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ТЕХНОЛОГІЇ ФОРСАЙТУ  
В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 
Стаття присвячена висвітленню теорії та практики сучасних технологій наукового 

передбачення і прогнозування сценаріїв майбутнього стану соціуму та його економіки з метою 
ефективного формування й реалізації соціально-економічної політики. Визначено особливості 
застосування технологій форсайту в сучасних дослідженнях економіки. Проаналізовано динаміку 
дослідницьких публікацій (журнальних статей) за тематикою форсайту (за ключовими словами 
«форсайт»-«foresight», «технологія форсайту»-«foresight technology», «методологія форсайту»-
«foresight methodology»), представлених в онлайн-колекції опублікованих наукових матеріалів на 
платформі ScienceDirect видавництва Elsevier, за період 1997–2020 рр. Охарактеризовано тенденції 
розповсюдження форсайту в світовій практиці науково обґрунтованого прогнозування та 
програмування соціально-економічних процесів. Узагальнено досвід проведення форсайт-досліджень 
у Сполучених Штатах Америки, країнах Європейського Союзу, в Японії, а також у Казахстані, 
Білорусі та Росії. Акцентовано, що досвід вітчизняного та іноземного форсайту доцільно 
впорядковувати з урахуванням специфіки численних складових форсайт-процесу. За результатами 
аналізу доробку українських науковців та вітчизняної практики застосування методів наукового 
передбачення зроблено висновок, що Україна знаходиться на початковому етапі освоєння форсайт-
технологій.  

Ключові слова: технологія форсайту, методологія дослідження, соціально-економічний 
розвиток, прогнозування тенденцій, складники форсайт-процесу. 

 
Вступ. Актуальною проблемою для вітчизняної економічної науки та практики менеджменту 

наразі постає пошук і застосування нових ефективних інструментів, методів і технологій 
стратегічного управління розвитком держави, її окремих територій, сфер суспільного життя, секторів 
і галузей економіки та науки. Серед відносно нових розробок світової економічної та управлінської 
думки в цьому напрямі є технологія форсайту (від англ. foresight – погляд у майбутнє, передбачення). 
що активно застосовується в сучасних системах корпоративного, міського, регіонального, галузевого, 
національного управління розвинених країн світу з метою обґрунтованого прийняття оптимальних  
і результативних рішень на основі визначення провідних шляхів розвитку науки і техніки  
та стратегічних перспектив інноваційного розвитку продуктивних сил, урахування ключових 
технологічних тенденцій, здатних максимально позитивно впливати на економіку, науку  
й суспільство в довгостроковій перспективі [1, с. 158]. Враховуючи зазначене, дослідження  
за обраною тематикою є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За результатами аналізу дослідницьких публікацій 
(статей), представлених за період 1997–2020 рр. в онлайн-колекції опублікованих наукових 
матеріалів на платформі ScienceDirect видавництва Elsevier, можна стверджувати, що інтерес 
науковців до тематики форсайту постійно зростає (таблиця 1). Про це свідчить динаміка щорічної 
кількості публікацій за досліджуваною тематикою за предметними сферами за період 1997–2020 рр. 
Найбільша кількість публікацій (сумарно за увесь зазначений період) за тематикою форсайту, 
знайдених на зазначеаній платформі з використанням ключового слова «форсайт» (foresight), 
зафіксована по предметній сфері «Economics, Econometrics and Finance» – 4594 дослідницькі статті 
(таблиця 2): у 1997 р. науковці представили лише 90 одиниць матеріалів, а в 2000 р. – вже 
205 одиниць. Доволі значна кількість публікацій припадає на такі предметні сфери наукових 
досліджень, як «Social Sciences» (сумарно – 3200 публікацій, у 1997 р. – 40, а в 2020 р. – 
212 одиниць), «Business, Management and Accounting» (відповідно 3043, 53 і 215 публікацій). 
Найменша кількість дослідницьких статей за тематикою форсайту припадає на предметну сферу 
«Agricultural and Biological Sciences»: 990 одиниць – сумарно за весь період 1997–2020 рр., в 1997 р. – 
13, а в 2000 р. – 66 одиниць. 
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Таблиця 1 – Тематична структура публікацій (наукових статей у журналах) в базі даних 
ScienceDirect видавництва Elsevier, знайдених із використанням ключового слова «форсайт» 
(foresight), період 1997–2020 рр. 
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Предметна сфера досліджень, галузь науки 
E

co
n

o
m

ic
s,

 
E

co
n

o
m

et
ri

cs
 

an
d

 F
in

an
ce

 

