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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розбудова конкурентоспроможного, ста�

більного й прогнозованого у тенденціях роз�
витку сільського господарства стає можливою
лише за умови його переходу на інноваційний
шлях розвитку. Серед суб'єктів аграрного
бізнесу є структури, які завдяки достатнім
фінансовим можливостям, перш за все залучен�
ню капіталу з інших галузей, системно впровад�
жують передові інноваційні розробки. Це під�
приємства з вирощування зерна та технічних
культур, свинарського, птахівничого напряму,
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Актуальність даного дослідження обумовлена посиленою конкуренцією, обмеженням державного фінансуван"
ня, зростаючою складністю і підвищенням ролі наукової та технологічної компетенції. Сценарний підхід до визна"
чення майбутнього сфери дозволяє визначити ресурси, необхідні для досягнення поставлених цілей. На рівні сільсько"
господарських організацій метод форсайту дозволяє вибирати технології, створювати альтернативні напрями для
майбутнього розвитку, навчати людей і мотивувати зміни, підвищувати загальний науково"технічний рівень сфери.
Форсайт формує інноваційні настрої в політиці, сприяє посиленню промислової конкурентоспроможності та роз"
ширенню торгового потенціалу. Форсайт стимулює позитивні ефекти в сфері економіки, охорони навколишнього
середовища і соціального забезпечення, в суспільних відносинах і культурі на національному та регіональному рівнях.
У статті розкрито сутність методології форсайту, обгрунтовано її роль та визначені характерні риси й відмінності
від інших інструментів вивчення майбутнього. Визначено необхідність застосування форсайту як спеціальної мето"
дології прогнозування. Висвітлено особливості форсайтного прогнозування. Запропоновано концептуальну іденти"
фікацію сегментів прогнозування інновацій. Обгрунтовано необхідність запровадження форсайтного методу здійснен"
ня моніторингу ринку інновацій.

The relevance of this study is due to heavy competition, limitation of public funding, increasing complexity and the
growing role of scientific and technological competence. The scenario approach to defining future areas to determine the
resources necessary to achieve their goals. At the level of agricultural organizations, Forsyth method allows you to choose
the technology to create alternative directions for future development, educate people and motivate changes raise the
general level of scientific and technical sphere. Forsyth creates innovative mood in politics, enhances the industrial
competitiveness and trade expansion potential. Forsyth encourages positive effects in the economy, environment and
social security, in social relations and culture at national and regional levels. The essence of foresight methodology,
grounded it's role and identified the characteristics and differences from other instruments studying the future are
uncovered in the article. The need for a special foresight forecasting methodology is determined. Highlights particularly
foresight forecasting. The conceptual identification of segments of forecasting innovation is proposed. The necessity of
introducing foresight method of monitoring market innovations is grounded.
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галузі овочівництва закритого грунту, що ма�
ють сучасну техніку та використовують новітні
технології.

Для обгрунтування стратегічних і навіть
тактичних рішень в умовах мінливої суспільної
практики широко використовуються про�
гнозні, особливо форсайтні дослідження. Влас�
не, вони стають одним з дієвих інструментів
науково�технологічної та інноваційної політи�
ки в умовах глобалізації.

Використання форсайту стало реакцією на
структурні зміни в економічній сфері, зумов�
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лені посиленням взаємодії між наукою та ви�
робництвом. Ця взаємодія настільки прискори�
ла процеси розробки нових технологій, нових
видів наукомісткої продукції, що ефективна
організація інноваційної діяльності стала ви�
значати шанси на перспективи розвитку держа�
ви у світовому конкурентному середовищі.

