системний і прогностичний аналізи. 

Системний аналіз (як метод дослідження) – це вид комплексного 

дослідження, що використовує методи структурної та функціональної 

декомпозиції складних систем, які ґрунтуються на досягненнях філософії, 

природничих і гуманітарних наук, а також математики і математичної логіки. 

Прогностичний аналіз – комплексне дослідження про майбутній 

розвиток об‘єкта (явища), що ґрунтується на знанні про закономірності 

суспільного розвитку та інформації про минуле й нинішній стан конкретного 

інформаційного об‘єкта (явища).  

ІІІ. Основні етапи наукового-організаційного супроводження 

3.1. Основні етапи наукового-організаційного супроводження: 

– постановка завдання, визначення його мети; 
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– визначення виду кінцевого продукту;  

– вибір методу дослідження; 

– здійснення дослідження і розроблення аналітичного, науково-

методичного або нормативно-правового документу; 

– супроводження результатів дослідження або форсайту – проведення 

конференцій, семінарів, патентування розроблених документів, відстеження 

результативності результатів форсайту тощо. 

3.2. Постановка завдання має винятково важливе значення для 

гарантування повноти та якості кінцевого аналітичного документу. 

Постановку завдання здійснює керівник проєкту або замовник проєкту. 

Постановка завдання повинна мітити такі дані, як: 

– мета завдання; 

– зацікавлені інституції; 

– форма документу або підготовка заходу; 

– термін виконання завдання.  

Постановка завдання повинна бути надана виконавцю у письмовій 

формі. 

3.3. Визначення виду кінцевого продукту. 

Кінцевий продукт може представляти собою: 

– аналітичний документ; 

– нормативно-правовий акт; 

– науко-методичні рекомендації; 

– конференція, семінар; 

– публікації, у тому числі матеріали конференцій, семінарів; 

– право інтелектуальної власності – патент, свідоцтво про авторське 

право на твори у галузі науки, літератури і мистецтва та договори, які 

стосуються права автора на твір. 

3.4. Вибір методу дослідження, здійснення дослідження і розроблення 

кінцевого продукту. Цей пункт застосовується у разі підготовки аналітичного 

документу та нормативно-правового акту або науково-методичних 
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рекомендацій як результату аналітичного документу. 

Для інформаційно-аналітичного дослідження можна застосовувати 

будь-які з існуючих методів дослідження або виконавець розроблює його(їх) 

сам. 

Для різних видів аналітичних документів можуть застосовуватися різні 

методи, які включають окремі методи або поєднання методів, таких як: 

нормативний, статистичний, індексний, економетричний; бібліометричний та 

наукометричний, патентний аналізи, бізнес-аналітика, конкурентний аналіз, 

сканування зовнішнього середовища, методи штучного інтелекту тощо.  

Для прогностичних аналітичних документів можна застосовувати 

математичні методи та моделі, експертні опитування (форсайт на основі 

методів експертних груп, Дельфі, мозковий штурм і т. ін.), SWOT-аналіз, 

бенчмаркинг тощо  

3.5. Супроводження результатів дослідження або форсайту. 

Супроводження стосується видання інформації щодо проведення і 

результатів форсайту, публікацій статей учасників форсайту, проведення 

конференцій і семінарів під час форсайту для обговорення проблем, які 

виникають у процесі форсайту або після закінчення форсайту для 

представлення його результатів, публікацій матеріалів таких конференцій, 

семінарів, отримання прав інтелектуальної власності на оригінальні 

розробки, здійснені під час форсайту, моніторинг реалізації результатів 

форсайту. 

ІV. Здійснення дослідження і розроблення аналітичного, науково-

методичного або нормативно-правового документу 

4.1. Підготовка аналітичного документу. 

4.1.1. Види аналітичного документу можуть бути такими: 

– описові – відповідають на запитання «що відбулося?» – збирання 

інформації та її аналіз; 

– діагностичні – відповідають на запитання «чому так відбулося?» – 

використовують спеціальні методи аналізу, зокрема статистичні, 
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економетричні; 

– прогностичні або предикативні – відповідають на запитання «як події 

розвиватимуться далі» – методи моделювання, експертних опитувань, Dita 

Mining тощо; 

– створюючі приписи – розробляють сценарії розвитку подій із 

використанням сценарного аналізу, машинного навчання, штучного 

інтелекту, дорожньої карти тощо. 

Окремий вид кінцевого документу – науково-методичні рекомендації 

або проєкт урядового рішення як один з результатів приписуючого 

дослідження, що відповідає на запитання «що треба зробити». 

Виконавець обирає вид аналітичного документу залежно від завдання. 

4.1.2. Процес здійснення дослідження включає такі етапи, як: 

– визначення структури документу; 

– збирання та обробка інформації, її аналіз, діагностика та прогноз;  

– систематизація інформації, постановка мети рішення і вироблення 

його для досягнення мети; 

– послідовна конкретизація загального рішення у вигляді розроблення 

планів, програм, конкретних управлінських рішень;  

– організація діяльності для виконання рішень;  

– контроль цієї діяльності шляхом збирання та обробки інформації про 

результати діяльності. 

4.1.3. Структура документу визначається залежно від характеру і 

складності проблеми, яку потрібно висвітлити, від типу документу, від 

наявності даних та інформації.  

Структура аналітичного документу: 

Вступ, де зазначається суть проблеми та актуальність її дослідження; 

Основна частина, де надається повний опис проблеми з 

підтвердженням її наявними даними, рисунками, діаграмами тощо. 

Висновки та пропозиції, де можуть зазначатися шляхи вирішення 

проблеми. Якщо пропозиції містять розроблення нормативно-правового акту 
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або науково-методичних рекомендацій, то наводяться проєкти означених 

документів. 

Структура науково-методичних рекомендацій: 

Загальні положення, де зазначаються мета, основні нормативно-правові 

акти, які є основою методичних рекомендацій, замовники та користувачі 

методичних рекомендацій. 

Основні поняття та положення – даються їх визначення та опис понять. 

Основні етапи процесу, для якого розробляються методичні 

рекомендації, – надається перелік етапів та більш детально описується 

процес виконання кожного етапу. 

Заключні положення включаються. 

Структура та зміст нормативно-правового акту визначена у 

Методичних рекомендаціях щодо наукового супроводження підготовки 

нормативно-правих актів для здійснення форсайту. 

4.2. Збирання інформації, її оброблення, аналіз, діагностика та прогноз. 

4.2.1. Збирання інформації  означає процес комплектування системи 

інформаційного забезпечення масивами первинних і вторинних 

документованих джерел інформації. Стосовно автоматизованих 

інформаційних систем використовується поняття «збирання даних» – процес 

ідентифікації та отримання даних із різних джерел, групування отриманих 

даних і представлення їх у формі, придатній для введення в електронно-

обчислювальну машину. Ефективність процесу збирання інформації 

(інформаційного масиву) оцінюється показниками повноти, точності, 

оперативності, вартості, трудомісткості.  

4.2.3. Оброблення інформації означає аналітико-синтетичне 

оброблення кількісної та якісної інформації з використанням природних 

інтелектуальних здатностей людини, а також різних методів аналізу та 

інформаційних ресурсів, інформаційних технологій тощо.  

4.2.4. Підготовка основного розділу аналітичного документа полягає в 

тому, щоб у лаконічній, ясній та доказовій формі викласти суть аналізованої 
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проблеми, розкрити внутрішні пружини її появи та розвитку, її зв‘язок з 

іншими факторами впливу, оцінити перспективи розвитку подій та їх 

наслідки.  

4.2.5. Кінцевий документ повинен містити опис методу дослідження 

або розроблені виконавцем методичні рекомендації щодо опису і 

застосування методу/методів дослідження. 

4.2.6. Аналітик може використовувати сценарний підхід до 

формулювання висновків та прогнозів (сценарій 1, сценарій 2 тощо), 

прописуючи сценарії в міру зменшення їх імовірності. Сценарний підхід при 

оцінці перспектив розвитку тих чи інших процесів використовується тоді, 

коли аналітик не має достатніх підстав для того, щоб впевнено зупинитися на 

одному, найбільш імовірному варіанті розвитку подій. Багатоваріантність в 

оцінках потрібна для того, щоб продумати заздалегідь варіанти дій в умовах 

реалізації того чи іншого сценарію розвитку ситуації.  

4.2.7. Висновки аналітичного документа повинні містити прогноз 

розвитку подій у відповідній сфері і конкретні пропозиції щодо досягнення 

розробленого прогнозу. 

4.3. Систематизація інформації, постановка мети рішення і вироблення 

його для досягнення мети  

Якщо пропозиції містять пункт щодо розроблення проєкту нормативно-

правового акта або науково-методичних рекомендацій, то виконавець 

дослідження повинен розробити проєкт відповідного документа. 

4.4. Послідовна конкретизація загального рішення у вигляді 

розроблення планів, програм, конкретних управлінських рішень.  

4.4.1. Після завершення форсайтного дослідження і схвалення його 

результатів розробляється Стратегія соціально-економічного розвитку 

України або загальнодержавна програма із реалізації означених результатів. 

4.4.2. Після затвердження означених вище стратегії або програми 

постановою КМУ розробляється План реалізації рішень стратегії або 

програми з конкретними зазначеннями відповідальних органів виконавчої 
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влади за кожний пункт плану та термінів виконання. 

4.4.3. У разі відсутності стратегії або програми розробляється дорожня 

карта реалізації результатів форсайту. Ця дорожня карта повинна містити 

аналіз потенціалу видів економічної діяльності і регіонів України впровадити 

результати форсайту, аналіз зовнішнього і внутрішнього становища України, 

аналізу чинників впливу на реалізацію результатів форсайту, аналіз 

законодавчого і нормативно-правового поля України у відповідній сфері 

щодо наявності подібних заходів в існуючих законах, постановах і 

результатів їх виконання.  

4.4.4. Аналіз потенціалу регіонів передбачає збирання такої інформації, 

як: 

– перелік підприємств/організацій регіону, перелік продукції, що вони 

випускають та результати консультацій з ними щодо можливості впровадити 

результати форсайту; 

– перелік ЗВО та наукових установ регіону із визначенням їхнього 

потенціалу щодо здійснення досліджень і розробок із доведення пропозицій 

форсайту до впровадження  

– перелік стратегічних документів регіону щодо подальшого його 

розвитку і наявності в них заходів, що відповідають пропозиціям форсайтних 

досліджень. 

4.4.5. Після здійснення всіх видів аналізу розробляється конкретний 

план впровадження пропозицій форсайту із зазначенням виконавців, термінів 

виконання та бажаних результатів. 

4.4.6. Дорожня карта затверджується рішенням уряду. 

4.5. Організація діяльності для виконання рішень здійснюється 

центральним органом виконавчої влади – ініціатором форсайту шляхом 

розроблення Стратегії соціально-економічного розвитку України, 

загальнодержавної програми такого розвитку або плану реалізації результатів 

форсайтних досліджень і затвердження цих або подібних документів 

розпорядженням, постановою Кабінету Міністрів України або Законом 
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України.  

4.6. Контроль за впровадженням результатів форсайту та впливу їх 

впровадження на соціально-економічний розвиток країни здійснюється 

шляхом збирання та оброблення інформації про реалізацію напрямів 

соціально-економічного розвитку, визначених у результаті форсайту. 

4.6.1. Для збирання інформації ЦОВВ ініціатор форсайту розробляє 

проєкт постанови КМУ щодо забезпечення проведення моніторингу 

реалізації напрямів соціально-економічного розвитку, визначених у 

результаті форсайту, затверджених відповідним рішенням уряду або Законом 

України, головними розпорядниками бюджетних коштів та ініціює її 

затвердження/прийняття. 

4.6.2. Для визначення необхідної інформації та форм подання її іншими 

центральними органами виконавчої влади розробляються методичні 

рекомендації зі збирання та оброблення інформації і форми її подання. 

4.6.3. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів пріоритетних 

напрямів соціально-економічного розвитку в Україні здійснює центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. ЦОВВ може сам 

здійснювати оброблення даних моніторингу реалізації пріоритетних напрямів 

соціально-економічного розвитку, а може залучити для цього наукову 

установу, яка, крім збирання та оброблення інформації, повинна підготувати 

аналітичну довідку.  

4.6.4. За результатами моніторингу з метою забезпечення ефективного 

управління та своєчасного внесення змін до здійснюваної політики, ЦОВВ 

може ініціювати коригування пріоритетних напрямів соціально-економічного 

розвитку, завдань державних цільових програм, державного замовлення.  

V. Супроводження результатів форсайту 

5.1. Супроводження форсайтного дослідження може полягати у: 

– організації зустрічей інституцій та учасників, конференцій, семінарів; 

– організації публікацій наукових праць, збірників конференцій, 
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семінарів; 

– організації висвітлення процесу форсайту та його результатів у 

засобах масової інформації; 

– підготовку до оформлення та оформлення прав інтелектуальної 

власності на отримані під час здійснення форсайту розробки, рішення, 

результати; 

– здійснення контролю за впровадженням результатів форсайту та їх 

впливу на соціально-економічний розвиток країни. 

5.2. Організацію зустрічей, конференцій, семінарів варто доручити 

спеціальній команді або залученій організації із досвідом такої роботи. 

5.3. Організація публікацій наукових праць, збірників конференцій, 

семінарів полягає у збиранні відповідних матеріалів учасників семінарів, 

конференцій або окремих робіт і їх передавання до редакції. 

5.4. Висвітлення процесу форсайту та його результатів у засобах 

масової інформації відбувається із залученням журналістів, райтерів, PR-

менеджерів. 

5.5. Підготовка до оформлення та оформлення прав інтелектуальної 

власності на отримані розробки, рішення, результати. Підготовка до 

оформлення прав інтелектуальної власності полягає в: 

– оцінці науково-технічного та комерційного потенціалу нових 

розробок;  

– аналізі патентоздатності або патентної чистоти розробок;  

– наданні допомоги щодо юридичного оформлення прав на 

інтелектуальну власність.  

Оформлення прав інтелектуальної власності на отримані під час 

здійснення форсайту розробки, рішення, результати здійснюється відповідно 

до правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель 

і переліку документів, необхідних для державної реєстрації авторського 

права на твір. 

Ця робота може бути продовжена шляхом: 
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– аналізу ринку та складання бізнес-плану реалізації нових 

технологій/розробок;  

– пошуку потенційних споживачів об‘єктів інтелектуальної власності; 

– юридичного супроводження угод купівлі-продажу об‘єктів 

інтелектуальної власності.  

5.6. Здійснення контролю за впровадженням результатів форсайту та їх 

впливу на соціально-економічний розвиток країни.   



ПІСЛЯМОВА 
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В умовах зростаючої невизначеності та глобальних змін 

економічного, соціального, екологічного середовища форсайт як 

системний процес, що представляє собою оцінку та обговорення вибору 

можливих шляхів розвитку і формування на їх основі довгострокових 

пріоритетів у різних галузях та сферах, у тому числі й економіці, сьогодні, 

як свідчить світова практика, став основою для прийняття рішень у 

середньо-, довго- та далекостроковій перспективах із врахуванням різних 

можливих сценаріїв, що уможливлює ефективну реалізацію національної 

політики довгострокового розвитку. 

Форсайт – це процес, що проводиться із залученням значної кількості 

учасників та спрямований на формування середньо- та довгострокової 

концепції майбутнього, а також націлений на прийняття поточних рішень і 

мобілізацію сумісних дій для досягнення цього майбутнього.  