S
o

ci
al

 S
ci

en
ce

s 

B
u

si
n

es
s,

 
M

an
ag

em
en

t 
an

d
 A

cc
o

u
n

ti
n

g 

M
ed

ic
in

e 
an

d
 

D
en

ti
st

ry
 

P
sy

ch
o

lo
g

y 

D
ec

is
io

n
 

S
ci

en
ce

s 

E
n

g
in

ee
ri

n
g 

E
n

v
ir

o
n

m
en

ta
l 

S
ci

en
ce

 

E
n

er
g

y 

A
g

ri
cu

lt
u

ra
l 

an
d

 
B

io
lo

g
ic

al
 

S
ci

en
ce

s 

1997 90 40 53 37 21 28 24 9 2 13 
1998 105 46 45 36 34 21 27 21 9 16 
1999 86 36 40 30 15 19 17 19 9 15 
2000 85 46 42 34 18 19 24 24 10 15 
2001 84 31 49 29 18 29 17 21 3 17 
2002 83 38 61 22 22 31 9 37 4 7 
2003 88 44 53 28 32 26 11 23 12 18 
2004 70 48 63 26 23 23 20 23 13 12 
2005 118 45 69 22 41 35 18 25 14 16 
2006 132 74 81 32 39 34 25 29 10 23 
2007 132 74 85 29 45 50 29 25 26 27 
2008 158 74 81 29 55 44 24 33 27 30 
2009 131 88 93 22 49 45 33 38 39 43 
2010 135 104 122 33 58 61 33 22 24 22 
2011 127 143 121 50 70 65 36 57 45 41 
2012 133 152 133 43 49 53 46 63 42 46 
2013 172 148 143 46 76 72 50 94 56 67 
2014 163 180 125 45 70 65 64 73 92 44 
2015 144 196 180 51 133 127 77 82 75 44 
2016 151 177 155 53 77 88 97 97 114 61 
2017 147 164 179 43 121 134 120 83 142 48 
2018 146 170 131 42 74 78 113 121 156 62 
2019 170 162 174 54 83 114 135 100 148 52 
2020 205 212 215 72 99 125 154 139 188 66 

Джерело: складено автором у результаті аналізу представлених в онлайн-колекції опублікованих 
наукових матеріалів на платформі ScienceDirect видавництва Elsevier 

 

У таблиці 2 представлено рейтинги галузей знань (предметних сфер досліджень) за кількістю 
дослідницьких статей (в період 1997–2020 рр.), знайдених за ключовими словами «технологія 
форсайту» (foresight technology) і «методологія форсайту» (foresight methodology) в базі даних 
ScienceDirect видавництва Elsevier. Загалом соціальні та гуманітарні науки є лідерами за кількістю 
зазначених публікацій. Абсолютним лідером за кількістю публікацій, знайдених за ключовими 
словами «технологія форсайту» (foresight technology) за увесь період досліджень, є «Economics, 
Econometrics and Finance» (2599 одиниць), на другому місці знаходиться «Business, Management and 
Accounting» (2453 публікації), на третьому – «Social Sciences» (2149 одиниць). Найменша кількість 
статей, знайдених за ключовими словами «технологія форсайту», припадає на предметну сферу 
«Agricultural and Biological Sciences»: 542 одиниці сумарно за період 1997–2020 р. Найбільша 
кількість публікацій, знайдених за ключовими словами «методологія форсайту» (foresight 
methodology) за увесь період досліджень, припадає на «Business, Management and Accounting»  
(1818 одиниць), на другому місці знаходиться «Social Sciences» (1612 публікацій), на третьому – 
«Economics, Econometrics and Finance» (1382 одиниці). Найменша кількість статей, знайдених  
за ключовими словами «методологія форсайту» за увесь період досліджень, припадає на предметну 
сферу «Computer Science»: 362 одиниці. 
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Таблиця 2 – Рейтинг галузей знань (галузей науки) за загальною кількістю публікацій 
(наукових статей у журналах), розміщених у базі даних ScienceDirect видавництва Elsevier, 
знайдених за ключовими словами «технологія форсайту» (foresight technology), «методологія 
форсайту» (foresight methodology), період 1997–2020 рр. 
 

