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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ситуація, що складається і практика уп�

равління сільськогосподарськими підприєм�
ствами показує, що досягнення сталого роз�
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навчання з постійною комунікацією між представниками ділової, академічної, урядової сфери та іншими громадсь(
кими діячами. Встановлено, що остаточна мета досліджень майбутнього розвитку полягає в тому, щоб надати інфор(
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витку сільського господарства країни вима�
гає розробки стратегії його інституційної мо�
дернізації. Розробка стратегії забезпечення
конкурентоспроможності аграрного вироб�
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ництва, товарів і послуг вітчизняних аг�
рофірм, окремих галузей сільськогоспо�
дарського виробництва і їх кластерів, регі�
онів, як і в цілому конкурентоспроможності
національної економіки, є найважливішою
складовою модернізації аграрної політики
України.

Інституційна модернізація передбачає
зміну правил поведінки економічних акторів,
задекларованих у відповідних документах,
стратегіях, концепціях, що визначають цілі та
завдання розвитку агросфери, інструменти їх
досягнення. Підготовка таких документів —
процес, хоча і складний, але реалізований в
короткостроковому періоді. Значно більше
часу потрібно для формування національних
інституційних систем, перетворення фор�
мальних інституційних норм у масову прак�
тику, зміни інституційної структури економ�
іки, підвищення ступеня інноваційності еко�
номіки і суспільства в цілому. Таким чином,
досліджувана тематика є особливо актуаль�
на.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання використання форсайту у вітчиз�
няних аграрних підприємствах розглянуті лише
поверхнево. У працях науковців В. Андрійчу�
ка, І. Баланюка, М. Згуровського та ін. знайш�
ли своє відображення у спробах ознайомити
науковий світ з дещо новим в українському еко�
номічному просторі визначенням. Проте вико�
ристання форсайту в аграрній сфері залишаєть�
ся малодослідженим і потребує подальшого
розвитку та вдосконалення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
У статті маємо за мету обгрунтувати доціль�

ність використання форсайту у вітчизняній аг�
рарній сфері, спираючись на досвід передових
країн.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрна сфера є важливою стратегічною га�
луззю української національної економіки, яка
забезпечує продовольчу безпеку та продоволь�
чу незалежність нашої держави. Незважаючи
на певні досягнення в розвитку аграрної сфе�
ри, в Україні ще багато питань чекають на ви�
рішення.

Специфіка АПК визначається, особливо�
стями сільськогосподарського виробництва,
яке виступає серцевиною, комплексотвірною
ланкою об'єднання галузей, що виконують

різноманітні функції та доповнюють одне од�
ного. Це зумовлює необхідність гострого зба�
лансування і пропорційності між складовими
частинами комплексу. Тому протиріччя, котрі
виникають та вирішуються в системі АПК, —
це внутрішній імпульс розвитку самого ком�
плексу, наслідком якого є вирівнювання
рівнів розвитку всіх галузей, що входять до
АПК.

Аналіз сучасного стану розвитку агропро�
мислового виробництва в Україні свідчить про
низьку ефективність основних його галузей,
наявність ще значної частини збиткових гос�
подарських структур, низькі темпи відновлен�
ня матеріально�ресурсного потенціалу, недо�
статню економічну зацікавленість сільсько�
господарських товаровиробників у розвитку
суспільного виробництва. Вчені аграрники
вважають, що стратегічною метою довготри�
валого стійкого розвитку аграрної сфери є
збереження основних природних ресурсів і
забезпечення сучасних технологічних та
інституціональних змін для стабільного задо�
волення потреб населення у продуктах харчу�
вання [5, с. 20].

Тому, на наш погляд, задля прогнозовано�
го майбутнього економічного розвитку вітчиз�
няної аграрної сфери варто застосовувати ме�
тодологію форсайт.

Дослідження майбутнього розвитку не є
практикою, пов'язаною з його правильним чи
неправильним розумінням; воно складається
з використанням уяви, для уникнення сього�
дення і отримання інноваційних рішень шля�
хом роздумів про різні способи вчинення дій.
Остаточна мета досліджень майбутнього роз�
витку полягає в тому, щоб надати інформа�
цію при прийнятті рішень шляхом досліджен�
ня майбутніх тенденцій і потенційних різких
змін.

Форсайт є міцно усталеною областю прак�
тики, а недавно він став новою академічною
сферою. Він є ефективним інструментом для
вироблення політики, спрямований на розроб�
ку платформи спільного навчання з постійною
комунікацією між представниками ділової, ака�
демічної, урядової сфери та іншими громадсь�
кими діячами.

Головна особливість інноваційного проце�
су в агропромисловому комплексі полягає не в
створенні принципово нової продукції в галузі,
а в освоєнні в господарській практиці нових
технологій, заснованих на досягненнях науки і
техніки в суміжних галузях�постачальниках.