Форсайт зарекомендував себе як найефективніший інструмент 

визначення пріоритетних напрямів соціально-економічного та науково-

технологічного розвитку, а також аналізу передумов, основних тенденцій, 

сценаріїв та чинників довгострокового економічного, соціального та 

політичного розвитку. За результатами форсайту формують масштабні 

національні та міжнародні дослідницькі програми, довгострокові стратегії 

розвитку економіки, науки, технологій, націлені на підвищення 

конкурентоспроможності, максимально ефективний розвиток соціально-

економічної сфери. 

Існують різні види форсайту:  

  за видами – наднаціональний, національний, територіальний, 

регіональний і корпоративний;  

  за баченням майбутнього – знизу вгору (bottom-up) або зверху вниз 

(top-down);  

  за спрямованістю – стратегічний, тактичний, технологічний, 
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соціальний, економічний, галузевий. 

Форсайт-дослідження національного рівня ініціюються урядом чи 

урядовими організаціями і здійснюються на проєктній основі на базі вже 

існуючих підрозділів урядових наукових інституцій, міністерств та агентств, 

незалежних установ.  

Назагал методологія форсайту базується на цілеспрямованому 

виявленні та використанні знань експертів, які отримують різними шляхами. 

Для проведення сучасного прогнозування застосовують комбінацію з понад 

20 різних методів та інструментів, які класифікуються як експертні та 

аналітичні і мають загальну назву стратегічні/тактичні методи форсайт-

дослідження. Експертні методи базуються на опитуванні експертів. 

Основними з них є методи Дельфі, експертних панелей, критичних 

технологій, краудсорсінгу, інтерв‘ю. Аналітичні методи розділяються на 

статистичні, економетричні, наукометричні, гейміфікації, імітації та 

моделювання і комплексні, форсайт-конференції (семінари, круглі столи 

тощо). Останнім часом дедалі більшого розповсюдження набувають 

наукометричні та патентні методи: огляд літератури і результатів прогнозних 

досліджень, вебометрікс, бібліо- та наукометричний аналіз, патентний аналіз, 

аналітика інтелектуальної  власності, патентний ландшафт, 

сканування  горизонту. Економетричні методи – екстраполяції, SWOT-аналіз, 

PEST-аналіз, прогнозування тенденцій тощо. Методи гейміфікації, імітації та 

моделювання – моделювання, динаміка систем. До комплексних методів 

відносяться методи Дельфі, розроблення сценаріїв, дорожнього картування, 

аналіз ситуації, конкурентний аналіз, метод вивчення зовнішнього 

середовища, «розробка майбутнього» (передбачає створення картини 

ідеального бажаного майбутнього і практичного плану його реалізації) тощо. 

Форсайт-конференції – майстерні майбутнього (робочі наради), мозковий 

штурм, семінари і т. ін. У кожному дослідженні використовується, як 

правило 3–5 методів, рішення про які приймається на початковому етапі 

дослідження. 
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Усвідомлення концепцій та принципів форсайт-досліджень можуть 

допомогти державним установам виробити бачення щодо проєктування 

майбутнього України. Очевидно, що Україна має великий драматичний 

історичний досвід, який безумовно є стримуючим фактором планування 

майбутнього та схиляє стейкхолдерів форсайт-дослідження до використання 

«закритих» стратегій. Усвідомлення того, що «відкрита» стратегія – це 

єдиний шанс вийти із замкнутого кола та віднайти нові можливості для 

розвитку, в тому числі й до ендогенізації економічного зростання може 

допомогти досягти культурних та історичних національних переваг за 

блоками майбутнього. Головне — слідувати важливому принципу форсайту 

— спрямованості на розширення потенціалу зацікавлених сторін: держави, 

науки, індивідів (населення) та суспільства.  

За чинним законодавством в українській практиці державного 

управління горизонти планування й прогнозування (передбачення) зазвичай 

обмежуються середньостроковим терміном – до трьох-п‘яти років, 

регіональних стратегій розвитку – до семи років. У чинному нормативно-

правовому полі України не визначено поняття державного стратегічного 

планування та не передбачається застосування сучасних технологій 

довгострокового державного планування (на період до 20–30 років). Такий 

підхід не дає можливості ідентифікувати нову якість сучасного соціально-

економічного прогресу та сформувати його пріоритети, що визначатимуть 

стан країни у довгостроковій перспективі. Крім того, посилення глобальних 

викликів та швидка зміна світових трендів, пошук країнами світу нових 

більш ефективних економічних доктрин національного розвитку й 

міжнародної взаємодії спонукає Україну до розроблення нової концепції 

розвитку з чітким формулюванням стратегічних і тактичних завдань 

економічного прискорення та визначенням механізмів їх досягнення 

(виконання), з урахуванням сучасних і перспективних трендів світового 

розвитку й національних інтересів. А отже, актуальним питанням 

економічної науки і практики є розробка й застосування сучасних 
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ефективних технологій та інструментів стратегічного державного планування 

й управління, з урахуванням світового досвіду та особливостей України. 

Згідно з досвідом країн світу, найбільш ефективною методологією для 

визначення ефективних напрямів різних аспектів довгострокового розвитку є 

застосування форсайт-технології. 

Україна має досить високий потенціал щодо запровадження у практику 

державного стратегічного планування сучасної технології форсайту і, 

зокрема, проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050», що 

обумовлюється, з одного боку, наявністю в країні кваліфікованих кадрів у 

різних сферах діяльності, розгалуженої інфраструктури наукових 

центрів/інститутів у рамках НАН України, широкого кола незалежних 

аналітичних центрів, які можуть бути задіяні у цьому дослідженні як 

розробники й експерти, з іншого – суттєвими напрацюваннями щодо 

методології та методів із розробки та застосування форсайт-дослідження.  

 Існують перешкоди й ризики впровадження технології форсайту в 

процес державного стратегічного планування в Україні, що обумовлюється 

таким: – на сьогодні процес формування національних стратегій розвитку 

(міст, областей, галузей) є досить закритим і непрозорим для переважної 

частини суспільства; механізми участі громадянського суспільства 

перебувають у стадії початкового формування, а політичний діалог можна 

охарактеризувати як слабкий і нерозвинений; – особливе значення для 

передбачення (обрису) майбутнього у рамках форсайт-дослідження має 

віднаходження консенсусу між усіма зацікавленими сторонами – державою, 

бізнесом, громадськими організаціями, населенням, що може стати в Україні 

дуже складною (або навіть нерозв‘язною) проблемою, зусилля й витрати на 

форсайт-проєкти виправдані лише у випадку, якщо кінцевим результатом їх 

здійснення буде прийняття політичних рішень з урахуванням результатів і 

рекомендацій, отриманих у ході процесу стратегічного передбачення 

майбутнього – а отже, ключовим фактором успішності впровадження й 

застосування практики форсайту у процеси державного стратегічного 
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планування в Україні є політична воля й зацікавленість українського уряду.  

Світовий досвід проведення форсайт-досліджень як технології 

активного формування майбутнього країни демонструє його важливу роль у 

підвищенні якості політичних рішень і водночас – рівня інклюзивності 

зацікавлених сторін та експертного середовища до визначення пріоритетних 

питань майбутнього розвитку та уявлень про ймовірні перспективи змін у та 

найбільш важливих сфер буття, включаючи оточуюче середовище, 

виробництво, охорону здоров‘я та суспільний розвиток  в цілому.  

За останні роки процес форсайту змінився за рахунок створення нових 

інструментів для збору та обробки даних, більш інтенсивного використання 

технологій та електронних платформ та скорочення часу на обробку даних, а 

також за цілями та змістом. При виборі пріоритетів середньо- та 

довгострокового розвитку (ПДР) посилилася роль корпоративного сектора та 

неурядових організацій, а процес форсайту став складнішим. При цьому 

профільні урядові структури продовжують координацію роботи комітетів, 

робочих груп та рад на рівні уряду, відомств та парламенту для реалізації 

визначених пріоритетів через програми НДДКР, проєкти та інші інструменти 

підтримки. У результаті відбувся перехід від широкомасштабних 

національних програм до вирішення більш вузьких конкретних проблем із 

акцентом на врахування інтересів  більшої кількості  зацікавлених сторін. 

Україна відстає від світових інноваційних трендів щодо використання 

форсайт-технологій у процесі прийняття урядових рішень щодо основних 

пріоритетів середньо- та довгострокового розвитку, розробка яких наразі 

відбувається без  вагомого наукового та експертного підґрунтя, врахування 

інтересів усіх зацікавлених сторін, належного взаємоузгодження, а також без 

унормування їх включення у систему державних програмних документів 

економічного і соціального розвитку загалом. Між прийняттям політичних 

урядових рішень щодо ПДР та урахування інтересів усіх зацікавлених сторін 

та щодо її реалізації існує велика інституційна прірва. Для України системно 

організовані форсайт-дослідження можуть стати важливим елементом 
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прийняття рішень для політиків, оскільки дозволяють: підвищувати якість 

політичних рекомендацій; оцінювати потенціал і ресурсні обмеження у 

майбутньому, а також вести постійний моніторинг наслідків прийняття тих 

чи інших рішень і проводити їх своєчасну корекцію.   

Інституалізація форсайту в Україні потребує законодавчого 

унормування використання методології форсайту у процес  розробки усього 

комплексу взаємоузгоджених пріоритетів довгострокового розвитку 

(загальнодержавних, регіональних, науково-технологічних, інноваційної 

діяльності тощо), які доцільно додати до законодавчо встановленої системи 

прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку, і 

тим самим використовувати як базового підґрунтя у процесах розроблення  

загальнодержавних та регіональних стратегій і програм соціально-

економічного розвитку, а також галузевих, міжгалузевих та цільових програм 

розвитку. При цьому використання форсайту для визначення ПДР України, 

яка має обмежені ресурси та можливості розвитку, може допомогти уряду 

структурувати та оптимізувати кількість стратегічних завдань, а також  

сприятиме прискоренню усіх векторів розвитку та створенню гнучкої 

держаної підтримки їх реалізації. Належне законодавче унормування 

розробки усієї матриці горизонтальних та вертикальних ПДР дозволить 

закріпити належний взаємозв‘язок стратегічних та середньострокових 

пріоритетів розвитку. В умовах шокових непередбачуваних подій, як-от 

COVID-19, та задля підвищення  адаптивності  до них поточної політики, 

доцільно запровадити систему виявлення сигналів нових та потенційних 

загроз, а також  регулярний моніторинг  прогресу у  досягнення цілей за 

кожним із пріоритетів і у разі необхідності забезпечити своєчасний перегляд 

обраних ПДР із відповідною корекцією державної політики.  

Європейський досвід використання інструментів моніторингу на 

прикладі проекту «Європейська форсайт-платформа» (ЄФП) є корисним для 

України. Організація української форсайт-платформи (УФП) може стати 

цінним інститутом, що сприятиме прийняттю рішень на різних рівнях.  При 
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цьому для практиків та вчених дані моніторингу представляють цінне 

джерело інформації, що дозволяє отримати систематизовані знання про 

раніше виконаних дослідженнях майбутнього, які вони зможуть 

використовувати у своїй роботі, в цілях вдосконалення політичного та 

наукового інструментарію. Водночас результати моніторингу стимулюють 

істотне розширення набору методів та інструментів, які використовуються 

фахівцями при реалізації нових проєктів. Так, у рамках УФП, як і в рамках 

ЄФП експерти зможуть здійснювати пошук інформації про методологію і 

підходи, використані при реалізації аналогічних європейських проєктів, 

налагодити контакти з їхніми учасниками. Тим самим, «середовище 

моніторингу» стає інструментом планування, виконання та контролю 

досліджень майбутнього. 

Інструментарій форсайт-моніторингу має політично орієнтований 

характер та передбачає  участь широкого кола зацікавлених сторін у роботі з 

передбачення майбутнього, структурування їх думок щодо майбутнього 

перебігу подій, а також у  підготовці рекомендацій та здійснення перетворень 

у різних сферах,  то увесь комплекс діяльності з досліджень майбутнього стає 

чинником підвищення рівня інклюзивності громадян до вирішення важливих 

питань майбутнього розвитку та інституційному розвитку  в цілому. 

Розвиток форсайт-досліджень набуває особливого формату та 

динамізму в умовах розвитку інформаційно-мережевої економіки, що 

впливає на виникнення нових трендів та форматів інклюзії учасників 

форсайт-проєктів та неформальних інститутів і моделей горизонтальної й 

вертикальної соціальної взаємодії. Краудсорсінг, краудфардінг, коворкінг та 

інші інноваційні формати реалізації проєктів дозволяють диверсифікувати 

форми дослідження майбутніх процесів, урізноманітнити та розширити коло 

учасників та посилити інституційний зміст їх багаторівневого інституту із 

мережевими зв‘язками і різними моделями співпраці. Це сприяє 

трансформації традиційних інститутів прийняття рішень, а через збільшення 

горизонтів – більш обґрунтоване передбачення наслідків політичних рішень 
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та результатів реалізації стратегій різних рівнів. Зазначене веде до мінімізації 

суспільних витрат на тупикові шляхи розвитку та сприяє ширшому 

представництву суспільства під час розроблення економічної політики та 

гармонізації  інтересів усіх учасників соціально-економічного розвитку.    

В Україні вже сформовані виклики, адекватну відповідь на які можна 

отримати за результатами форсайт-досліджень. Це насамперед повноцінний 

технологічний форсайт, який би визначив місце країни у новому 

технологічному укладі і став би підґрунтям для форсайт-проєктів з 

людського капіталу, медицини, екології, освіти, інших сфер та загального 

соціально-економічного форсайту України. Та, попри нагальність і 

необхідність поширення форсайт-досліджень у сучасних умовах високої 

невизначеності, швидких змін технологічних парадигм, для формування на їх 

основі стратегічних та програмних документів з позиції національних 

соціально-економічних інтересів, розвиток форсайту в Україні гальмується 

низкою важких проблем, однією з яких є відсутність відповідного 

інституціонального супроводу форсайт-досліджень.  

Опрацювавши інформаційні джерела з теми дослідження, зроблено 

висновок, що відповідна база інформаційних та нормативних документів, які 

використовуються при проведенні форсайта, має бути сформована із:   

• зарубіжних та вітчизняних галузевих і макроекономічних прогнозів, 

у тому числі прогнозів соціально-економічного розвитку загалом, оглядів, 

результатів форсайту та інших документів, що розробляються 

міжнародними, галузевими та аналітичними організаціями, органами 

державної влади;  

• документів державного стратегічного планування в різних сферах 

економіки, у т.ч. в науково-технологічній та інноваційній сферах, а також 

нормативно-правових документів у сфері технологічного прогнозування та 

предметної сфери дослідження; 

 • основних законодавчих та нормативно-правових документів, 

підзаконних нормативних актів (розпоряджень та наказів Кабінету Міністрів 
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України, профільних міністерств та відомств), угод між урядом, місцевими 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, які формують 

нормативно-правову основу державного прогнозування; 

 • планів заходів, розроблені профільними міністерствами, зокрема 

такими, як  Стратегічний план діяльності Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України на 2020–2024 роки; 

• загальнонаціональних та галузевих документів стратегічного 

планування (Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 

2030 року, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року, Стратегія сталого розвитку «Україна 2020», проєкт Стратегії сталого 

розвитку 2030, Енергетична стратегія України до 2035 року тощо); 

• документів корпоративного стратегічного довгострокового і 

середньострокового планування розвитку провідних підприємств 

галузей/секторів економіки (зокрема, технологічних дорожніх карт, білих 

книг, стратегій, інвестиційних програм розвитку);  

• генеральних схем розміщення та розвитку продуктивних сил 

України, розвитку галузей національного господарства, галузей 

промисловості. 