Рейтинг Ключові слова для пошуку, предметні області наукових досліджень 
Кількість 

публікацій 

 форсайт – foresight  
1 Economics, Econometrics and Finance 4594 
2 Social Sciences 3200 
3 Business, Management and Accounting 3043 

4 Medicine and Dentistry 1736 
5 Psychology 1665 
6 Decision Sciences 1597 
7 Engineering 1454 

8 Environmental Science 1437 

9 Energy 1351 
10 Agricultural and Biological Sciences 990 

 технологія форсайту – foresight technology  

1 Economics, Econometrics and Finance 2599 

2 Business, Management and Accounting 2453 

3 Social Sciences 2149 
4 Decision Sciences 1382 
5 Energy 1207 
6 Engineering 1172 

7 Environmental Science 969 
8 Psychology 969 
9 Computer Science 577 

10 Agricultural and Biological Sciences 542 

 методологія форсайту – foresight methodology  
1 Business, Management and Accounting 1818 
2 Social Sciences 1612 

3 Economics, Econometrics and Finance 1382 
4 Decision Sciences 1056 
5 Psychology 909 
6 Energy 863 

7 Engineering 772 

8 Environmental Science 768 
9 Agricultural and Biological Sciences 426 

10 Computer Science 362 

Джерело: складено автором у результаті аналізу представлених в онлайн-колекції опублікованих 
наукових матеріалів на платформі ScienceDirect видавництва Elsevier 

 
За даними таблиці 3 можна визначити частку публікацій, присвячених форсайту в сферах 

«Economics, Econometrics and Finance», «Business, Management and Accounting», «Social Sciences», 
«Decision Sciences», у загальній кількості публікацій за тематикою форсайту в базі даних 
ScienceDirect за період 1997–2020 рр. В 2020 р. частка публікацій, присвячених форсайту  
в зазначених сферах, в загальній кількості публікацій за тематикою форсайту в базі даних становить: 
за пошуком за ключовим словом «форсайт» – 53,7 %; за ключовими словами «технологія форсайту» – 
53,9 %; за словами «методологія форсайту» – 53,4 %. У 1997 р. частка таких публікацій відповідно 
становила 63,5 %, 67,0 % і 66,2 %.  
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Таблиця 3 – Кількість публікацій (наукових статей у журналах), знайдених із 
використанням ключових слів «форсайт» (foresight), «технологія форсайту» (foresight 
technology), «методологія форсайту» (foresight methodology), в базі даних ScienceDirect 
видавництва Elsevier за галузями «Economics, Econometrics and Finance», «Business, Management 
and Accounting», «Social Sciences», «Decision Sciences», період 1997–2020 рр. 

 

Роки 

За ключовим словом 
«форсайт» (foresight) 

За ключовими словами 
«технологія форсайту» 
(foresight technology) 

За ключовими словами 
«методологія форсайту» 
(foresight methodology) 

всі 
галузі 
науки 

за галузями «Economics, 
Econometrics and 

Finance», «Business, 
Management and 

Accounting», «Social 
Sciences», «Decision 

Sciences» 

всі 
галузі 
науки 

за галузями «Economics, 
Econometrics and 

Finance», «Business, 
Management and 

Accounting», «Social 
Sciences», «Decision 

Sciences» 

всі 
галузі 
науки 

за галузями «Economics, 
Econometrics and 

Finance», «Business, 
Management and 

Accounting», «Social 
Sciences», «Decision 

Sciences» 
1997 252 160 154 106 71 47 
1998 286 166 157 94 69 48 
1999 219 134 122 81 65 41 
2000 244 146 139 92 71 44 
2001 230 140 148 102 74 48 
2002 251 148 155 104 93 57 
2003 265 154 162 104 96 61 
2004 251 147 150 97 98 65 
2005 322 197 202 132 112 74 
2006 364 231 229 150 140 87 
2007 394 251 259 173 154 102 
2008 408 265 265 179 161 107 
2009 421 254 273 177 182 113 
2010 454 294 321 211 207 141 
2011 524 320 354 227 241 163 
2012 536 332 563 231 262 169 
2013 626 377 443 279 304 181 
2014 249 389 450 270 349 203 
2015 745 363 537 348 397 270 
2016 730 410 518 289 381 233 
2017 776 425 578 311 472 272 
2018 781 399 574 298 438 224 
2019 824 431 622 321 505 267 
2020 1010 542 757 408 680 363 

Джерело: складено автором у результаті аналізу представлених в онлайн-колекції опублікованих 
наукових матеріалів на платформі ScienceDirect видавництва Elsevier 

 
З-поміж українських науковців до проблематики форсайту звертаються: академік НАН України 

Згуровський М. [2], член-кореспондент НАН України Кизим М. [3], академік Академії педагогічних 
наук України Мазаракі А. [4]; професори Бойко М. [4], Дергачова В. [5], Кравченко М. [5], 
Матюшенко І. [3], Шостак І. [3], Федулова Л. [6], Фінагіна О. [7] та ін. В умовах постійного зростання 
інтересу науковців до проблематики форсайту та розширення його предметної області виникає 
потреба у додатковому вивченні специфіки технології форсайту в сучасних дослідженнях економіки.  