Особлива природа форсайту полягає в
тому, що важливий не тільки результат, але і
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сам процес отримання результату. "Форсайт —
це комбінація "Продукту" (прогнози, сценарії,
пріоритети) і "Процесу" (встановлення зв'язків
між усіма зацікавленими сторонами), що
сприяє не стільки передбачення майбутнього,
скільки досягнення консенсусу в суспільстві на
базі планомірного діалогу між політиками,
фахівцями, бізнесменами". Від особливості
організації процесу залежить якість "Продук�
ту", що створюється за допомогою методу фор�
сайт. "Форсайт — це складна поетапна і бага�
тоаспектна взаємодія експертних груп, що
представляють різні сфери діяльності. Підсу�
мок його — вибір стратегічних пріоритетів роз�
витку держави, регіону, галузі або компанії,
заснованих на інноваціях спрямованих на під�
вищення конкурентоздатності, пріоритетів,
досягнення яких стає метою держави, еконо�
мічних агентів і суспільства в цілому".

Варто відзначити, що інструментарій фор�
сайту включає в себе більше двадцяти методів
збору, аналізу та формування рішень як загаль�
нонаукових, так і специфічних.

Основні принципи концепції форсайту:
— залучення (commitment) різних гро�

мадських сил — бізнесу, наукового співтова�
риства, органів державної влади та грома�
дянського суспільства в обговорення і зістав�
лення довгострокових прогнозів, стратегій
розвитку, вироблення більш повного комплек�
сного бачення майбутнього, досягнення кон�
сенсусу та узгодження шляхів досягнення
майбутнього;

— комунікація (communication) учасників;
— концентрація на довготривалому періоді

(concentration on the long term);
— Координація (coordination). Це означає,

що наука і технологія оцінюються в зв'язку з
економічними і соціальними досягненнями;

— згода (consensus) — необхідність злагод�
женої роботи бізнесу, наукового співтовари�
ства, органів державної влади та громадянсь�
кого суспільства, які намагаються прийти до
консенсусу на основі розроблених фахівцями
сценаріїв розвитку суспільства.

Доцільно розглянути запровадження мето�
ду форсайту в економіці розвинутих країн.
Уряд Сінгапуру вкладає великі кошти у власну
діяльність в області аналізу майбутнього і фор�
сайту. Фінляндія, Франція, Німеччина, Японія
і Великобританія і багато інших країн викори�
стовують безліч моделей, які забезпечують
інформацією для вироблення політики. Проект
по форсайту Великобританії реалізується під
керівництвом Урядового Наукового Центру,
але також він отримує інформацію від дослід�

них центрів, корпоративного форсайту, урядів,
академій, блогів, основних ЗМІ. Це встановлює
мережі серед професіоналів в межах і за межа�
ми уряду, які можуть впроваджувати рекомен�
дації в політику. Також він діє в якості велико�
го інформаційно�аналітичного центру, який
створює мережі мислителів і фахівців в області
аналізу майбутнього в державному, приватно�
му, академічному та інших секторах. Останні
проекти по форсайту, які були зроблені, вклю�
чають в себе "міжнародні розміри зміни кліма�
ту", "глобальна міграція" і "глобальний аналіз
майбутнього для продуктів і сільського госпо�
дарства" які сприяли виробленню стратегічних
рекомендацій в сферах міжнародних відносин
і національної безпеки, міського планування та
розробки продовольчих систем. Третій етап
проекту по форсайту Великобританії присвя�
чений розробці політик в сфері охорони навко�
лишнього середовища, охорони здоров'я та
ідентіфікації. Програма форсайта Японії була
запущена в 1970�х роках з серії досліджень ме�
тоду Дельфі. Метод Дельфі полягає в дослід�
женні, проведеного в два або більше етапів, і
надає учасникам другого етапу результати пер�
шого етапу, щоб вони могли змінюватися або
відповідати первинним оцінкам. Японія прове�
ла свій дев'ятий раунд по Дельфі в 2009 році,
який був організований Національним інститу�
том науково�технічної політики, національною
дослідною установою під безпосереднім кері�
вництвом і з фінансуванням від Міністерства
освіти, культури, спорту, науки і технологій.
Німеччина, навпаки, не має централізованих
офісів або систем планування для координації
проектів по форсайту. Замість цього, вона по�
кладається на суспільно і фінансово незалежні
організації, розташовані за межами урядових
структур. Спеціальні комітети і наукові ради
звітують безпосередньо міністерствам, відпо�
відальним за вирішення виникаючих проблем.
У Фінляндії та Франції, системи форсайта
фрагментовані між великою кількістю органі�
зацій, що включають державні, приватні, неуря�
дові та міжнародні організації або їх комбі�
нації.

Незважаючи на відмінність у фінансуванні,
управлінні і реалізації, ці країни широко вико�
ристовують інструменти аналізу майбутнього
і форсайта в стратегічному довгостроковому
плануванні за допомогою різних секторів управ�
ління та урядових організацій.