Огляд літератури з проблем форсайту показав, що сьогодні форсайт- 

дослідження поширені  в багатьох країнах Європи, Східної Азії, Америки, 

Австралії та інших, а ефективність форсайтингу визнається не тільки  

експертним середовищем, а й такими міжнародними організаціями, як ЄС та 

ООН. Крім того, розгорнута широка міжнародна співпраця між країнами у 

сфері проведення форсайту. Дослідники усього світу (зокрема, Світова 

федерація досліджень майбутнього розвитку та Асоціація професійних 

футуристів) уже розробляють матеріали, пов‘язані із виробленням спільної 

політики. Також розроблено і прийнято методичні вказівки для країн 

Євросоюзу щодо збалансування форсайт-методик країн при проведенні 

стратегічних прогнозних досліджень. При цьому в ряді країн, зокрема 

Великій Британії, Німеччині та Японії національні форсайт-проєкти 

https://me.gov.ua/Documents/Download?id=36c69c3d-4587-4e94-a7dd-833e4d1f9c7e
https://me.gov.ua/Documents/Download?id=36c69c3d-4587-4e94-a7dd-833e4d1f9c7e
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трансформувалися  в довгострокові  програми з регулярними ітераціями. 

Україна же суттєво відстає від європейських практик організації процесу 

форсайту, обмежуючись лише  окремими ініціативами в короткі проміжки 

часу. 

Світова практика застосування форсайту показує, що при його 

проведенні необхідними є: досягнення консенсусу зацікавлених осіб, що є 

його головним і першочерговим завданням; уникнення як надмірної 

відповідальності одного з учасників проєкту, так і розпилення її між ними; 

активне формування майбутнього та концентрація на довгостроковому 

періоді; створення досить широкої мережі учасників, забезпечення 

комплексного вирішення проблеми за рахунок системності й багатогранності 

залучених експертів; збереження спільності методології форсайт-

дослідження усіма учасниками проєкту; постійна взаємодія з громадськістю.  

Успішність форсайту значною мірою залежить від реальної 

зацікавленості політиків (осіб, які приймають політичні рішення) та 

усвідомленого рішення керівництва країни в процесі стратегічного 

планування забезпечити перехід до інструментів, які відповідають реаліям 

сучасного науково-технічного розвитку. Важливим питанням для гарної 

організації проведення форсайту є існування в країні кола експертів у сфері 

форсайту або інших технологій дослідження майбутнього, які зможуть 

реалізувати проєкт, ґрунтуючись на своїх компетенціях і доступній 

інформації, виконувати освітню функцію та сприяти зростанню 

поінформованості суспільства та обізнаності політичних осіб про сутність, 

завдання та основні результати форсайту.  

Загальнодержавні програми форсайт-досліджень економічного та 

соціального розвитку є такими ж важливими документами, як програмні 

документи економічного і соціального розвитку; перелік пріоритетних 

тематичних напрямів наукових досліджень; загальнодержавні науково-

технічні програми – вони мають затверджуватися Верховною Радою за 

поданням Кабінету Міністрів. 
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Зроблено висновки, що в Україні відсутня комплексна система 

інститутів, яка би забезпечувала платформу для структурованого діалогу між 

основними учасниками форсайт-проєкту «Економіка України – 2050»; у 

центральних та місцевих органів виконавчої влади відсутній досвід щодо 

застосування форсайту як інструменту досягнення консенсусу. 

Міністерство економіки України має координувати реалізацію форсайт-

дослідження іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, 

Національною академією наук України та національними галузевими 

академіями наук; розробляти та вносити пропозиції щодо проєкту форсайт-

дослідження економіки України на розгляд Кабінету Міністрів України; 

визначати принципи здійснення форсайт-дослідження; відстежувати 

результативність форсайт-дослідження та офіційно оприлюднювати його 

результати.  

Активне міжнародне співробітництво, в тому числі щодо обміну 

фахівцями, навчання в провідних центрах, підключення до міжнародних 

дослідницьких проектів є однією з ключових передумов ефективності 

форсайт-проєкту «Економіка України – 2050». 

Важливим завданням є навчання форсайт-компетенціям та його 

інтеграція в університетські програми, організація курсу футурології для 

державних службовців, тощо.  

На цей час система інститутів в Україні не забезпечує платформу для 

структурованого діалогу між основними учасниками форсайт-проєктів; у 

міністерств та органів місцевого управління відсутній досвід щодо 

застосування форсайту як інструменту досягнення консенсусу. Необхідні не 

тільки використання кращого світового досвіду, а й розроблення нових 

оригінальних методів форсайту, найбільш адекватних викликам, перед якими 

стоїть Україна. Не завершилась інституціоналізація міжнародного 

співробітництва у сфері форсайт-досліджень, у тому числі щодо обміну 

фахівцями, навчання в провідних центрах, підключення до міжнародних 

дослідницьких проєктів. Практично не відбулась інституціоналізація процесу 



 

453 

формування та оцінки ресурсів для реалізації форсайт-проєктів, оцінки їх 

ефективності. Не склалася система оцінки результатів форсайт-досліджень, 

виявлення і поширення кращих практик відбувається безсистемно. Чітко не 

окреслене коло інститутів, які беруть участь в організації та проведенні 

форсайт-досліджень, оцінці їх ефективності, використанні результатів. 

Попри нагальність і необхідність поширення форсайт-досліджень у 

сучасних умовах високої невизначеності, швидких змін технологічних 

парадигм, для формування на їх основі стратегічних та програмних 

документів з позиції національних соціально-економічних інтересів, 

розвиток форсайту в Україні гальмується низкою важких проблем, 

найактуальнішою з яких є подолання формального ставлення влади до технології 

форсайту, усвідомлення необхідності у використання результатів форсайту в 

стратегічному плануванні, як це двадцять років тому було зроблено країнами 

ЄС у Лісабонській стратегії. 

 Систематизація  світового досвіду формування систем інноваційного 

розвитку, використання інструментарію науково-технічної та інноваційної 

політики в розвинених державах та країнах, що розвиваються, підтверджує, 

що форсайт в різних варіантах і формах його реалізації є сьогодні 

невід‘ємною частиною цих систем, а отже, й Україні для підвищення 

ефективності реалізації національної інноваційної стратегії варто здійснити 

якісний перехід до координації процесів розроблення й реалізації політики 

різними міністерствами й відомствами, скориставшись перевагами  форсайт-

методології. 

Розробка національних форсайт-досліджень, орієнтованих на 

прогнозування ефектів технологічних змін та оцінку їх впливу на структуру 

економіки та ринок праці, для забезпечення  їх ефективності потребує 

узгоджених заходів відповідної політики у сфері науки, технологій та освіти, 

що створить основу для стійкості та адаптивності економіки, вітчизняного 

ринку праці і дозволить не лише адекватно реагувати на зміни кадрового 



 

454 

попиту, зумовлених цифровізацією та прогресом технологій, а й стане 

передумовою соціальної стабільності та консолідації. 

Трансформація  української економіки, що націлена на перехід від 

моделі наздоганяючого розвитку до інвестиційно-інноваційної моделі, на 

сучасному етапі  має орієнтуватись як на потреби соціально-економічного 

розвитку країни, так і на зміну глобальних трендів, актуалізація й 

особливості яких може  бути врахована у стратегічних планах України через 

застосування форсайт-методології – за досвідом світової практики. 

Економічна політика в кожній країні переважно орієнтована на 

короткострокові та середньострокові пріоритети, що зумовлено політичними 

(виборчими) циклами. Проте довгостроковий сталий розвиток має 

ґрунтуватися на тривалих передбаченнях, які забезпечують можливість 

своєчасно скерувати рух реформ у необхідному напрямі. Зважаючи на те, що 

основна ідея форсайту полягає у визначенні напрямів технологічного, 

інноваційного, соціально-економічного розвитку, які через 10–20–30 років 

стануть пріоритетними для світового прогресу, цей інструмент стає 

ключовим для розроблення та впровадження ефективної політики держави. 

Значною перевагою використання методології форсайту стає можливість 

з його допомогою зібрати найбільш передові та перспективні методики, які в 

майбутньому зумовлюють успіх і консолідують різні спільноти учасників 

процесу передбачення. Найефективнішим інструментом для зміцнення 

позицій тих чи інших спільнот є комунікативна складова форсайту. Саме 

комунікація дозволяє організовувати залучених осіб, ставити їм певні цілі із 

завданнями, здійснювати відбір тих методів та інструментів дослідження, що 

з великою часткою ймовірності забезпечать отримання потрібного 

результату.  

На наш погляд, ступінь залучення представників органів влади, 

відповідальних за формування державної політики та реалізацію стратегій 

розвитку України, до процесу організації форсайту має стати вищим, 

зокрема, через підвищення їхньої ролі у формуванні експертних мереж і 
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надання майданчика для діалогу між основними суб‘єктами процесу 

розвитку. Масштабність об‘єкта прогнозування показує необхідність 

залучення до розробки форсайт-проєкту значного числа експертів і фахівців з 

різних галузей знань. 

 На підставі дослідження та систематизації особливостей етапу 

проведення дофорсайтних досліджень з прогнозування економічного 

розвитку країни: 

– обґрунтовано комплекс методів, які пропонується використовувати 

при проведенні форсайт-дослідження, з метою отримання найбільш 

релевантних поставленим завданням результатів та задля забезпечення 

найбільш повного оприлюднення результатів форсайт-досліджень для 

урядовців та інших стейкхолдерів з метою збагачення їх бачення та аналізу 

впливу на майбутні вектори розвитку;  

– як очікувані результати форсайт-дослідження «Економіка України – 

2050» запропоновані конкретні інструменти, що допоможуть уряду та іншим 

стейкхолдерам вирішувати завдання з довгострокового планування в умовах 

невизначеності й динамічних змін, підвищувати  спроможність осіб, які 

приймають рішення,  впливати і формувати події в довгостроковій 

перспективі таким чином, щоб це максимально відповідало інтересам 

держави та її громадян;  

– обґрунтовано необхідність підвищення спроможності органів 

державної влади в організації процесу форсайт-прогнозування в країні та 

доцільність створення єдиної інституції на найвищому рівні з метою 

координації дій та комунікаційної підтримки під час проведення 

дофорсайтних досліджень, розробки форсайт-прогнозу та моніторингу його 

реалізації, що на постійній основі забезпечувала би отримання, обробку, 

аналіз та поширення релевантної інформації; 

– розроблено рекомендації щодо науково-методичного супроводження 

проведення дофорсайтного дослідження в частині обґрунтування комплексу 

заходів трансформації сфери зайнятості, зокрема у промисловому секторі, 
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щодо прогнозування процесів, які пов‘язані зі зміною моделей управління, 

робочих місць, технологій виробництва, умов та змісту праці, узгодження 

інтересів роботодавців, працівників, освітян. 

Одним із непропрацьованих аспектів форсайт-дослідження є його 

організаційне забезпечення, а також організація наукового та науково-

організаційного супроводження цього дослідження.  

Організація процесу форсайт-дослідження складається з 3–7 етапів, 

наприклад, три етапи – предфорсайт, форсайт, постфорсайт; чотири етапи – 

підготовчий (проєктний), запуск, здійснення, аналіз та представлення 

результатів; сім етапів – прийняття рішення про проведення форсайту; 

прийняття основних структурних рішень; організація дослідження – 

визначення термінів, учасників, способів управління, організація 

спілкування; розроблення методології дослідження;  виконання проєкту; 

аналіз та оцінювання результатів; моніторинг результатів. Кількість етапів 

визначається під час кожного дослідження залежно від завдань проєкту на 

початковому етапі дослідження. 

У цій роботі здійснено огляд світового досвіду проведення форсайтних 

досліджень, функцій, завдань та повноважень керівного комітету, а також 

координації роботи всіх учасників проєкту. На основі узагальнення досвіду 

інших країн запропоновано порядок проведення дослідження «Економіка 

України – 2050», організаційну структуру керівного комітету / робочої групи  

та розподіл повноважень між її членами у вигляді проєктів «Порядку 

координації проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050», 

«Регламенту формування Робочої групи» та «Положення про Робочу групу». 

Організаційна структура Робочої групи: керівник Робочої групи та його 

заступник, Секретаріат Робочої групи, Експертні ради високого рівня за 

кожним напрямом дослідження, виконавчий комітет або залучена науково-

дослідна установа. 

До складу Робочої групи можуть також входити представники 

депутатського корпусу, Кабінету Міністрів України і зацікавлених 
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центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) (за згодою). Для України 

пропонується шість етапів проведення дослідження «Економіка України – 

2050»: ініціація, розроблення проєкту, планування, виконання дослідження, 

оцінка і контроль результатів дослідження, завершення проєкту. Функції і 

завдання Робочої групи викладено для всіх етапів, хоча рішення щодо 

проведення дослідження (перший етап) приймається його ініціатором, як 

правило органом влади. На етапі ініціації ЦОВВ обґрунтовує необхідність 

проведення форсайт-дослідження, визначає його тематику на основі аналізу 

ситуації в країні, визначення ризиків і загроз, ініціює урядове рішення щодо 

здійснення форсайт-дослідження. На етапі розроблення проєкту ЦОВВ, який 

ініціює проєкт, призначає керівника проєкту, формує його Секретаріат (3–5 

осіб із співробітників ЦОВВ). Секретаріат за погодженням із керівником 

проєкту пропонує основних учасників дослідження (зацікавлених сторін), 

горизонт дослідження, визначає його основні сфери застосування, терміни 

дослідження, обсяги фінансування за окремими етапами і завданнями із 

зазначенням конкретних сум для окремих етапів і завдань проєкту. На етапі 

планування розробляється план дослідження, який повинен включати: назву 

етапу; термін виконання; мету проєкту та кожного етапу та бажаний 

результат; обсяги фінансування; відповідальну(их) особу(осіб). Ці функції 

виконує Секретаріат робочої групи. 

Виконання дослідження здійснює виконавчий комітет Робочої групи 

або залучена наукова установа. Контролюють виконання дослідження 

Експертні ради та керівник проєкту. Питання координації дослідження і 

формування зв‘язків між учасниками здійснює Секретаріат робочої групи. До 

завдань цього етапу відноситься: розроблення методології дослідження та 

опитування експертів, визначення критеріїв та показників для оцінювання 

відповідей експертів, розроблення анкет для опитування кожної групи 

експертів окремо; формування груп експертів для опитування; проведення 

опитувань та оброблення результатів опитування. А також підготовка 

інформаційно-аналітичних довідок, звіту про результати дослідження, 
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пропозицій щодо пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку 

України до 2050 року.  

Оцінка і контроль результатів дослідження здійснюється Експертними 

радами за кожним напрямом дослідження в процесі виконання проєкту та в 

кінці проєкту. 

Етап завершення проєкту відноситься до повноважень усієї Робочої 

групи, яка затверджує результати всього дослідження (за всіма напрямами), 

схвалює або вносить правки у запропонований перелік пріоритетів 

соціально-економічного розвитку України до 2050 року, передає узгоджений 

проєкт означених пріоритетів до ЦОВВ та, за дорученням ЦОВВ, розробляє 

проєкт Закону України про пріоритети соціально-економічного розвитку 

України до 2050 року для його подання до Кабінету Міністрів України. 

Організація форсайтного дослідження передбачає координацію роботи 

всіх учасників проєкту, за що відповідають керівник проєкту разом із  

Секретаріатом. Координація роботи всіх учасників у процесі реалізації 

форсайту полягає у: визначенні повноважень, обов‘язків усіх учасників і груп 

проекту і термінів виконання ними завдань; визначення процедури прийняття 

рішень; нагляд за виконанням всіх завдань, термінів виконання та 

представлення звітів; організація процесу спілкування – організація обміну 

інформацією між групами, підтримка регулярних контактів між учасниками, 

спонсорами, зацікавленими сторонами та керівником; узагальнення звітів та 

представлення їх керівнику тощо. 