Отже, метою статті є визначення особливостей застосування технологій форсайту в сучасних 
економічних дослідженнях. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наразі серед науковців немає одностайності  
у розумінні того, що являє собою форсайт. Існує декілька підходів до визначення сутності форсайту. 
Деякі науковці вважають, що «у найзагальнішому вигляді форсайт являє собою систему 
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передбачення» та «системний інструмент впливу на формування майбутнього» [8]. Деякі 
дослідники розглядають форсайт як «інструмент стратегічного довгострокового планування для 
країн, що розвиваються» та «метод просування інновацій, стратегічної оцінки і проактивного 
формування майбутнього, який дозволяє враховувати можливі зміни в усіх сферах суспільної 
діяльності: науці і технологіях, економіці, соціальних та суспільних відносинах, культурі» [9]. Інші 
вчені вважають, що «форсайт – це процес, метою якого є визначення можливого майбутнього, 
створення його бажаного образу та визначення стратегій його досягнення» [10]. Є також думка,  
що «форсайт – це система методів експертної оцінки довгострокових перспектив інноваційного 
розвитку, виявлення технологічних проривів, здатних найбільш позитивно впливати на економіку  
і суспільство» [11]. Слушною варто визнати також думку, згідно з якою форсайт – «технологія 
передбачення, за допомогою якої ведеться обговорення ймовірних змін в майбутньому, інакше 
кажучи, здійснюється передбачення нових явищ та процесів, які визрівають в сьогоднішній 
діяльності» [12, с. 15]. Певний інтерес становлять позиції, з яких сутність форсайту розуміється як: 
«соціальна технологія, формат комунікації, що дозволяє учасникам домовитись стосовно образу 
майбутнього, а визначивши бажаний образ майбутнього, домовитись про дії в його контексті» [13]; 
«методологія планування, яку пропонується використовувати для експертної оцінки стратегічних 
напрямів розвитку» і «технологія прогнозування, яка ґрунтується на передбаченні» [14, с. 105]. 
Визнаючи правомірність кожного з наведених вище визначень сутності форсайту, його можна 
вважати інструментом або сукупністю інструментів, методом або системою методів, методологією, 
процесом і технологією науково обґрунтованого передбачення, прогнозування майбутнього стану 
суспільства та різноманітних численних сфер суспільної діяльності.  

Відповідно до мети, окресленої для цієї публікації, уточнимо поняття «технологія форсайту»  
та «методологія форсайту». 

Говорячи про технологію форсайту, слід зважати, що термін «технологія» (англ. technology від 
давньогр. τέχνη – уміння і λόγος – думка, слово, вчення) має декілька значень: 1) сукупність знань, 
відомостей про послідовність окремих виробничих операцій у процесі виробництва чого-небудь; 
2) сукупність способів обробки або переробки матеріалів, виготовлення виробів, проведення різних 
виробничих операцій тощо; 3) застосування наукових знань для вирішення практичних завдань [15]. 
З цих позицій, технологією форсайту доцільно вважати: сукупність знань, відомостей про 
послідовність окремих операцій щодо наукового передбачення й обґрунтування образу майбутнього 
суспільства та його економіки, науки, способів виробництва, та інших сфер суспільної діяльності; 
сукупність способів обробки або переробки інформації щодо факторів, ресурсів, умов розвитку 
суспільства; сукупність способів і методів наукового обґрунтування альтернативних шляхів  
і сценаріїв розвитку суспільства у майбутньому; застосування наукових знань для вирішення 
практичних завдань впливу на формування майбутнього, враховуючи можливі зміни в усіх сферах 
суспільної діяльності. 