Тільки структурні зміни економіки, перехід
до інноваційного розвитку допоможуть одер�
жати результат і забезпечити виживання еко�
номіки в умовах кризи. Проте лише локальних
заходів та дій для цього недостатньо. Сьогодні
як ніколи вкрай необхідною постає проблема
вибору та застосування сучасного методично�
го інструментарію для прийняття стратегічних
управлінських рішень [6].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Для пострадянського простору термін фор�
сайт залишається відносно новим. Технології
форсайту присвячено в Україні невелику
кількість праць. Дослідження знайшли відоб�
раження у працях вітчизняних і зарубіжних
учених таких, як Л.І. Федулової, Т.К. Кваши,
В.М. Осипова, М.В. Бойкової, С.А. Квітки, С. Бо�
гачова, О.Г. Шпикуляка, M. Ben, R. Popper та
ін. Водночас форсайт, як і багато інших мод�
них концептів, що прийшли з�за кордону, за�
лишається не до кінця дослідженим, що, безу�
мовно, впливає на можливість його застосуван�
ня в умовах вітчизняної економіки.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Інноваційна діяльність як основа ефектив�
ного функціонування, становить процесний
базис становлення відповідної інноваційної
моделі, яка за процесним підходом потребує
створення дієвої системи інформаційного за�
безпечення як у ракурсі можливостей оцінок
стану справ, так і розробки прогнозів на май�
бутнє. У цьому контексті зазначимо, що сього�
дення і перспективи становлення інноваційної
моделі розвитку аграрного сектора економіки
вимагають активної інституціоналізації таких
складових інституційного забезпечення ринку,
як моніторинг та прогнозування, що визначе�
но об'єктивними потребами.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є здійснення моніторингу

ринку інновацій в аграрній сфері за допомо�
гою форсайтного методу, спроможного забез�
печити суттєве підвищення ефективності сфе�
ри.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Форсайт є принципово новим підходом до
визначення сценаріїв майбутнього. Його ос�
новний сенс — мобілізація людей із різних
верств суспільства — від рядових споживачів і
підприємців до глав дослідницьких центрів,
державних і політичних діячів на досягнення
поставлених на десятиліття вперед завдань. Ха�
рактерна роль форсайту полягає саме у фор�
муванні майбутнього, оскільки методи, що ви�
користовуються під час прогнозування, на�
правлені на створення образу майбутнього, до
якого прагнутимуть учасники цього процесу.
Необхідно виділити низку аспектів, що підкрес�
люють особливості форсайту:

— система методів експертної оцінки роз�
витку в довгостроковій перспективі;

— аналіз явищ, що передбачає контроль і
управління;

— виявлення тактичних і стратегічних кон�
курентних переваг;

— організація систематичних дій, що дають
змогу досягти на їх основі відчутних ефектів
для економіки й суспільства;

— систематичний процес взаємодії і вста�
новлення зв'язків між усіма зацікавленими сто�
ронами, що сприяє досягненню узгодженості
в суспільстві на базі планомірного діалогу між
політиками, фахівцями, бізнесменами і вияв�
ленню нових проблем розвитку [2, с. 89].

 Форсайт — це процес, який включає три фун�
даментальні елементи: погляд на перспективу
(довгостроковість, далекоглядність); планування
(вироблення політик, цілепокладання) та участь
акторів (основних замовників / зацікавлених
осіб); застосування різних джерел інформації.

На нашу думку, основними завданнями
форсайту є стимулювання появи нових альтер�
нативних ідей і формування усвідомлення всьо�
го спектра можливих перспектив при визна�
ченні пріоритетів, що зокрема відбувається зав�
дяки мережній взаємодії учасників форсайту,
яка зміцнює зв'язки всередині інноваційної си�
стеми та підвищується її результативність.

Характерною рисою форсайту є його сис�
тематичність. Форсайт�проекти здійснюються
регулярно, як правило, за повторюваною схе�
мою або ж проводяться як послідовність взає�
мопов'язаних проектів, націлених на вирішен�
ня комплексу взаємопов'язаних завдань.
Організація систематичних спроб "зазирнути в
майбутнє" призводить до формування більш
високої культури управління й у результаті —
до формування більш обгрунтованої науково�
технічної та інноваційної політики [1].
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Виникає запитання: чим форсайт відріз�

няється від простого прогнозування?
Форсайт є більш комплексним підходом,

ніж прогнозування.
Традиційне прогнозування, як правило,

формується обмеженим колом експертів�вче�
них, вузьких фахівців у певній галузі діяль�
ності. Форсайт же залучає всіх ключових учас�
ників розвитку: науку, бізнес, уряд, гро�
мадськість; розвиває співробітництво і коопе�
рацію між бізнесом, державою та вченими.
Таким чином, на відміну від прогнозування під
поняттям форсайт мається на увазі участь ба�
гатьох експертів з усіх сфер діяльності, в тій
чи іншій мірі пов'язаних з тематикою конкрет�
ного проекту або проблеми, а часом і прове�
дення опитувань певних груп населення (жи�
телів регіону, молоді та ін.), зацікавлених у
вирішенні завдань, що обговорюються в рам�
ках проекту. В рамках форсайту йдеться про
оцінку можливих перспектив інноваційного
розвитку, пов'язаних з прогресом науки і тех�
нологій, окреслюються можливі технологічні
горизонти, які можуть бути досягнуті при
вкладенні певних засобів і організацій систе�
матичної роботи, а також ймовірні ефекти для
економіки і суспільства.