Усі ці етапи й повноваження структурних підрозділів Робочої групи на 

кожному етапі, порядок формування Робочої групи викладено у розроблених 

Регламенті формування Робочої групи та Положенні про Робочу групу, а також 

Регламенті формування Експертної ради та Положенні про Експертну раду. За 

результатами наукової роботи вперше в Україні розроблено інституційно-

організаційні засади, науково-організаційне супроводження та регламентацію 

проведення форсайт-дослідження «Економіка України – 2050» (проєкти: 

Регламент формування та Положення про Робочу групу і Експертну раду, 
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Порядок координації форсайт-дослідження; структура звіту про проведення 

форсайт-сесії), розроблено послідовні етапи та зміст заходів з організації 

форсайту в Україні з урахуванням світового досвіду; сформовано нормативно-

правові засади запровадження форсайту у практику державного стратегічного 

планування, визначено завдання та заходи у рамках реалізації форсайт-

дослідження «Економіка України – 2050». 

Крім організаційного, для якісного здійснення дослідження важливим є 

його наукове та науково-організаційне супроводження.  

Наукове супроводження форсайт-дослідження полягає в інформаційно-

аналітичному забезпеченні його учасників та інформуванні суспільства про 

дослідження та його результати, зокрема, це аналітичні (науково-аналітичні, 

інформаційно-аналітичні) документи на основі комплексних досліджень щодо 

аналізу різних аспектів нормативно-правового, соціально-економічного та 

соціально-політичного розвитку України у визначеній сфері, аналізу досвіду 

інших країн, міжнародних організацій щодо здійснення подібних досліджень та 

їхніх результатів тощо; проведення конференцій, семінарів та видання їх 

матеріалів, патентування напрацювань, отриманих під час форсайту, 

розроблення і видання методичних посібників та рекомендацій, довідників, 

збірників, інформації для Інтернету та медіа тощо. 

Науково-організаційне супроводження діяльності всіх стрейкхолдерів під 

час форсайт-дослідження складається із підготовки на основі аналітичних 

досліджень пропозицій до нормативно-правових актів, розроблення проєктів 

таких нормативно-правових актів та підготовки науково-методичних 

рекомендацій із різних питань залучення і організації діяльності інституцій під 

час форсайтних досліджень, реалізації різних функцій і завдань робочої групи 

для її оптимального функціонування. 

Для здійснення повноважень наукового і науково-організаційного 

супроводження здійснено огляд нормативно-правового поля України щодо 

процедур підготовки нормативно-правових актів в Україні та основних 

положень законодавства ЄС унаслідок необхідності адаптації законодавства 



 

460 

України до законодавства Європейського Союзу (Угода про партнерство та 

співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами). Також 

пророблено основи інформаційно-аналітичної діяльності і підготовки 

аналітичних матеріалів для інформаційного забезпечення учасників Форсайту-

2050. Розроблено науково-методичні рекомендацій щодо наукового 

супроводження розроблення нормативних засад та методичні рекомендації 

щодо інституційного забезпечення проведення форсайт-дослідження 

«Економіка України–2050».
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Основні проблеми й ризики для майбутнього України
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Згідно з прогнозами провідних міжнародних наукових центрів з 

дослідження клімату, протягом наступного сторіччя температура 

підвищиться на 2–5°C. Такі темпи глобального потепління можуть  

спричинити серйозні кліматичні зміни, і різні екосистеми опиняться під 

загрозою зникнення. У 2019 р. було найбільше проявів та наслідків зміни 

клімату для України – аномально тепла зима, а отже, і критично низький 

рівень водності в річках. У разі бездіяльності, за даними Світового банку, 

якщо не відбудеться кардинальних змін в економіці, способах виробництва і 

рівні споживання, середньорічна температура в Україні до 2100 р. може 

підвищитися на 3,2–4,5°C. У такому разі на Україну можуть чекати значні 

негативні наслідки насамперед для сільського господарства за рахунок 

збільшення посух, зменшення рівня опадів влітку, більш різких пікових 

температур (від‘ємної взимку і плюсової влітку), що негативно 

позначатиметься на обсягах виробництва сільськогосподарської продукції, 

вимагатиме значних інвестицій у здійснення заходів з адаптації до змін 

клімату (наприклад, у технології зрошування, створення стійких до 

перепадів температури видів тощо). Посухи та повені, інші екстремальні 

погодні явища, зокрема урагани, не тільки почастішають, а збільшиться їх 

руйнівний вплив. Такі явища стануть постійними, наносячи значні збитки 

національній економіці і загрожуючи продовольчій безпеці. Посухи та 

спека, зменшення кількості опадів влітку також призводитимуть до 

збільшення частоти лісових пожеж та опустелювання південних і південно-

східних регіонів України. У контексті повеней і підтоплень найбільш 
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уразливими є гірські регіони Карпат, населені пункти у басейнах річок 

Дністра, Дніпра, менших річок тощо. Разом із тим регіони на Півдні 

України також з високою ймовірністю можуть постраждати внаслідок 

підняття рівня Чорного і Азовського морів, що є складовою Світового 

океану, адже за останні 100 років рівень Світового океану в середньому 

підвищився на 178 міліметрів і продовжує підніматися із швидкістю 3,4 

міліметра на рік. Згідно з висновками Національної академії наук, 

Української академії аграрних наук глобальне потепління в Україні матиме 

негативний вплив на стан степів Причорномор‘я, Приазов‘я, Автономної 

Республіки Крим, а також зниженням продуктивності лісу на всій території 

України, зокрема внаслідок поширення інфекційних хвороб рослин та 

шкідників.  

Сьогодні в Україні має місце значне техногенно-екологічне 

навантаження на навколишнє природне середовище у регіонах. Громадяни 

України втрачають природні території, внаслідок чого недоотримують 

екосистемні послуги (чисті вода, повітря, якісний відпочинок) та дедалі 

більше страждають від стихійних лих, паводків, пожеж, нестачі води і 

забруднення  ґрунтів, шкідників тощо. Вітровій ерозії в Україні 

систематично піддається понад 6 млн гектарів земель, а пиловим бурям — 

до 20 млн гектарів, водній ерозії – 13,3 млн гектарів сільськогосподарських 

угідь, у тому числі 10,6 млн гектарів орних земель. Наслідки для  

навколишнього природного середовища є комплексними, включаючи 

втрати біорізноманіття, погіршення стану водних об‘єктів та знищення 

малих річок внаслідок замулення. 

Масштабною проблемою, яка з часом лише загострюється, є сьогодні 

відсутність джерел якісної питної води в окремих регіонах, насамперед 

сільських населених пунктах. Вживання невідкладних заходів потребує і 

проблема поводження з відходами.  

Процеси глобалізації та суспільної трансформації визначили 

пріоритетними питання збереження навколишнього природного 
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середовища, а отже, потребують вживання термінових заходів. Протягом 

тривалого часу економічний розвиток регіонів держави супроводжувався 

незбалансованою експлуатацією природних ресурсів, недостатньою увагою 

до питань захисту навколишнього природного середовища, що 

унеможливлювало досягнення збалансованого (сталого) розвитку. 

Забруднення атмосферного повітря сьогодні в Україні є однією з 

найгостріших екологічних проблем. Незважаючи на певний спад 

виробництва в країні, рівень забруднення атмосферного повітря великих 

міст і промислових регіонів залишається стабільно високим. Основними 

забруднювачами атмосферного повітря та джерелами викидів парникових 

газів в Україні є підприємства добувної й переробної промисловості, 

теплоенергетики, автотранспорт. Фактично дві третини населення України 

проживає на територіях, де стан атмосферного повітря не відповідає 

гігієнічним нормативам, що впливає на загальну захворюваність населення. 

Основними причинами, що зумовлюють незадовільний стан якості 

атмосферного повітря в населених пунктах, спричиняють концентрацію 

парникових газів в атмосфері, є недотримання суб‘єктами господарювання 

норм природоохоронного законодавства та низькі темпи впровадження 

новітніх технологій. З метою поліпшення якості атмосферного повітря та 

посилення реагування на наслідки зміни клімату і досягнення цілей сталого 

низьковуглецевого розвитку всіх галузей економіки Україна повинна 

забезпечити виконання ратифікованих міжнародних документів щодо 

протидії зміні клімату та поліпшення якості атмосферного повітря. 

Результати порівняльного аналізу економічної ефективності викидів в 

Україні та інших державах світу свідчать, що високий рівень забруднення  

регіонів України пов‘язаний не стільки з достатньо високим рівнем 

концентрації промислового виробництва, скільки з наднизьким рівнем 

технічної та технологічної ефективності, тому Україна насамперед потребує 

суттєвої модернізації такого виробництва. 
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В Україні посилюється демографічна криза, що в перспективі матиме 

негативний вплив на економічну сферу через зменшення обсягу 

внутрішнього ринку та чисельності робочої сили. Несприятливі 

демографічні зміни призводять до трансформацій на ринку праці, змін у 

структурі економіки. Старіння населення призводить до збільшення частки 

витрат у галузі охорони здоров‘я та соціального обслуговування. Відплив 

молодих, добре освічених людей до великих агломерацій або за межі 

держави вже спричиняє зменшення людських ресурсів та втрату 

інтелектуального потенціалу деякими регіонами, що призводить до 

зменшення їх можливостей розвитку. 

Проблемною тенденцією є орієнтація регіональної економіки 

переважно на сировинні галузі, зниження темпів впровадження 

інноваційних видів продукції, низька підприємницька активність населення. 

Впровадження виробництва інноваційних видів продукції за останні роки 

загалом майже відсутнє: у 2018 р. частка реалізованої інноваційної 

продукції в обсязі промислової зменшилася до 0,8% порівняно з 1,4 відсотка 

у 2015 р. та 4,9% у середньому за 2003–2014 рр.  

Непродуктивність економіки та нерівномірність її розміщення 

посилює асиметрію міжрегіонального та внутрішньорегіонального 

соціально-економічного розвитку. 

Крім того, при оцінці майбутнього України слід враховувати наявність 

воєнного конфлікту і розвиток пандемії COVID-19. 
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Додаток А2 

до розділу 2 

Форсайт як інструмент стратегічного довгострокового планування: досвід країн світу 

Країна, роки Відповідальність/керівництво/участь Сутність форсайт-проєкту 

Велика 

Британія 

  

1994–1999  Міністерство торгівлі і промисловості  Перший раунд британської програми був організований у кілька 

етапів. На першому з них у результаті консультацій і опитувань 

експертів було виділено 16 тематичних напрямів. Другий етап був 

проведений за методом Дельфі. На третьому етапі відбулися 

додаткові обговорення з метою коригування результатів. Виділені 

16 технологічних напрямів охоплювали значну частину науково-

технологічної діяльності у Великій Британії і були пов‘язані з 

галузями економіки. В цілому протягом першого раунду було 

проведено понад 600 заходів програми. Після перших звітів 

програми було організовано урядовий конкурс. У 1995–1996 рр. 

були підтримані 24 дослідницьких консорціуми, після 1997 р. ще 39 

проєкті. 

1999–2002 Міністерство торгівлі і промисловості 

(Департамент науки і технологій (OST) 

‒ основний куратор форсайту); 

Міністерство торгівлі і промисловості; 

Міністерства внутрішніх справ, освіти і 

зайнятості, охорони здоров‘я, інші.  

У рамках тематичних напрямів 

формуються спеціальні комісії. 

Створюється Загальний фонд знань ‒ 

основний інформаційний портал 

форсайту. 

У другому раунді програми технологічні напрями були 

реорганізовані, характер їхньої діяльності змінився на користь 

міждисциплінарних проблем. Замість 16 технологічних напрямів 

були утворені 10 секторальних груп (наприклад, хімія, оборона і 

аерокосмос, фінансові послуги та ін.). Крім того, були виділені 

тематичні групи, які займалися проблемами старіння населення, 

попередження злочинності та зрушеннями в структурі виробництва 

до 2020 р. Тобто цілі, встановлені раніше, були доповнені новою - 

досягненням стійкого соціального розвитку. Крім того, до цілей 

другого раунду відносили: визначення значущих можливостей і 

загроз для окремих ринків, виявлення нових потенційних 

можливостей, виділення сфер діяльності для політики, регулювання, 

освіти і навчання.  

В рамках великих груп (напрямів) були сформовані спеціальні 

комісії, які детально вивчали окремі питання або проблеми. 
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Центром, що об'єднує всі групи і комісії другого раунду, став 

загальний фонд знань (KnowledgePool), який повинен був 

виконувати функцію поширення результатів форсайту і служити 

головним інформаційним порталом національного форсайту. 

З 2003 Реалізується під керівництвом 

Урядового Наукового Центру. Беруть 

участь Міністерство торгівлі і 

промисловості; Міністерства 

внутрішніх справ, освіти і зайнятості, 

охорони здоров‘я, інші 

На третьому раунді програми з урахуванням результатів оцінки та 

проблем попередніх етапів відбулася кардинальна зміна 

організаційної структури. Замість технологічних (секторальних) 

напрямків основними структурними елементами стали проекти, 

спрямовані на вирішення конкретних технологічних і соціально-

економічних завдань. Проєкт по Форсайту Великобританії 

реалізується під керівництвом Урядового Наукового Центру, але 

також він отримує інформацію від дослідних центрів, 

корпоративних форсайтів, урядів, академій, НВО, блогів, основних 

ЗМІ, або музики. Це встановлює мережі (зв‘язки) серед 

професіоналів у межах і за межами уряду, які можуть 

впроваджувати рекомендації в політику. Також він діє в якості 

великого інформаційно-аналітичного центру, який створює мережі 

мислителів і фахівців у сфері аналізу майбутнього в державному, 

приватному, академічному та інших секторах.  

Останні проєкти по Форсайту, які були здійснені, включають в себе 

«міжнародні розміри зміни клімату»,«глобальну міграцію» і 

«глобальний аналіз майбутнього для продуктів і сільського 

господарства», які сприяли виробленню стратегічних рекомендацій 

в областях міжнародних відносин і національної безпеки, міського 

планування та розробки продовольчих систем, розробці політик у 

сфері охорони навколишнього середовища, охорони здоров'я та 

ідентифікації. 

Японія   

З 1970-тих 

рр. 

Уряд;  

відомства, які займаються 

формуванням і управлінням 

національними науково-

технологічними програмами, в тому 

Програма форсайту Японії була запущена в 1970-х роках з серії 

досліджень за методом Дельфі. Перший прогноз був опублікований 

в 1971 р. Горизонт прогнозування становив 30 років.  

Мета 30-річного технологічного прогнозу - основного результату 

технологічного форсайту в Японії - отримання найбільш повного 
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числі і Форсайтом. Це: управління 

Кабінету міністрів, що відповідає за 

формування державних пріоритетів, 

розробку національної науково-

технічної політики і загальну 

координацію найважливіших проектів 

в даній сфері, і сім міністерств, в 

рамках яких реалізуються намічені 

плани в галузі науково-технічної 

політики. Особливу роль відіграє 

Міністерство економіки, торгівлі і 

промисловості, що відповідає за 

розробку механізму інноваційного 

розвитку країни; 

В рамках Кабінету міністрів діють 

Секретаріат і спеціалізовані ради по 

найбільш важливих напрямках 

діяльності, в тому числі Рада з 

науково-технологічної політики 

(CSTR), яка відповідає за розподіл і 

розміщення основних фінансових і 

кадрових ресурсів і найважливіші 

питання державного сприяння 

розвитку науки і технології в Японії; 

Національний інститут науково-

технологічної політики (при 

Міністерстві освіти, культури, спорту і 

науки), головною ланкою якого є центр 

Науково-технологічного 

прогнозування 

 

уявлення про напрямки розвитку науки і техніки на тривалу 

перспективу і оцінок для осіб, які приймають рішення про 

фінансування НДДКР у всіх секторах економіки. Технологічний 

Форсайт в Японії формує основи державної науково-технічної 

політики і є вихідним для розробки технологічних стратегій в 

корпоративному секторі. 