Поняття «методологія» по-різному трактується в науковій літературі, але залишається майже 
незмінним впродовж доволі тривалого періоду часу. У найзагальнішому розумінні, методологія  
(від грецьк. μέυοδος – шлях дослідження чи пізнання; λόγος – в цьому випадку вчення) – це: 1) вчення 
про методи пізнання та перетворення дійсності; 2) сукупність прийомів дослідження,  
що застосовуються в якійсь науці [16]. За визначенням Мочерного С., методологія науки –  
«це система різноманітних методів, засобів і прийомів наукового пізнання (передовсім принципів, 
законів та категорій) та наука (або вчення) про цю систему» [17, с. 43]. Враховуючи зазначене, 
методологію форсайту можна вважати системою методів, засобів і прийомів наукового пізнання 
(передовсім принципів та закономірностей) процесу розвитку суспільства та його економіки  
у прогнозованому майбутньому, зокрема прогнозованих варіантів такого розвитку. 

Досвід вітчизняного та іноземного форсайту доцільно впорядковувати з урахуванням 
специфіки численних складових форсайт-процесу, елементів технології та методології форсайту,  
які наразі активно досліджуються в науковій літературі та широко представлені в різноманітних 
методиках щодо проведення форсайту. Основні складники форсайт-процесу, залежно  
від особливостей застосовуваних елементів технології та методології форсайту за визначенням [12; 
14; 18–22], представлені в таблиці 4.  
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Таблиця 4 – Основні складові форсайт-процесу залежно від особливостей застосовуваних 
елементів технології та методології форсайту 

 

Складові 
форсайт-процесу 

Специфіка елементів технології та методології форсайту 

Мета Оцінка можливих сценаріїв розвитку окремих напрямів науки і технологій; 
підготовка прогнозів за найпроблемнішими напрямами, сценаріїв та 
економічних моделей розвитку; вибір альтернативних станів у майбутньому; 
визначення пріоритетних напрямів досліджень; поглиблення взаємодії 
учасників наукових та інноваційних систем; формування наукової та 
інноваційної політики; виявлення потенціальних загроз та можливостей; 
розвиток комунікації, діалогу між представниками влади, науки, бізнесу, 
громадянського суспільства 

Завдання  Обґрунтування технологічної та інноваційної стратегій; виявлення очікуваних 
наукових і технологічних проривів, зміни ринків; підвищення 
конкурентоспроможності та стратегічне випередження конкурентів; мобілізація 
ресурсів на пріоритетних напрямах 

Поле Декілька кіл учасників проєкту (особи й організації), які можуть бути: 
1) безпосередньо задіяними в реалізації проєкту – зацікавлені у визначеному 
ракурсі форсайт-проєкту та просувають ідеї проєкту в маси (ініціатори та 
пропагандисти); 2) дійсними учасниками форсайту, процесу, що виступає 
об’єктом дослідження, – вони розуміють, що майбутні зміни їх стосуються 
і зачіпають їхні інтереси; 3) учасниками, інтереси яких зміни в досліджуваній 
області напряму не зачіпають, які не завжди усвідомлюють можливість таких 
змін або навіть не цікавляться ними 

Ініціатори, 
замовники та 
розробники 

Міжурядові організації, уряд та урядові організації (міністерства) окремих 
країн, дослідницькі центри, науково-дослідні інститути, університети («фабрики 
думки»), неурядові організації, консалтингові компанії та транснаціональні 
корпорації, окремі корпорації, групи компаній, конкретні організації та фірми 

Потенційні 
користувачі 
результатів 

Громадяни й організації, інтереси яких зачіпають зміни, виявлені в процесі 
форсайту: представники влади, бізнесу, науки та освітньої сфери, а також 
робітники, споживачі, громадські інститути 

Область 
застосування 

Визначення області передбачає: окреслення ключових питань для сфери 
форсайту, визначення різновиду форсайту і розробку плану його формування. 
Проєкти у сфері науки та економіки в національному масштабі, проєкти щодо 
конкретних технологічних, дослідницьких проблем, окремого сектору чи 
суб’єкта економіки або соціального питання тощо 

Горизонт  Період часу, на який прогнозується майбутній стан суспільства, економіки, 
науки, технологій (кількість років передбачення перспектив розвитку): 
довготривалий період – на 20-30 і більше років; короткотерміновий – зазвичай 
на 3-5 років. Розрізняють також простий, складний та комплексний горизонти 

Фокус Предмет дослідження за обраним об’єктом у рамках форсайт-проєкту: 
технологічний, соціальний, територіальний, тематичний 

Тип  Визначається за такими критеріями: 1) тип формування – зверху-вниз або знизу-
вгору, 2) суб’єкт розгляду – тематичні, корпоративні, територіальні, 
3) спрямованість – технологічні, соціальні форсайти, 4) «глибина 
розробленості» – фундаментальні або швидкі форсайти 

Найбільш 
розповсюджені 
та вживані 
методи  

Бібліографічний аналіз, огляд джерел інформації, експертні панелі, інтерв’ю, 
мозковий штурм, Дельфі-метод, аналіз глобальних трендів, анкетування, ділова 
гра, моделювання та імітація, метод сценарування, екстраполяція трендів, 
картографування, SWOT-аналіз та ін. 