Найбільшу популярність метод форсайту
отримав в Європі (ЄС, Швейцарії, Норвегії,
Росії) і на міжнародному рівні — під егідою
ОЕСР, ФАО, ЮНЕСКО, ЮНІДО, Світового
Банку. Вважається, що Франція має найбільш
тривалий досвід форсайту в бізнесі.

Запровадження форсайтного методу здійс�
нення моніторингу ринку інновацій дасть мож�
ливість зреалізувати підходи до прогнозуван�
ня інноваційної діяльності у найбільш прогре�
сивному плані. Тому зосередимо нашу увагу на
окресленні методологічної конструкції фор�
сайту у концептуальному позиціонуванні озна�
ченої системи прогнозування власне стосовно
такої специфічної моделі господарського про�
цесу як аграрна сфера, перш за усе аграрний
ринок інновацій.

Проте ми пропонуємо тут таку систему мо�
ніторингу, яка зпозиціонується як комплекс�
на — поєднання аналізу сучасного стану
інноваційності з методами прогнозування пер�
спектив. Це фактично спроба унормувати
реалістичність стратегічних пріоритетів інно�
ваційного розвитку і управлінських рішень в
системі агробізнесу. Створення такої інститу�
ційної системи й інституціоналізація методів
форсайту в сферу агровиробничого комплек�
су є можливим, доцільним і реальним у кон�
тексті визнання галузі локомотивом економі�

ки, а інновацій — запорукою сталого, віднов�
люваного розвитку.

Методологія форсайту дасть також реаль�
ну можливість для об'єднання інформаційних
ресурсів з накопичення інформації щодо ста�
ну, умов, особливостей та перспектив інновац�
ійної діяльності в аграрному секторі економі�
ки України, створивши спеціалізовану аналі�
тичну систему з об'єктивістським підходом до
оцінювання (аналізу й прогнозування) ринку
аграрних інновацій, інноваційного розвитку
аграрних підприємств.

Задля досягнення означеного необхідно
зактивізувати зусилля держави та її інститутів
щодо створення правових, економічних і орга�
нізаційних умов для розвитку та ефективного
функціонування системи інформаційно�аналі�
тичного забезпечення реалізації державної
інноваційної політики, моніторингу інновацій�
ного розвитку економіки аграрного комплек�
су, ринку інновацій як товару.

Запровадження форсайтного методу здійс�
нення моніторингу ринку інновацій дасть мож�
ливість зреалізувати підходи до прогнозуван�
ня інноваційної діяльності у найбільш прогре�
сивному плані. Тому зосередимо нашу увагу на
окресленні методологічної конструкції фор�
сайту у концептуальному позиціонуванні озна�
ченої системи прогнозування власне стосовно
такої специфічної моделі господарського про�
цесу як аграрна сфера, перш за усе аграрний
ринок інновацій.

Форсайт дасть можливість прогнозувати
перспективи інноваційного розвитку аграрної
науки, однойменної галузі і оцінити доцільності
різних необхідностей удосконалення інститу�
ційного забезпечення, позиціонуючись як його
частина (форсайт — складова покращання
інституційного забезпечення ринку інновацій
та підвищення його ефективності). Задане твер�
дження, на наше переконання, цілком прийнят�
не з методологічної точки зору і з позиції за�
безпечення необхідних удосконалень органі�
зації процесу моніторингу перспектив інно�
вацій. Його інституційна конструкція в мето�
дологіко�практичному плані, спрямована ви�
ключно на означення контурів майбутнього у
функціонуванні аграрного ринку інновацій, що
у свою чергу унормовує необхідність зміни та�
кож інституційного забезпечення (законодавчі
норми, інфраструктура). Саме виходячи з та�
ких позицій, ми пропагуємо необхідність зас�
тосування форсайту як спеціальної методо�
логії прогнозування (табл. 1).

Запровадження заданого в таблиці 1 інсти�
туційного конструкту позиціонування форсай�
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ту, на наше переконання, дасть можливість для
ідентифікації сегментів у прогнозуванні ринку
інновацій за інституційними рівнями (табл. 2).