До теперішнього часу Японія накопичила величезний досвід в цій 

галузі. Кожні п'ять років публікується розгорнутий науково-

технологічний прогноз на 30- річну перспективу. При підготовці 

будь-якого прогнозу важлива увага приділяється підбору експертів, 

які повинні бути не тільки загальновизнаними фахівцями в своїх 

галузях знань, володіти широким кругозором і бажанням працювати 

над цим документом, а й представляти позицію різних секторів 

економіки. По кожному тематичному розділу останнього прогнозу 

всі питання про майбутні(очікувані) технологічні явища 

розглядаються у розрізі: актуальність; ступінь важливості для 

Японії; очікуваний ефект (для соціально-економічного розвитку 

країни, вирішення проблем в глобальному масштабі, задоволення 

потреб людей, прогрес в людському пізнанні, культурі тощо); 

прогнозований час реалізації; країни - лідери в цій галузі в 

теперішній час; заходи, які необхідно вжити уряду; потенційні 

проблеми для Японії (природного середовища, безпеки, культури, 

суспільства). 

Провідною організацією по формуванню і розробці державної 

політики в галузі науки і технології, заснованої на прогнозуванні 

найважливіших тенденцій структури Міністерства освіти, культури, 

спорту і науки є Національний інститут науково-технологічної 

політики. Його головною ланкою став центр Науково-

технологічного прогнозування. Центр відповідає за інформування 

урядової Ради з науково-технологічної політики (CSTR) і власного 

міністерства про сформовані тенденції і реальні прориви в науці, а 

також за виконання кожні п'ять років довгострокового 

національного прогнозу в даній області за методом Дельфі. 
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Формуванням у перших осіб виконавчої влади країни цілісного і 

досить повного уявлення про стан і перспективи розвитку науково-

технологічної сфери займається CSTR. Представником CSTR є 

прем'єр-міністр країни, членами Ради - всі міністри, а також 

провідні вчені країни. CSTR проводить щомісячні конференції по 

найбільш актуальних питань науково-технологічної політики 

Японії, де заслуховують доповіді про стан справ і отриманих 

результатах в конкретній області науки або дослідницької 

організації Японії, а також про найважливіші досягнення науково-

технологічної політики в провідних країнах світу. Наукова рада в 

Японії становить наукову громадськість, що займається питаннями 

обговорення і формування національних пріоритетів в області науки 

і технологій протягом останніх 20-ти років. Рада щорічно готує до 

30-ти доповідей з найбільш актуальних питань організації 

вітчизняної науки і міжнародного науково-технічного 

співробітництва. При виключно високій ролі державних структур в 

організації форсайту вдається домогтися широкого представництва 

в ньому й інших секторів шляхом залучення експертів з бізнесу, 

наукових організацій, університетів. Так, серед експертів, зайнятих 

у підготовці сьомого прогнозу, 36% працювали в приватних фірмах, 

37 - в університетах, 15 - в державних організаціях і 12% - в 

некомерційних організаціях. Це дозволило забезпечити широке 

охоплення розглянутих технологічних досягнень. 

Німеччина   

З 1993 р. Міністерство освіти і науки (МОН) ‒  

основний організатор процесу, 

ініціатор діалогу між представниками 

науки, бізнесу і громадськості. МОН 

спирається на підтримку консорціуму з 

п'яти партнерів, в який вили ходять 

Інститут організаційної взаємодії 

(глава консорціуму), Інститут 

системних та інноваційних досліджень 

Мета програми «Футур» - систематичне прогнозування 

технологічного розвитку виходячи з перспективного попиту 

суспільства на нові технології. Головні завдання програми: 

виявлення образу суспільства майбутнього, виникаючих 

можливостей і викликів, з якими суспільству доведеться зіткнутися; 

визначення адекватних цьому образу завдань наукових досліджень і 

технологічних розробок; вироблення керівництва для органів влади, 

відповідальних за визначення технологічних пріоритетів державної 

політики 
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Фраунхофера, Інститут досліджень 

майбутнього і оцінки технологій, 

компанія Pixelpark AG,  Центр 

інформаційних технологій.  

Важлива роль у прийнятті рішень в 

рамках програми належить Раді з 

інновацій - колегії при МОН з 12-ти 

представників бізнесу, науки та інших 

неурядових організацій. У число інших 

учасників програми входять провідні 

експерти науки і промисловості, 

молоді та обдаровані вчені та 

підприємці, інші зацікавлені особи 

Реалізація першого циклу програми «Футур» включала три стадії. 

Перша стадія була присвячена виявленню перспективних трендів 

технологічного розвитку та формуванню основних організаційних 

одиниць програми, що концентруються на вивченні окремих трендів 

- «фокусних» груп. В основі відбору трендів лежали такі критерії: 

попит з боку суспільства; міждисциплінарність; значимість для 

наукових досліджень; новизна теми для міністерства. На другій 

стадії учасники створених «фокусних» груп здійснювали детальні 

дослідження виявлених раніше трендів. Це дозволило визначити 

найкращі теми для побудови сценаріїв і концепцій розвитку. На 

третій стадії програми були визначені керівництва до формування 

науково-технічної політики за чотирма перспективними 

напрямками:  

‒ «Створення вільного доступу до майбутнього світу знань». Мета - 

формування системи довічного індивідуального навчання 

відкритого доступу (побудова механізмів сполучення 

неформального способу отримання кваліфікації з професійної 

універсальної сертифікацією, вироблення систем мотивації до 

навчання; 

‒ «Підтримка життєзабезпечення для всіх вікових груп». Мета: 

загальне поліпшення якості життєзабезпечення для всіх вікових 

груп; подолання нерівності в доступі до медичних послуг; зниження 

вартості послуг охорони здоров'я  (впровадження індивідуальних 

біогенетичних програм профілактики, діагностики та терапії 

захворювань, медичної освіти населення); 

‒ «Життя в мережевому світі: індивідуальність і безпека». Цілі: 

розробка технологій мережевої взаємодії індивідуального 

користувача, соціальної групи і всієї мережі зі збереженням 

автономності, безпеки і індивідуальності останніх; розробка нових 

технологій взаємодії людини і машини в умовах останніх відкриттів 

в області штучного інтелекту, мікросистем і нових матеріалів; 
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‒ «Розуміння розумових процесів». Передбачається досягнення 

проривів у вивченні процесів функціонування мозку (розумових 

процесів, обробки інформації, навчання і творчості). Очікується, що 

прогрес в цих сферах буде широко використаний в медицині, 

біології, в рамках створення штучного інтелекту. розвиток цього 

напрямку передбачає співпрацю фізиків, математиків, біологів і 

лікарів. 

Після завершення першого циклу програми «Футур» (2002 р) був 

запущений другий цикл. Його результатом стала розробка ще трьох 

перспективних напрямків: «здорове і безпечне харчування»; 

«електронне житло»; «товари народного споживання для 

індивідуальних потреб». 

Важливим результатом програми «Футур» стала підготовка 

посібників щодо формування науково-технічної політики, які 

задають напрямки досліджень і розробок, які відповідають 

перспективним потребам суспільства. Перед МОН була поставлена 

задача реалізації розроблених в рамках програми посібників. З цією 

метою всередині міністерства були організовані міждисциплінарні 

робочі групи, відповідальні за виконання рекомендацій по кожному 

з обраних напрямків. Були встановлені механізми фінансування 

досліджень по тематиках перспективних напрямків, ініційовані нові 

дослідницькі проекти і програми. 

Сінгапур   

Наприкінці 

1980-х 

Міністерство оборони Складено візію майбутнього, щоб уявити яким чином може 

розвинутися світ і які проблеми, завдання і можливості можуть 

виникнути. 

1993 Уряд затвердив використання 

сценарного планування як інструменту 

для розробки довгострокової стратегії 

та політики 

 

1995 Функції сценарного планування 

передані від Міністерства оборони до 

Канцелярії Прем'єр-Міністра (КПМ) 
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2005 Секретаріат Координації Національної 

Безпеки для розробки стратегічного 

передбачення 

Ініційована Програма оцінки ризиків і горизонтального сканування 

(ПОРГС) під керівництвом Секретаріату Координації Національної 

Безпеки для розробки стратегічного передбачення. Програма оцінки 

ризиків і горизонтального сканування реалізується відповідно до 

принципу того, що співпраця має ключове значення. (Агенції не 

можуть працювати розрізнено і досліджувати проблеми 

фрагментарно. ПОРГС вимагає горизонтального співробітництва та 

обміну інформацією між агенціями). 

2010 Засновано Центр стратегічного аналізу 

майбутнього для розвитку 

можливостей уряду щодо 

стратегічного передбачення шляхом 

координації урядових установ 

Сінгапуру у сфері аналізу майбутнього 

Центр стратегічного аналізу майбутнього відповідальний за 

розробку загальноурядової політики для вирішення завдань в усе 

більш складному навколишньому середовищі. Також, у співпраці з 

Коледжем Державної служби, Центр навчає державних службовців 

нарощувати потенціал у громадському обслуговуванні. 

2013 ‒ наш 

час 

Центр стратегічного аналізу 

майбутнього 

Сінгапур продовжує розширювати застосування аналізу 

майбутнього і форсайту і, за станом на 2013 рік має безліч центрів, 

офісів і відділень в урядових відомствах, спеціально призначених 

для роботи у сфері аналізу майбутнього, форсайту, сканування 

зовнішнього середовища і передбачення 

Країни 

БРІКС 

(в цілому) 

 У країнах БРІКС урядові програми форсайту здійснюються на 

різних рівнях впровадження, але в цілому обертаються навколо 

науки і техніки. Незважаючи на використання певної міри форсайту 

в межах своїх національних систем і наявність високих показників 

економічного зростання, країни БРІКС мають досить погані 

показники управління для групи соціальних питань, що включають 

охорону здоров'я, соціальну інтеграцію, сімейну політику, пенсійну 

політику і інтеграцію. Коли справа доходить до розподілу ресурсів і 

здібностей, ці країни стикаються зі складним завданням 

врівноваження гострих нагальних короткострокових соціальних і 

бюджетних питань з непереборною потребою в фундаментальних 

організаційних та інституційних змінах. У цих випадках, ретельний, 

добре розроблений процес форсайту може допомогти визначити 

пріоритети, зокрема щодо досягнення балансу між 
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короткостроковими і довгостроковими питаннями. 

Бразилія   

1998  У 1998 році Бразилія зробила свій перший досвід перспективних 

досліджень та інтегрувала планування уряду під назвою «Бразилія 

2020». Практика полягала в реалізації великомасштабних 

національних діалогів і роздумів про альтернативні шляхи розвитку, 

які Бразилія могла б зробити в 21-му сторіччі. Це стало основним 

кроком до діяльності країни у сфері форсайту..  

2000 Міністерство науки і техніки Застосування форсайту розпочалося з програми Prospectar, яка була 

розроблена в Міністерстві науки і техніки в 2000 р. 

2001  Міністерство науки і техніки; 

Центр стратегічних досліджень та 

науки управління, технологій і 

інновацій (ЦСІНУТІ) ‒  некомерційний 

науково-дослідний центр, створенийу 

2001 р., під управлінням Міністерства 

науки і техніки 

ЦСІНУТІ просуває наукові, технічні та інноваційні розробки, щоб 

сприяти економічному зростанню, конкурентоспроможності і 

добробуту в Бразилії. Він виробляє велику кількість знань та 

інформації про Форсайт для науки, технологій та інновацій у формі 

публікацій, проєктів та подій. Результатом реалізації програми 

«Бразилія 2020» стало визначення рекомендацій в 17 тематичних 

областях, що включають зокрема освіту й основне соціальне 

забезпечення, політику щодо перерозподілу і боротьбі з бідністю, 

політику зайнятості, регіональний  розвиток і якість навколишнього 

середовища. Проте, приділення країною основного уваги науці, 

технологіям та інноваціям і її відмову здійснювати необхідні 

реформи в галузі соціальної політики загрожує привести до 

соціальної нестійкості, що виникає в результаті надзвичайної 

соціальної нерівності і широко розповсюдженої корупції. 

2011  На додаток до Програми «Prospectar» в 2011 р. була заснована 

діяльність у сфері горизонтального сканування в Бразильській 

мережі для оцінки медичних технологій (БСОМТ) ‒ робоча група 

зосередила увагу на технологіях, виявлених на початковому етапі 

затвердження і таких, що мають вкрай важливе значення для Єдиної 

системи охорони здоров‘я. 

Індія   

1996 Уряд Індії,  з залученням групи У 1996 році уряд Індії зробив реалізацію проєкту по Форсайту і 
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фахівців «Бачення Технологій 2020»; 

Координатор ‒ Рада з технічної 

інформації, прогнозування та оцінки, 

під управлінням Міністерства науки і 

техніки 

сценарного планування з залученням групи фахівців «Бачення 

Технологій 2020». Даний проєкт був спрямований на забезпечення 

інструкціями для розробки національних ініціатив у сфері науки і 

техніки та основою для Плану дій для інвестицій і розробки 

інтегрованої політики в області науки і техніки ‒ на державному та 

національному рівнях. Реалізація програми «Бачення Технологій 

2020» призвела до розробки набору документів, з яких 16 

присвячені сфері розвитку технологій і один документ присвячений 

обслуговуванню. 

2013 Комісія з планування Індії; 

Центр дослідження науки, технологій і 

політики 

У липні 2013р. Комісія з планування Індії представила документ 

«Сценарії: Формування майбутнього Індії». Були розроблені три 

сценарії, за допомогою Центру дослідження науки, технологій і 

політики, щоб спонукати до нових колективних діалогів між 

громадянами і вищими чиновниками про майбутнє Індії. Це стало 

першим випадком включення сценарного планування в плани по 

проведенню реформ Індії в процеси управління, адміністрування і 

реалізації. Включення громадян в колективні діалоги стало хорошим 

знаком того, що Індія знаходиться на шляху до нового рівня 

демократії прямої участі. 

Південна 

Африка 

  

1996 Ініціатива уряду; 

Міністерство мистецтва, культури, 

науки і техніки 

Започаткований офіційно в липні 1996 року під управлінням 

Міністерства мистецтва, культури, науки і техніки, проєкт по 

Форсайту для інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

дозволив проаналізувати контекст і розвинути діалог серед 

зацікавлених осіб в системі політики в галузі досліджень та 

інновацій, замість створення нової політики. Мета проєкту полягала 

в залученні таких зацікавлених осіб, як промислові, урядові 

установи, трудове населення і громадянське суспільство ‒ з метою 

передачі управління процесом всім верствам населення. Реалізація 

проєкту по Форсайту призвела до розробки певних національних 

стратегій у сфері біотехнологій і забезпечила розвиток виробництва. 
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2006‒2010  Практикуються міжнародні проєкти по Форсайту,  що дозволяє 

зробити процес вироблення політики в країнах, що розвиваються, 

більше спільним ‒ це сприяє прозорості та відповідальності при 

прийнятті державних рішень. (Так, Міністерство закордонних справ 

в Фінляндії у співпраці з Південною Африкою запустило два 

пілотних проєкти: перший спрямований на підвищення 

ефективності національної системи інновацій, просування зростання 

економіки та сприяння в зниженні бідності; другий ‒ на розробку й 

використання додатків інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) для обслуговування громадян Південної Афррики).  

Крім того, урядові департаменти Південної Африки також 

передають проєкти по Форсайту на аутсорсинг приватним 

компаніям. (Так, департамент Західного Мису по сільському 

розвитку та землекористуванню ‒ проект «Життєздатні стійкі 

сільські громади в 2030 році»; місцевий уряд Північного Мису 

(Канцелярія Прем'єр-Міністра) ‒ проєкт «Знання Суспільство 

Форсайт - 2030»).  