У кінцевому рахунку, ймовірність прийнят�
тя урядами країн форсайта як інструменту
стратегічного довгострокового планування
для сталого розвитку залежить від політичної
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волі його керівництва, як зазначила Організа�
ція Об'єднаних Націй: "У кінцевому рахунку,
сталий розвиток не є нерухомим станом гар�
монії, а скоріше процесом зміни ... узгодже�
ним як з майбутніми, так і існуючими потре�
бами. Не вдавайте, що процес є легким або
простим. Необхідно робити болючі вибори.
Таким чином, в остаточному аналізі, сталий
розвиток має покладатися на політичну волю."
[2].

Тому задля досягнення результатів нам не�
обхідно зактивізувати зусилля держави та її
інститутів щодо створення правових, економі�
чних і організаційних умов для розвитку та
ефективного функціонування системи інфор�
маційно�аналітичного забезпечення реалізації
державної інноваційної політики, моніторин�
гу інноваційного розвитку економіки аграрно�
го комплексу, ринку інновацій як товару. Про�
те тут повинен бути сформований і відповідним
чином зінституціоналізований спеціальний ме�
ханізм, який функціонально приводитиметься
уповноваженим державним органом разом з
громадською організацією наукового спряму�
вання.

Варто зазначити, що економіка України
почала функціонувати у принципово інших
умовах,  відбувся розрив господарських
зв'язків із промисловими регіонами АР Крим,
Донецької та Луганської областей, що обумо�
вило значне падіння експортного потенціалу
держави, суттєву фінансово�економічну
нестабільність і фактично руйнування попе�
редньої моделі сировинної, низько�техноло�

гічної економіки України. У зв'язку з цим у
міжнародній кооперації праці економіка Ук�
раїни має знайти для себе інші сфери за тими
кластерами економіки, за якими вона має гео�
графічні, ресурсні та людські переваги. Бе�
зальтернативною для неї є переорієнтація на
високотехнологічний шлях подальшого роз�
витку. При цьому держава має зробити став�
ку виключно на якісний людський капітал,
включити конкурентоспроможну науку, пере�
дову освіту та високотехнологічний бізнес у
перелік основних драйверів своєї економіки
(рис. 1).

Підсумовуючи все вищезазначене процес
проведення форсайту має включати в себе на�
ступні етапи:

— вибір цільової установки;
— визначення бачення майбутнього країни,

і визначення кола галузей, які зможуть склас�
ти основу стратегічного розвитку;

— прогноз перспектив розвитку аграрної
сфери;

— прогноз результатів фундаментальних
наукових досліджень в аграрній сфері;

— прогнозування розвитку нових техно�
логій;

— Ппрогнозування виходу на ринок прин�
ципово нових видів продукції.

Далі результати прогнозу зіставляються з
відомими або експертно встановленими резуль�
татами розвитку досліджень, розробок та інно�
вацій в світі в цілому, що дозволяє оцінити по�
тенційну вигоду для виробників інноваційної
продукції і прийняти рішення про підтримку

Рис. 1. Інноваційний розвиток економіки і суспільства України за рахунок активізації
людського капіталу

Джерело: [6].
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найбільш перспективних напрямків досліджень
і розробок.

З метою створення умов для розвитку
інноваційного потенціалу та інноваційної
активності агропромислового комплексу
країни і формування насиченого ринку про�
дукції та послуг необхідно визначити фак�
тори кризового стану агропромислового
комплексу та обгрунтувати шляхи їх подо�
лання при наявних передумовах і можливо�
стях. Досить точно оцінити стан агропро�
мислового виробництва дозволяють відносні
коефіцієнти ефективності факторів еконо�
мічного розвитку.

Основними показниками, що відображають
ступінь розвитку АПК, є параметри виробни�
чої ефективності, а це обсяг виробництва про�
дукції на одиницю земельної площі, продук�
тивність праці, а також показники соціального
характеру — виробництво продукції на душу
населення: зерна, молока, м'яса, овочів, кар�
топлі.

Варто відзначити, що метою форсайту не є
рішення сьогоднішніх проблем або завтрашніх,
мета форсайту на основі теперішніх наукових
розробок і технологій вловлювати тенденції
майбутнього світу і створювати різні його ва�
ріанти. В цьому сенсі форсайт вказує, в якому
напрямі слід розвиватися країні, місту або
підприємству.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМКУ
Україна почала працювати в принципово

нових умовах і висновки фахівців невтішні:
стара структура економіки не може забезпе�
чити ні зростання, ні стабільність, ні навіть
цілісність і незалежність держави. І переорі�
єнтація на високотехнологічний шлях роз�
витку є безальтернативним варіантом. Для
цього необхідна розробка математично об�
грунтованої стратегії розвитку економіки
України за допомогою форсайт�досліджень.
Вона дасть чітке уявлення про те, які заходи
вжити, щоб драйвер економіки — аграрна
сфера створила капітал для збалансованого
розвитку.
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