Означене надасть можливість чітко визна�
читися щодо вибору стратегічних пріоритетів
розвитку аграрної галузі й інституційного за�
безпечення ринку інновацій зокрема. Така по�
становка питання об'єктивно означена основ�
ним принципом інституціоналізації організа�
ційної структури досліджуваного ринку —
ефективність і конкурентоспроможність, які
можливі лише в ареалі набуття прогнозова�
ності інновацій з визначенням їх об'єктивної
необхідності. Саме вибір стратегічних пріори�
тетів (правильний вибір) надасть можливість
сформувати необхідну інституційну конструк�
цію ринку, означивши досяжні пріоритети й
виборювати при цьому необхідні ефекти діяль�
ності в сучасному глобально�конкурентному
світі. Аксіоматичність заданої мотивації в тому,
що сьогодні, позиціонуючи аграрний сектор як
системоутворювальну щодо соціально�еконо�
мічного добробуту української нації галузь,
прогнозування інновацій у цій сфері, становить
загальновизнаний базис конкурентоспромож�
ності, принаймні з огляду на специфіку удос�
коналень, інституційного забезпечення ринку

інновацій. Удосконалення інституційного за�
безпечення у форсайтному вимірі слід унорму�
вати навколо таких заходів, як: вибір стратегі�
чних пріоритетів розвитку аграрного ринку
інновацій та галузі загалом; ідентифікації най�
більш конструктивних і досяжних галузевих
інновацій; упорядкування й удосконалення
інституцій — провідників інноваційного проце�
су.

Форсайт надає якісно нові можливості
удосконалення інститутів, інституцій та ме�
ханізмів, програмування інституційних взає�
модій й власне процесу створення, поширення
знань, а також їх втілення в інноваційні (агро�
інноваційні) продукти. Форсайт, у даному кон�
кретному випадку, стає стратегіко�необхідним
орієнтиром в імплементації заходів з моніто�
рингу ринку та прогнозування інноваційної
діяльності в аграрній сфері.

Утвердження заданої методології прогно�
зування як інструментарію прогнозування — це
не данина моді, а реалії сьогодення, адже в світі
вже давно сформувався зовсім інший контекст
організації інноваційного процесу — заснова�
ний на моделі побудови довгострокових про�
гнозів, у тому числі й щодо інституцій ринку.
Наука та інновації, в аграрному секторі націо�

нальної економіки, повинні стати центром
відповідальності у забезпеченні прийнят�
тя управлінських рішень. Таким має бути
національний пріоритет в удосконаленні
організаційно�ринкового механізму та
формуванні інституційного середовища
розвитку інноваційної діяльності в агро�
сфері. Зазначимо, форсайтний підхід, на
наше глибоке переконання, дасть мож�
ливість максимально використати, ефек�

Таблиця 1. Інституційний конструкт і впроваджувальні контури форсайту
у прогнозуванні ринку агроінновацій
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Таблиця 2. Концептуальна ідентифікація сегментів
прогнозування інновацій
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тивно розподілити за пріоритетними напряма�
ми, інституційно упорядкувати інноваційний
потенціал аграрної науки, технологій, а голов�
не — усунути наявні сьогодні прояви псевдо�
інноваційності. Особливість форсайтного про�
гнозування — міждисциплінарний підхід
(міждисциплінарна співпраця), що дозволяє
означити різнобічні пріоритети, можливості й
ефективно розподілити ресурси науки, упоряд�
кувавши задля цього інституції ринку. Не є про�
блемою локалізація форсайту на аграрній скла�
довій, адже вона є пріоритетною для України у
ролі можливостей нарощування доданої вар�
тості і суспільного продукту.

ВИСНОВКИ
Інституціоналізацію моніторингу ринку у

контексті надання йому можливостей для
здійснення прогнозування пропонується
здійснювати шляхом побудови інституційної
системи збору і аналізу даних про інновації, ба�
зованої на методології форсайту. Інститу�
ціоналізація пропонованого методологічного
конструкту моніторингу ринку та прогнозуван�
ня розвитку інноваційної діяльності в аграрній
сфері, на основі форсайту, дозволить вирішити
одну з фундаментальних проблем в поліпшенні
інституційного забезпечення ринку інновацій —
активне позиціонування необхідності переходу
галузі на інвестиційно�інноваційну модель і за�
безпечення належного інформаційно�аналітич�
ного супроводження цього процесу.
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