Російська 

Федерація 

 Підготовка довгострокового науково-технологічного прогнозу 

методом форсайт на 10-15 років. 

04.12.2014 Послання Президента В.Путіна 

Федеральному Зібранню 

В.Путін звернувся до Федеральних Зборів зі щорічним Посланням, в 

рамках якого звернувся з дорученням реалізувати національну 

технологічну ініціативу для формування глобальної технологічної 

повістки (Національна технологічна ініціатива). 

20.06.2015 Рішення президії Ради при 

Президентові РФ з модернізації 

економіки та інноваційного розвитку 

Прийнято основні положення про розробку та реалізацію 

Національної технологічної ініціативи. 

18.04.2016 Постанова Уряду РФ Затверджено Порядок реалізації «Національної технологічної 

ініціативи». 

20.12.2016 Постанова Уряду РФ Затверджено правила надання субсидій з федерального бюджету 

федеральній державній бюджетній установі «Фонд сприяння 

розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері» на 
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надання грантів юридичним особам на проведення науково-

дослідних робіт з метою реалізації планів заходів («дорожніх карт») 

Національної технологічної ініціативи. 

31.01.2017 Розпорядження Уряду РФ Внесення змін в Меморандум про фінансову політику державної 

корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності 

(Зовнішекономбанк)» - щодо участі в реалізації проектів 

Національної технологічної ініціативи.  

14.02.2017 Постанова Президії Ради при 

Президентові РФ з модернізації 

економіки та інноваційного розвитку РФ 

Затверджено план реалізації «Національної технологічної 

ініціативи».  

03.04.2018 Постанова Уряду РФ Затверджено Правила надання субсидій з федерального бюджету на 

фінансове забезпечення реалізації некомерційними організаціями, 

що здійснюють функції інфраструктурних центрів, програм з 

розвитку окремих напрямків Національної технологічної ініціативи і 

Положення про проведення конкурсного відбору для фінансового 

забезпечення реалізації некомерційними організаціями, що 

здійснюють функції інфраструктурних центрів, програм з розвитку 

окремих напрямків Національної технологічної ініціативи.  

10.09.2018 Постанова Уряду РФ Затверджено Порядок розробки та реалізації планів заходів 

("дорожніх карт") щодо вдосконалення законодавства та усунення 

адміністративних бар'єрів з метою забезпечення реалізації 

національної технологічної ініціативи. Ця Постанова визначає 

порядок розробки, затвердження, реалізації, здійснення моніторингу 

реалізації планів заходів ( "дорожніх карт") щодо вдосконалення 

законодавства та усунення адміністративних бар'єрів з метою 

забезпечення реалізації Національної технологічної ініціативи. 

06.12.2018 Розпорядження Уряду РФ Затверджено бюджетні асигнування на реалізацію проектів 

Національної технологічної ініціативи 

  Постанова Уряду Російської Федерації від 29.09.2017 року №1184 

Постанова від 29 вересня 2017 року №1184 (ред. Від 10.09.2018 N 

1078, від 22.04.2020 N 562).  

24.07.2020 Постанова Уряду РФ Затверджено механізм реалізації Національної технологічної 

ініціативи (НТІ), яка є довгостроковою міжвідомчою програмою 
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приватно-державного партнерства зі сприяння розвитку нових 

перспективних ринків на базі високотехнологічних рішень, які 

будуть визначати розвиток світової і російської економіки через 15-

20 років.  

Казахстан   

Грудень 2012 Послання президента Республіки 

Казахстан народу Казахстану 

«Стратегія «Казахстан‒2050»: новий 

політичний курс держави, що 

відбулася» 

Підведено основні результати виконання «Стратегії-2030» і 

представлено Стратегію розвитку Республіки Казахстан до 2050 

року. Її головна мета - створення суспільного добробуту на основі 

сильної держави, розвиненої економіки, входження Казахстану в 

тридцятку найрозвиненіших країн світу. Довгострокові пріоритети: 

1. Економічна політика нового курсу - всеосяжний економічний 

прагматизм на принципах прибутковості, повернення від інвестицій 

і конкурентоспроможності. 2. Всебічна підтримка підприємництва - 

провідної сили національної економіки. 3. Нові принципи соціальної 

політики - соціальні гарантії та особиста відповідальність. 4. Знання 

та професійні навички - ключові орієнтири сучасної системи освіти, 

підготовки і перепідготовки кадрів. 5. Подальше зміцнення 

державності і розвиток казахстанської демократії. 6. Послідовна і 

передбачувана зовнішня політика - просування національних 

інтересів і зміцнення регіональної та глобальної безпеки. 7. Новий 

казахстанський патріотизм - основа успіху багатонаціонального і 

багатоконфесійного суспільства. 

В Стратегії, крім іншого, ставиться ціль посилити відповідність 

держорганів за розробку планів і програм, зокрема дається 

доручення уряду здійснити «перезавантаження» стратегічних 

документів, за якими працює і живе країна.  

Грудень 2012 Указ Президента Республіки Казахстан  Затверджено загальнонаціональний план заходів щодо реалізації 

Стратегії «Казахстан-2050». Відповідальні виконавці ‒ Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі, профільні міністерства (за 

напрямами). 

Планом передбачається провести ревізію всіх чинних документів 

системи державного планування і скоригувати (або скасувати) їх з 

урахуванням положень нової Стратегії. 
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Країна, роки Відповідальність/керівництво/участь Сутність форсайт-проєкту 

Передбачається щорічно, до 25 січня і 25 липня, за підсумками 

півріччя і року представляти в Адміністрацію Президента 

Республіки Казахстан інформацію про хід виконання 

Загальнонаціонального плану. 

Джерело: використано матеріали: Форсайт как инструмент стратегического долгосрочного планирования для развивающихся 

стран. UNDPGlobalCentreforPublicServiceExcellence. 2014. URL: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-

development/English/Singapore%20Centre/GPCSE_Foresight_RUS.pdf;  

Д.Р. Белоусов, О.Г. Солнцев, М.Ю. Хромов. Построение долгосрочного научно-технического прогноза для России методом 

«Форсайт». URL:  http://www.pdf.knigi-x.ru/21raznoe/281846-1-postroenie-dolgosrochnogo-nauchno-tehnologicheskogo-prognoza-dlya-

rossii-metodom-forsayt.php;  

А.В.Соколов: Форсайт: взгляд в будущее.  2007. URL: 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibl7egvN3yAhXKgP0HHSkD

AfAQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fforesight-journal.hse.ru%2F2007-1-1%2F26552024.html&usg=AOvVaw31SIfkb1vSxR1-

3jXZCtMc; 

URL: https://primeminister.kz/ru/gosprogrammy/strategiya-kazahstan-2050;  

URL: Казахстан-2050.rus.pdf (almaty-cgkb.kz)

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GPCSE_Foresight_RUS.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GPCSE_Foresight_RUS.pdf
http://www.pdf.knigi-x.ru/21raznoe/281846-1-postroenie-dolgosrochnogo-nauchno-tehnologicheskogo-prognoza-dlya-rossii-metodom-forsayt.php
http://www.pdf.knigi-x.ru/21raznoe/281846-1-postroenie-dolgosrochnogo-nauchno-tehnologicheskogo-prognoza-dlya-rossii-metodom-forsayt.php
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibl7egvN3yAhXKgP0HHSkDAfAQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fforesight-journal.hse.ru%2F2007-1-1%2F26552024.html&usg=AOvVaw31SIfkb1vSxR1-3jXZCtMc
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibl7egvN3yAhXKgP0HHSkDAfAQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fforesight-journal.hse.ru%2F2007-1-1%2F26552024.html&usg=AOvVaw31SIfkb1vSxR1-3jXZCtMc
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibl7egvN3yAhXKgP0HHSkDAfAQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fforesight-journal.hse.ru%2F2007-1-1%2F26552024.html&usg=AOvVaw31SIfkb1vSxR1-3jXZCtMc
https://primeminister.kz/ru/gosprogrammy/strategiya-kazahstan-2050
http://www.almaty-cgkb.kz/uploads/fm/docs/govprograms/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-2050.rus.pdf
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Додаток Б 

до розділу 3 
 

Таблиця Б1 

Зміст понятійно-категоріального апарату форсайта 

Автор Визначення, джерело 

Дж. П. Гавііган, 

Ф. Скаполо,  

М. Кінен,  

Й. Майлз 

Форсайт ‒ процес активного пізнання майбутнього і створення бачення 

середньострокової та довгострокової перспектив, націлений на прийняття 

актуальних рішень і мобілізацію об‘єднаних зусиль. 

Регіональний Форсайт ‒ це втілення п‘яти необхідних елементів 

форсайта: передбачення, участі, взаємодії мережі агентів, бачення і 

активної дії в масштабах обмеженої території, на якій фактори 

географічної близькості стають визначальними (дослідження ЄС). 

A Practical Guide to Regional Foresight / J.P. Gaviigan, F. Scapolo, 

M. Keenan, Ian Miles. – European Communities, 2001. 122 p. 

Р. Бекер 

Форсайт ‒ процес активного пізнання майбутнього і створення бачення 

середньострокової і довгострокової перспективи; системне дослідження 

майбутнього науки, економіки та суспільства з метою підтримки 

прийняття актуальних рішень і мобілізації спільних зусиль для їх 

виконання.  

По-перше, Форсайт ‒ це процес, а не набір інструментів; він включає в 

себе консультативний процес, що забезпечує обмін думками (в тому числі 

зворотний зв‘язок) між учасниками. По-друге, вихідною позицією 

форсайта є визнання множинності варіантів розвитку майбутнього. Те, 

який з цих варіантів буде реалізовано, залежить, зокрема, від рішень, 

прийнятих сьогодні. Таким чином, Форсайт вимагає свідомої, «активної» 

позиції по відношенню до майбутнього і визнання того, що вибір, 

зроблений сьогодні, може впливати на формування картини завтрашнього 

дня або навіть її створювати. 

Becker Patrick. Corporate Foresight in Europe : A First Overview. 

Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 

2003. P. 7. 

ЮНІДО 

Форсайт ‒ системна спроба заглянути в довгострокове майбутнє науки, 

технології, економіки і суспільства з метою ідентифікації зон 

стратегічного дослідження і створення родових технологій, які можуть 

приносити найбільші економічні та соціальні вигоди. 

Unido Technology Foresight Manual. Vienna , 2005. Volume 1: Organization 

and Methods. 

Й. Майлз, 

М. Кінен 

Форсайт характеризується трьома ознаками – вплив результатів проєкту 

на прийняття політичних рішень, партисипативність, орієнтація на 

вивчення майбутнього. 

Miles I. Three Worlds of Foresight. EU-US Seminar: New Technology 

Foresight, Forecasting & Assessment Methods. Seville, 2004. P. 24‒43. 

URL: http://foresight.jrc.ec.europa.eu/fta/papers/Keynotes/Three Worlds of 

Foresight.pdf 
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Автор Визначення, джерело 

CORDIS HLEG EU 

Developing 

European Foresight  

Форсайт ‒ накопичення знань, даних та інформації на системно-

перманентній основі шляхом залучення всіх суб‘єктів і представників 

політики в створення і розвиток передбачення середньострокових і 

довгострокових потенційних перспектив майбутнього з метою 

формування рішень, мобілізації і концентрації спільних прагнень щодо 

реалізації узгоджених дій (заходів). 

CORDIS HLEG EU Developing European Foresight. URL: 

http://cordis.europa.eu/foresight/definition.htm. 

Ф. Беркхаут , 

Дж. Хертин, 

А. Джордан  

Форсайт ‒ спосіб мислення про майбутнє для визначення потенційних 

можливостей і загроз, що можуть мати місце в найближчій перспективі 

декількох років або десятиліть. 

Berkhout F. Socio-economic futures in climate change impact assessment: 

using scenarios as «learning machine» / F. Berkhout, J. Hertin, A. Jordan / 

Global Environmental Change. 2002. № 12. P. 83‒95. 

Б. Мартін  

Форсайт ‒ спроба на систематичній основі спрогнозувати в 

довгостроковому періоді динаміку науки, технології, економіки і соціуму 

з метою визначення сегментів стратегічного аналізу і розробки родових 

технологій, що мають потенційні можливості приносити найбільш вагомі 

економічні доходи і соціальні вигоди. 

Martin B. Foresight in Science and Technology. Technology Analysis and 

Strategic Management. 1995. Vol. 7. № 2. P. 139‒168. 

Центр по  

дослідженню 

безпеки  

Форсайт спрямований на підвищення ефективності та розширення 

спроможності управлінців, які приймають рішення на різних рівнях, 

усвідомлено розширювати межі світосприйняття майбутніх потенційних 

ризиків. 

Центр по исследованию безопасности, «Стратегический форсайт: 

предвидение и способность действовать», Исследования ЦИБ в области 

политике безопасности № 52, ETH Zurich, апрель 2009 г. 

Н. Гапоненко 

Форсайт економіки знань розглядається як майданчик для діалогу, в тому 

числі і стратегічного, суб‘єктів політики різних рівнів щодо перспектив 

динаміки секторальних інноваційних систем в майбутньому, майданчик 

для акумулювання і збору знань різних політичних суб‘єктів щодо 

ймовірних перспектив майбутнього розвитку, виявлення їх інтересів і 

сподівань для формування загального, скоординованого бачення 

майбутнього. 

Гапоненко Н.В. За линию горизонта: использование Форсайта для 

исследования будущего и разработки адаптивных стратегий. 

Экономические стратегии. 2010. № 1, 2. 

Н.Я. Калюжнова, 

В. Третяк  

Форсайт ‒ є дискусією можливих напрямків розвитку та формування на 

їх базі довгострокових пріоритетів в різноманітних галузях і сферах, у 

тому числі й економіці. Це комплекс інструментів, що дають можливість 

передбачити проблеми в перспективі; формувати активний прогноз, що 

включає елементи впливу на майбутнє. Одночасно Форсайт 

розглядається і як організаційна соціо - гуманітарна технологія. 

Калюжнова Н.Я., Третьяк В.П. Форсайт как методологический 

инструмент созидательного предвидения. Наука. Инновации. 

Образование. Спец. выпуск «Технологии Форсайта : масштабы 

http://cordis.europa.eu/foresight/
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Автор Визначення, джерело 

применения». 2007. С. 15‒30. 

К. Вишневський  

Форсайт ‒ не тільки комплекс методів, але і системний процес, 

пов‘язаний з інтегрованою експертною оцінкою потенційних 

стратегічних перспектив соціально-економічної динаміки. Він виступає 

базисом для прийняття рішень в середньо- і довгостроковому періодах з 

урахуванням кількох альтернативних сценаріїв і дає можливість 

реалізувати більш ефективну інноваційну політику. 

Вишневский К.О. Форсайт как инструмент государственной политики. 

Человеческий капитал. 2010. № 5 (17). С. 124‒127. 

Л. Джоржіо  

Форсайт ‒ засіб системної комплексної оцінки сфер розвитку науки і 

технології, що мають ключовий вплив на конкурентоспроможність фірм і 

організацій, нагромадження багатства і підвищення якості життя. 

Unido Technology Foresight Manual. United Nations Industrial Development 

Organization. Vienna, 2005. V. 1. Р 8. 

М. Осипов  

Форсайт інноваційного розвитку виступає більш комплексним поняттям, 

ніж прогнозування в традиційному вигляді. Він сконцентрований на 

оцінці ймовірних перспектив інноваційного розвитку, окреслюючи 

потенційні технологічні горизонти, яких можна досягти шляхом 

інвестування коштів і системної роботи, можливі ризики і економічні 

наслідки. 

Осипов М.П. Информационное сопровождение форсайт-исследований 

инновационного развития хозяйствующих систем. Транспортное дело 

России. 2013. № 5 (108). 

Е. Верхотурова  

Форсайт ‒ організаційна технологія стратегічного управління, яка 

заснована на рефлексивній взаємодії суб‘єктів ключових інтересів в 

управлінні, що дає можливість сформувати інтегроване уявлення про 

горизонти розвитку, забезпечуючи взаємне навчання в процесі діалогу, 

яке стимулює розробку і впровадження інновацій, включає потенціал 

самореалізації згідно з визначеним баченням майбутнього. 

Долгов Ю.В., Вертухова Е.В. Применение технологий форсайта в 

нефтяной отрасли. Вестник Иркутск. гос. техн. ун-та. 2013. № 6. С. 285‒

292. 

Е. Литвинова  

Форсайт ‒ комплекс інструментів експертної оцінки стратегій соціально-

економічного розвитку соціуму, заснованої на багатосторонньому 

інтерактивному процесі створення передумов щодо формування 

майбутнього, що направлено на підвищення конкурентоспроможності 

підприємницьких одиниць шляхом застосування методів і способів 

прогнозування, планування, футурологічного бачення і передбачення, з 

активною і мотивованою участю всіх зацікавлених в його здійсненні 

представників держави, великого, середнього і малого бізнесу, наукових 

інституцій і обов‘язковим досягненням згоди. 

Литвинова Е.М. Проблемы адаптации форсайт-исследования в России на 

уровне организации. Интеграл. 2011. № 2. 
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Автор Визначення, джерело 

С. Тотьмяніна 

Форсайт ‒ методологія, заснована на синтезі найбільш ефективних 

інструментів і методик прогнозування, яка передбачає, що майбутнє в 

своєму розвитку є багатоваріантним і реалізація будь-якої події залежить 

від поточної активності. Він спрямований на дослідження альтернатив 

розвитку наявного потенціалу для гармонізації рішень, які приймаються 

на сучасному етапі з їх можливими наслідками в перспективі. 

Тотьмянина С.И. Региональный форсайт ‒ инструмент создания 

технологических кластеров в регионах. Динамика сложных систем ‒ XXI 

век. 2011. № 4, т. 5.  Владимир : Изд-во Радиотехника.  С. 17‒20. 

П. Єгорушкін  

Форсайт ‒ комплексно-інтегрована оптимізація всіх підсистем діяльності 

бізнес-структури шляхом її реорганізації за допомогою інноваційного 

Форсайт-проєкту в якості сценарію і технологічного інструменту 

управління майбутнім, з прийняттям до уваги можливостей зовнішнього 

середовища з урахуванням ризиків і здатності або готовності бізнес-

структури освоїти надані можливості при сформованому рівні 

внутрішнього середовища. 

Егорушкин П.А. Инновационный форсайт как способ и инструмент 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур. 

Путеводитель предпринимателя. Научно-практическое издание : 

Сборник научных трудов. Выпуск XVIII. М. : Российская академия 

предпринимательства. Агентство Печати «Наука и образование», 2013. 

А. Хавас , 

Д. Шартінгер, 

М. Вебер  

Форсайт (для інноваційної політики) ‒ системний механізм координації, 

який виступає посередником між політиками (їх представниками), що 

впливають на інноваційність економіки і спільнотами груп інтересів. 

Хавас А. Воздействие форсайта на разработку политики в области 

инноваций : Недавние события и будущие перспективы / А. Хавас, 

Д. Шартингер, М. Вебер. Оценка исследования.  2010. № 2. 95 с. 

О.Маліновська, 

І. Скобелева  

Форсайт ‒ не тільки метод передбачення майбутнього, але й особлива 

технологія, що представляє собою єдність трьох складових – 

передбачення, стратегічного управління і політичних рішень. 

Малиновская О.В., Скобелева И.П. Форсайт как технология 

стратегического планирования и управления. Финансы и кредит. 2014. 

№ 32 (608). С. 2−13. 

Джерело: Малиновская О.В., Скобелева И.П. Форсайт как технология 

стратегического планирования и управления. Дайджест-финансы. 2014. № 4 (232). С. 44‒55. 

Пенькова И.В., Боднар А.В. Теоретические основы форсайта в парадигме 

стратегического управления и инновационного развития. Вестник ВГУ. Серия: экономика и 

управление. 2017. № 3. С. 50‒58. 
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Таблиця Б2 

Етапи розвитку форсайта як наукової технології передбачення 

Етапи 
розвитку 

Сфера застосування і механізм організації 

Перший етап ‒ 
технологічний 
форсайт 

Всі програми фокусувалися на технологіях, дана область розглядалася 
досить ізольовано. Розроблені в цей період програми використовувались 
в основному для оцінки та формування науково-технічних перспектив. 
Аналіз програм цього періоду дозволив зробити висновок про 
необхідність врахування соціально-економічних проблем та їх динаміки. 

Певні прийоми технологічного форсайту (Technology Foresight) 
використовувалися в США в галузі оборонних досліджень і перспектив 
безпеки в 1950-х рр., наприклад, Корпорацією РЕНД (1940‒1950 рр.). 
Значна частина підходів розроблена і випробувана піонерами-
практиками в компаніях, серед яких сценарне планування в Royal Dutch 
Shell Group (кінець 1960-х рр.). 

Елемент цієї технології був ефективно використаний в Японії в 1971 р. в 
ході реалізації організацією Science and Technology Foresight Center 
проєкту «Future Technology in Japan toward the Year 2030», що 
розроблявся National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP). 
З 1971 р. кожні п‘ять років в Японії публікується прогноз наукових і 
технічних досягнень на майбутні 30 років, що має системний характер. 

Дещо пізніше (1972 р.) з ініціативи АН СРСР, Держплану СРСР і 
Держбуду СРСР схожий проєкт був розроблений в Радянському Союзі. 
Він називався «Комплексна програма науково-технічного прогресу і 
його соціально-економічні наслідки» і функціонував до 1990 р. 

Другий етап ‒ 
ринково 
орієнтований 
форсайт 
(перехід 
форсайта на 
державний 
рівень) 

Другий етап був ознаменований початком оцінювання соціальних і 
культурних наслідків появи і впровадження технологій форсайту. 
Внутрішні трансформації форсайту концентрували його на складних по 
вирішенню проблемах на рівні країни або регіону. 

На другому етапі, коли більше уваги стали приділяти розробці ринково 
орієнтованого форсайту, в якому оцінювалися соціальні і культурні 
наслідки появи і впровадження технологій (наприклад, впливу Інтернету 
на сімейні та політичні інститути, організацію праці), слово 
«технологічний» стало з‘являтися все рідше. Форсайт концентрувався на 
обговоренні важливих для країн проблем, які вважалися нерозв‘язними. 
Технологічний прогноз почали прив‘язувати до вирішення конкретної 
проблеми (ліквідація голоду, бідності, забезпечення безпеки тощо). 

Однією із перших технологію форсайту на державному рівні стала 
використовувати Великобританія. Програма технологічного 
передбачення в цій країні була сформована у 1993 р. з бюджетом 
приблизно в 1 млн фунтів стерлінгів. Також в 1990-і рр. Форсайт почали 
застосовувати уряди США, Японії і Австралії. Практика застосування 
форсайту отримала значний розвиток і в Ірландії. Це держава поставила 
перед собою мету ‒ до 2010 р. довести рівень витрат на наукові 
дослідження і розробки до 2,5% ВВП. В контексті її реалізації уряд і 
громадянські інститути країни звернулися до досвіду використання 
форсайту. Перший пілотний Форсайт-проєкт був здійснений тут в 
1998 p., а в 2003 р. після оцінки його результатів було прийнято рішення 
про організацію загальнонаціонального Форсайт-процесу на постійній 
основі. В основі ірландського досвіду використання форсайта як фактора 
національного зростання лежать виявлення нових і коригування 
існуючих стратегічних технологічних напрямків, або платформ (СТП). 
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Етапи 
розвитку 

Сфера застосування і механізм організації 

Прикладом використання форсайту в державній політиці можна вважати 
Сінгапур, який здійснив сценарне планування в кінці 1980-х рр. в межах 
Міністерства оборони, зробивши прогнози про майбутнє з метою 
представити, яким чином може розвинутися світ та які проблеми, 
завдання і можливості можуть виникнути. У 1993 р. уряд затвердив 
використання сценарного планування в якості інструмента розробки 
довгострокової стратегії та політики. 

Третій етап – 
соціально-
економічний 
форсайт  
(як 
інструмент 
консенсусу 
для 
суспільства) 

При переході до третього етапу Форсайт все більшою мірою стає 
технологією переговорів еліт, створення консенсусу щодо майбутнього 
для всього суспільства. Форсайт третього етапу розвитку 
використовується як системний інструмент впливу на формування 
майбутнього, що дозволяє враховувати можливі зміни у всіх сферах 
суспільної діяльності ‒ науці і технологіях, економіці, соціальних і 
суспільних відносинах, культурі. У сучасних умовах можна говорити про 
становлення форсайту на міжнародному, національному, регіональному, 
муніципальному рівнях і в сферах розвитку бізнесу, кожна з яких має 
певну специфіку. Саме тому прикметник «технологічний», як правило, 
вживають досить рідко, хоча воно не втратило свого значення. Особливе 
місце на цьому етапі Форсайт займає в системі національного 
інноваційного розвитку. 

Третій етап розвитку проєктів по Форсайту у Великобританії присвячений 
розробці політиці у сфері охорони навколишнього середовища, охорони 
здоров‘я. 

Японія провела свій дев‘ятий раунд по Дельфі в 2009 р, який був 
організований національним інститутом науково-технічної політики, 
національною дослідною установою під безпосереднім керівництвом і з 
фінансуванням від Міністерства освіти, культури, спорту, науки і 
технологій. 

Німеччина, навпаки, не має централізованих офісів або систем планування 
для координації проєктів по Форсайту . Замість цього вона орієнтується на 
громадські і фінансово незалежні організації, розташовані за межами 
урядових структур. Спеціальні комітети і наукові ради звітують 
безпосередньо міністерствам, відповідальним за вирішення виникаючих 
проблем. 

У Фінляндії та Франції системи форсайту фрагментовані між великою 
кількістю організацій, що включають державні, приватні, неурядові та 
міжнародні організації або їх комбінації. 

Джерело: Малиновская О.В., Скобелева И.П. Форсайт как технология стратегического 

планирования и управления. Дайджест-финансы. 2014. № 4 (232). С. 44‒55. 

Пенькова И.В., Боднар А.В. Теоретические основы форсайта в парадигме 

стратегического управления и инновационного развития. Вестник ВГУ. Серия: экономика и 

управление. 2017. № 3. С. 50‒58. 
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Таблиця Б3 

Фактори, що визначають державну стратегію інноваційного розвитку 

Фактор Характеристика 

Ринковий попит на 

нововведення 

Конкуренція спонукає виробників до ефективного використання 

знань, пошуку і створення нових продуктів, постійному 

удосконаленню своєї продукції. Відсутність конкуренції або 

неможливість конкурувати, в свою чергу, позбавляють 

господарюючі суб‘єкти економічної мотивації для розвитку 

інноваційної діяльності. 

Наявність 

інноваційного 

потенціалу 

Інноваційний потенціал, зокрема, характеризується такими 

показниками, як чисельність персоналу, зайнятого дослідженнями 

і розробками; кількість організацій, що займаються виконанням 

НДДКР та інноваційною діяльністю; кількість інноваційно 

активних підприємств; кількість статей в науково-технічних 

журналах; обсяги фінансування витрат на створення нової 

продукції; кількість інноваційних проєктів і патентів; чисельність 

студентів, що навчаються у вузах; наявність 

висококваліфікованих виробничих кадрів та ін. 

Наявність 

ефективних 

механізмів 

комерціалізації ідей, 

розробок і 

результатів 

інтелектуальної 

діяльності 

Значна частина досліджень і розробок виконується державними 

науковими організаціями за рахунок коштів бюджету, а отже, 

результати цих досліджень і розробок належать державі. У 

зв‘язку з цим розробка процедур для передачі цих результатів в 

підприємницький сектор економіки і забезпечення при цьому 

найбільш ефективних способів реалізації принципу державно-

приватного партнерства повинні лягти в основу нормативно-

правової бази по комерціалізації ідей, розробок і результатів 

інтелектуальної діяльності. 

Специфікація прав 

власності на 

результати 

інтелектуальної 

діяльності 

Цілком очевидно, що без підтвердження наявності новизни 

новоствореного продукту і без уточнення права власності 

реалізувати підприємницькі цілі щодо зазначеного продукту не є 

можливим. Це і обумовлює виникнення об‘єктивних труднощів 

залучення продукту в економічний оборот на цьому етапі. 

Податкова політика 

держави 

Стимулюючий вплив податкової системи доцільно було б 

направити на зниження податкової складової в ціні наукового та 

інноваційного продукту; створення податкових стимулів для 

розширення попиту на наукові дослідження, для інвестування в 

науку та інноваційну сферу, для малих наукових та інноваційних 

підприємств; підвищення верхньої межі річного доходу, що дає 

право на застосування спрощеної схеми оподаткування. 

Інноваційна 

інфраструктура 

Інноваційна інфраструктура об‘єднує досить широке коло 

структур: особливі економічні зони, наукові містечка , 

технопарки, бізнес-інкубатори , інноваційно ‒ технологічні 

центри, центри передачі технологій, центри комерціалізації і т.п. 

‒ необхідні складові інноваційної системи. Разом з тим очевидно, 

що сьогодні інфраструктурна складова інноваційної діяльності не 

відповідає сучасним вимогам і не може задовольнити інтереси і 

потреби зацікавлених осіб у наданні відповідного виду послуг. 
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Фактор Характеристика 

Наявність 

різноманітних 

фінансових 

інструментів для 

фінансування 

високоризикових 

інноваційних 

проєктів на всіх 

стадіях розвитку 

інноваційної компанії 

Основними суб‘єктами фінансування високоризикових 

інноваційних проєктів, як показує практика, є фізичні особи 

(бізнес-ангели), державні фонди підтримки, венчурні фонди 

(приватні, державні, приватно-державні), фонди прямих 

інвестицій, фінансові групи, банки. 

Наявність 

висококваліфікованих 

фахівців, що 

володіють 

спеціальними 

знаннями і 

підготовкою для 

здійснення діяльності 

на всіх етапах 

інноваційного циклу 

У цій сфері фахівці повинні володіти особливими якостями і 

кваліфікацією в таких питаннях, як: знання кон‘юнктури ринку і 

умов комерціалізації продукції; юридичне забезпечення 

результатів інтелектуальної діяльності; венчурне фінансування; 

науково-технічна експертиза. 

Стимулювання 

підприємницької 

діяльності 

Адміністративні бар‘єри відволікають значні сили компаній від 

інноваційного процесу, знижуючи тим самим результативність і 

ефективність інноваційної діяльності в цілому. Створення 

комфортних умов для підприємницької діяльності, залучення до 

інноваційної діяльності малих підприємств ‒ важливі умови 

розвитку інноваційної діяльності. 

 

Джерело: Ленчук Е.Б. Инновационная политика и проблемы развития национальной 

инновационной системы. URL: http://www.riep.ru/works/almanach/0001/almanach0001_154-

168.pdf 

http://www.riep.ru/works/almanach/0001/almanach0001_154-168.pdf
http://www.riep.ru/works/almanach/0001/almanach0001_154-168.pdf
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Таблиця Б4 

Трансформація основних методів державної стратегії інноваційного 

розвитку в умовах економіки знань 

Інструменти, політика Традиційний зміст 
Зміст, обумовлений інноваційним 

системоутворенням 

Пряме бюджетне 

фінансування 

інноваційних структур і 

діяльності 

Забезпечення ресурсної 

бази наукової 

діяльності 

Пропорційне ресурсне забезпечення 

ланок науково-інноваційного циклу 

Реалізація державних 

програм і проєктів в 

науково-дослідній та 

інноваційній сфері 

Концентрація зусиль 

для отримання 

суспільно значущих 

наукових та 

інноваційних 

результатів у 

пріоритетних областях 

Формування і зміцнення 

добросусідських взаємозв‘язків 

наукових та інноваційних структур 

в процесі спільного вирішення 

масштабних завдань 

Непряме стимулювання 

наукової та інноваційної 

діяльності 

Надання податкових, 

кредитних та інших 

преференцій суб‘єктам 

науково-інноваційної 

сфери 

Надання пільг, стимулюючих 

інноваційні взаємодії, в тому числі 

між генераторами і споживачами 

нововведень 

Державні замовлення на 

інноваційну продукцію і 

послуги 

Закупівлі інноваційної 

продукції для 

загальнодержавних 

потреб 

Стимулювання попиту на 

інноваційну продукцію як 

критичного параметра 

інноваційного кругообігу 

Підготовка кадрів для 

науково-інноваційної 

сфери 

Забезпечення потреб 

економіки у 

висококваліфікованих 

фахівцях науково-

технічного профілю 

Забезпечення пропорційності в 

розвитку кадрового потенціалу 

різних ланок НІС, підготовка 

фахівців з універсальним баченням 

інноваційних процесів, 

інноваційних менеджерів 

Соціальний захист 

вчених і інноваторів 

Забезпечення гідного 

рівня життя і 

соціального статусу 

фахівців науково-

інноваційної сфери 

Підтримка соціальної спільності 

інноваторів як соціальної бази 

інноваційної системи, 

популяризація інноваційного стилю 

життєдіяльності з метою 

розширення національного 

інноваційного простору 

Формування і розвиток 

державної науково-

інноваційної 

інфраструктури 

Підтримка сервісних 

видів діяльності в 

науково-інноваційній 

сфері 

Комплексне вдосконалення мережі 

інноваційно-комунікативної каналів 

Вироблення і 

вдосконалення 

законодавчих норм, що 

регулюють науково-

інноваційну сферу 

Відображення 

специфіки науково-

інноваційної діяльності 

в різних галузях 

законодавства 

Оперативна реакція законодавця на 

технологічний прогрес, комплексне 

вдосконалення законодавства, 

спрямоване на створення 

сприятливих умов для наукової та 
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Інструменти, політика Традиційний зміст 
Зміст, обумовлений інноваційним 

системоутворенням 

інноваційної кооперації 

Технічне регулювання 

Розробка стандартів та 

інших вимог до якості 

науково-технічної 

продукції 

Забезпечення технологічної 

сумісності продукції і діяльності 

ланок інноваційної системи, 

кооперативна вироблення 

стандартів і регламентів, 

сертифікаційних процедур і т.п. 

Організаційно-

інституційне 

регулювання 

Удосконалення 

організаційних форм 

наукової та 

інноваційної діяльності 

Підтримка і поширення 

прогресивних форм кооперації і 

інтеграції в науково-інноваційній 

сфері, приведення організаційної 

структури державного сектора 

науки та інновацій у відповідність 

до вимог інноваційного 

системоутворення 

Регіональна науково-

технічна політика 

Раціональне 

розміщення науково-

технічного потенціалу 

по території країни 

Стимулювання виникнення і 

розвитку регіональних інноваційних 

кластерів, поширення оптимальних 

організаційно-територіальних форм 

наукової та інноваційної діяльності 

Міжнародна науково-

технічна політика 

Сприяння 

взаємовигідної 

міжнародної науково-

технічної співпраці 

Стимулювання міжнародної 

інноваційної кооперації відповідно 

до національних інноваційними 

інтересами, завданнями 

забезпечення цілісності і стійкості 

національного інноваційного 

комплексу 

Джерело: Миндели Л.Э., Васин В.А. Совершенствование государственной научно-

технической политики в процессе формирования национальной инновационной системы. 

Инновации. 2008. № 1. С. 43–55. 
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Таблиця Б5 

Класифікація методів форсайт-досліджень 

Клас Форсайт-методи 

Консультативні Голосування, опитування, обстеження, інтерв‘ю, експертні панелі, есе, 

конференції, семінари, громадські групи, мозковий штурм 

Креативні Джокери, діаграми зв‘язків, латеральне мислення, «колесо 

майбутнього», рольові ігри, ділові стратегічні ігри, спекулятивний лист 

(speculative writing),  візуалізація, метафоризація, інверсія припущень 

Прескриптивні Дерева релевантності, морфологічний аналіз, деталізовані картини, 

картування розбіжностей, картування майбутнього, ретрополяція, 

матриця соціально-відповідального інвестування (socially responsible 

investing, SRI), аналіз наукової фантастики, інкастинг, прогнози геніїв, 

біографії майбутнього, теорія вирішення винахідників, історія 

майбутнього, альтернативна історія 

Мульти-

критеріальні 

Ключові технології, аналіз вихідних даних, аналіз міграції, аналіз shift-

share, оцінка охоплення даних, факторний аналіз, аналіз 

кореспонденції, кластерний аналіз, аналіз чутливості, аналітична 

ієрархія процесів, аналіз витрат та результатів, пріоритизація, проста 

мультиатрибутна техніка ранжування (Simple Multi-Attribute Rating 

Technique, SMART), методологія швидких платформних інновацій 

(Platform Rapid Innovation Methodology, PRIME), мультикритеріальне 

ухвалення рішень (Multiple-Criteria Decision-Making, MCDM) 

Радарні Наукометрія, вебометрія, патентний аналіз, бібліометрія, технологічне 

заміщення, аналіз S-кривих, картування технологій, метод аналогій 

Моделювання Дерева ймовірності, екстраполяція трендів, аналіз довгих хвиль, 

використання індикаторів, стохастичне прогнозування, дерева 

класифікації, моделювання та симуляція, динаміка систем, агентне 

моделювання 

Діагностичні Об‘єктна симуляція, аналіз силового поля, словесний ромб, SWOT-

аналіз, STEEPVL-аналіз, інституціональний аналіз, модель «демографія 

– екологія – управління – економіка – суспільство – технології» 

(Demographics – Environment – Governance – Economics – Society – 

Technology, DEGEST) , метод спроб та помилок, аналіз вимог, теорія 

обмежень, управління проблемами, контрастний аналіз технічних 

об‘єктів (ANaliza Kontrastowa Obiektow Technicznych (ANKOT) ‒ 

польськ.,  Contrastive Analysis of Technical Subjects) 

Аналітичні Індекс «Стан майбутнього» (SOFI), аналіз зацікавлених сторін, аналіз 

перехресного впливу, аналіз ефекту трендів, структурний аналіз, аналіз 

мегатрендів, аналіз критичного впливу, технологічний барометр, аналіз 

витрат і вигод, технологічна розвідка, технологічна вахта, аналіз 

стійкості, сканування навколишнього середовища, контент-аналіз, 

аналіз видів та наслідків відмов (FMEA), аналіз ризиків, бенчмаркінг 

Обстеження Веб-дослідження, кабінетні дослідження, оцінка технологій, аналіз 

соціальних мереж, огляд літератури, слабкі сигнали, ретроспективний 

аналіз, макроісторичний підхід, аналіз «дзеркала заднього виду» 
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Стратегічні Технологічні дорожні карти, позиціонування технологій, метод Дельфі, 

сценарний підхід, оцінка соціального ефекту, скринінг робастних 

портфельних моделей (Robust portfolio models, RPM), технологічне 

сканування, оцінка множинних перспектив, аналіз каузальних верств, 

метод Гавайської школи Manoa, практичне навчання 

Джерело: Magruk A. Innovative classification of technology foresight methods. 

Technological and Economic Development of Economy. 2011. Vol. 17. № 4. P. 700‒716. 

 

Таблиця Б6 

Матриця Форсайт-методів в залежності від різних типів майбутнього, 

невизначеності, знання (з прикладами технологій Індустрії 4.0) 

ТИП 

МАЙБУТ- 

НЬОГО 

Прогнозо-

ване 

(a) 

Спроєкто-

ване 

(a) 

Ймовірне 

 

(а) 

Реалістичне 

 

(b) 

Уявне 

 

(c) 

Можливе 

 

(e) 

Неймовірне 

 

(е) 

Потенційне Вподобане/ 

бажане 

РІВЕНЬ 

НЕВИЗНА-

ЧЕНОСТІ 

Нульова Поверхова Статистична Сценарна Розширена Істотна Глибока Абсолютна Комбінація 

видів 

невизна-

ченості 

РІВЕНЬ 

УСВІДОМ-

ЛЕННОСТІ 

ЗНАНЬ 

Номологічні 

знання 

Прості 

знання 

Сучасні 

тенденції 

Поточні знання Запозичені 

знання 

Невиразні 

знання 

Ірраціональні 

знання 

Повне 

незнання 

Сукупність 

експертних 

знань 

ПРИКЛАДИ 

ТЕХНОЛОГІ

Й ІНДУСТРІЇ 

4.0 

Крипто 

валюти 

Безпілотна 

доставка 

Компаньйони-

аватари 

Чотиривимірні 

матеріали 

Ройова 

робото-

техніка 

Технології 

покращен-

ня людини 

Штучна 

свідомість 
 Інноваційні 

технології 

КЛАСИ 

ФОРСАЙТ-

МЕТОДІВ 

ПРИКЛАДИ ФОРСАЙТ-МЕТОДІВ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ТИПАМ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ МАЙБУТНЬОГО І РІВНЯМ 

(УСВІДОМЛЕННЯ) ЗНАНЬ 

Консультати-

вні 

Експертні 

панелі 

  Обстеження Конференції Інтерв‘ю Семінари Есе Експертні 

панелі 

Поєднання 

вибраних 

методів, що 

належать 

до різних 

класів 

Креативні   Діаграми 

зв‘язків 

Колесо 

майбутнього 

Метафоризація Візуалізація Джокери Спекулятивний 

лист 

  

Прескрип-

тивні 

Передбачення 

геніїв 

ТРИЗ Морфологічний 

аналіз 

Дерева 

релевантності 

Картування 

майбутнього 

Детальні 

картини 

Альтернативна 

історія, 

наукова 

фантастика 

Передбачен

ня геніїв 

Мульти-

критеріальні 

  Аналітична 

ієрархія 

процесів 

Аналіз 

охоплення 

даних 

Ключові 

технології 

Кластерний 

аналіз 

      

Радарні Чотири-

вимірні 

матеріали 

Наукометрія Вебометрія Картування 

технологій 

      Метод 

аналогій 

Моделювання   Екстраполя-

ція трендів 

Дерева 

ймовірностей, 

стохастичне 

прогнозування 

Дерева 

класифікації 

Моделювання    Аналіз довгих 

хвиль 

Системна 

динаміка 

Діагностичні   STEEPVL Аналіз 

силового поля 

SWOT, 

DEGEST 

Об‘єктна 

симуляція 

      

Аналітичні Аналіз 

мегатрендів 

Аналіз 

перехресного 

впливу 

Аналіз впливу 

тенденцій 

Контент-аналіз Бенчмаркінг     Технологічна 

вахта, 

сканування 

довкілля 

Обстеження Огляд 

літератури 

Кабінетні 

дослідження 

Веб 

дослідження 

Оцінка 

технологій 

Аналіз 

соцмереж 

Слабкі 

сигнали 

Макро-

історичний 

підхід 

  

Стратегічні   Техно-

логічне 

сканування 

Метод Дельфі Сценарний 

підхід 

Дорожні 

карти 

MANOA Скринінг 

роздрібних 

цін 

  

Джерело: Mаgruk А. Uncertainties, Knowledge, and Futures in Foresight Studies ‒ A Case 
of the Industry 4.0. Foresight and STI Governance. 2020. Vol. 14. № 4. P. 20‒33. 
https://doi.org/10.17323/2500-2597.2020.4.20.33 
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Таблиця Б7 
Компетенції орієнтованого на майбутнє підприємця 

Компетенція 

01а. Визначення тенденцій у мікро- та макросередовищі діяльності організації 

01b. Виявлення тенденцій у мікро- та макросередовищі діяльності компанії 

01с. Аналіз тенденцій у мікро- та макросередовищі діяльності компанії 

02а.  Пошук та фіксування слабких сигналів змін та підривних подій («джокери» та 

аномальні явища) 

02b. Інтерпретація слабких сигналів змін та підривних подій («джокери» та аномальні 

явища) 

03. Визначення чинників, які впливають на використання компаніями стратегічного 

форсайту 

04. Визначення цілей та формування  сценаріїв картин майбутнього, оптимальних для 

організації 

05. Робота в команді 

06. Володіння навичками «партизанської війни» для заперечення стереотипів 

07а. Збір даних (у тому числі за допомогою ІТ-інструментів) 

07b. Аналіз даних (у тому числі за допомогою ІТ-інструментів) 

07c. Інтерпретація даних (у тому числі за допомогою ІТ-інструментів) 

08. Ініціативність ‒ самостійне вжиття стратегічних заходів, підприємливість 

09. Осмислення того, що відбувається 

10. Розробка системи показників контролю реалізації інноваційних стратегій 

11. Інструкторські навички 

12а. Комунікація із співробітниками організації  

12b. Комунікація із представниками інших галузей  

12c. Комунікація із зацікавленими сторонами 

13. Управління проектами 

14. Зміцнення стійкості організації 

15. Навички виконання стратегічного форсайту в організації 

16. Розуміння принципів системного мислення 

17. Готовність до ризику 

18а. Динамічне управління змінами та невизначеністю 

19а. Формування внутрішніх контактних мереж  

19b. Формування зовнішніх контактних мереж 

20. Вміння діяти у складних ситуаціях 

21. Усвідомлення ризиків надмірної ефективності 

22а. Розробка стратегій 

22b. Реалізація стратегій 

23а. Навички планування та організації часу 

23b. Робота в режимі реального часу 

23с. Оптимальне використання нестиковок у графіках 

23d. Вміння цінувати повільний темп життя 

23e. Формування орієнтованого на майбутнє мислення 

23f. Формування орієнтованої на майбутнє ментальної моделі 

24. Нестандартне мислення 

25. Трансформація нових ідей у бізнес-практику 
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Компетенція 

26. Дизайн-мислення 

27. Застосування сценарного підходу  

28а. Формування образів майбутнього для організації 

28b. Формування індивідуальних образів майбутнього 

28с. Колективне формування картин майбутнього (для) організації 

29. Виявлення затребуваних товарів чи послуг 

30. Визнання неповноти наявних знань 

31. Нелінійне мислення 

32. Оперування різноманітністю інструментів форсайту 

33. Володіння інструментами технологічного менеджменту (картування технологій, 

оцінка їхнього потенціалу, життєвого циклу, розстановка пріоритетів, технологічний 

аудит, розробка дорожніх карт) 

34. Виявлення незадоволених потреб 

35. Виявлення продуктів, що реально приносять користь 

36. Освоєння перспективних можливостей для бізнесу 

37. Оптимальний розподіл ресурсів для максимізації  результатів  

38. Вміння бачити картину загалом 

39. Прийняття невизначеності 

Джерело: Kononiuk A., Sacio-Szymanska A., Ollenburg S., Trivelli L. Teaching Foresight and 
Futures Literacy and Its Integration in University Curriculum. Foresight and STI Governance. 
2021. Vol. 15 (3). P. 105‒121. https://doi.org/10.17323/2500 2597.2021.3.105.121 
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