Фази формування 
і проведення 

Зазвичай проходить у три фази: перед-форсайт (підготовчий етап), власне 
форсайт, пост-форсайт (розповсюдження та впровадження результатів) 

Простір (рівень) 
дослідження 

Світовий (глобальний), міжнародний, державний (національний), регіональний 
(територіальний), галузевий, муніципальний, корпоративний 

Джерело: розроблено на основі [12; 14;18–22] 
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До зазначених складових та елементів зазвичай відносять [12; 14; 18–22]: мету проведення 
форсайту і завдання дослідження, спосіб представлення майбутнього та результатів проведеного 
дослідження, інформаційні джерела, підхід до організації, структурованість процесу форсайту, 
процедуру та етапи здійснення, методи дослідження та їхнє комбінування, пріоритетний напрям, 
масштаб, галузь реалізації і сферу застосування, фокус і часовий горизонт, ініціаторів та виконавців, 
коло зацікавлених суб’єктів і потенційних користувачів, отримані результати та ефекти, джерела 
фінансування робіт. Центральним елементом технології форсайту деякі науковці вважають область 
застосування форсайту [12]. На їхню думку, чинники необхідності проведення, ініціатори 
проведення, фокус, горизонт, типи форсайту, методологія форсайту, організаційний рівень, 
користувачі результатів, інформаційні джерела, безпосередні результати і кінцеві ефекти форсайту 
виступають основними характеристиками саме області застосування форсайту [12, с. 57].  

Експерти у галузі форсайту вважають, що вперше основні елементи технології наукового 
обґрунтування картин та сценаріїв майбутнього (зокрема методика Дельфі) запропоновані  
й апробовані в США організацією «Research and Development» (RAND). RAND заснована в 1948 р.  
і вважається першим аналітичним центром у світі, який на початку своєї діяльності (як аналітичний 
підрозділ Військово-Повітряних Сил США) займався переважно питаннями національної безпеки. 
Починаючи з 1950-х рр., RAND працює також на замовлення урядових організацій. На сьогодні 
RAND відома як один із найавторитетніших дослідницьких центрів світу, що здійснює дослідження  
та прогнози практично в усіх сферах державної політики та галузях управління (оборона, міжнародні 
відносини, освіта, охорона здоров’я, містобудування, інфраструктура (ринкова, міська, соціальна, 
транспортна), енергетика, охорона довкілля, право, демографія, зайнятість та ін.) [12, с. 29; 21].  
В сучасних умовах RAND готує прогнози та надає рекомендації особам, які приймають рішення  
як на національному та корпоративному, так і на світовому рівнях [22]. Виконання форсайтів 
спеціалізованими науково-дослідними та аналітичними центрами (так званими «фабриками думок») 
провідні експерти вважають однією з головних особливостей форсайт-досліджень у США [там само]. 

У 1970-х рр. технологія форсайту з’являється та інтенсивно розповсюджується в Японії,  
а в 1980-х та 1990-х – у країнах Європейського Союзу.  

Перше масштабне дослідження щодо майбутнього науки і техніки на найближчі 30 років  
в Японії започатковано в 1971 р. Агентством з науки і техніки. З того моменту форсайт-дослідження 
не припиняються, а їх результати «коригуються» кожні п’ять років. Специфікою японського 
форсайту вважається використання його як інструменту систематичного вивчення довгострокового 
майбутнього (до 50-60 років). За результатами систематичних форсайтів країна здійснює виконання 
основних планів розвитку науки і техніки. Станом на 2015 р. проведено 10 масштабних форсайт-
досліджень. У 2015 р. Національний інститут науково-технічної політики Японії опублікував 10-й 
науково-технічний тридцятирічний прогноз, який складається з трьох частин: вивчення світогляду 
майбутнього суспільства; прогнозування науки і техніки за напрямами; планування сценаріїв. Досвід 
Японії став прикладом для реалізації подібних досліджень у Китаї, Республіці Корея  
та у країнах Південно-Східної Азії. В рамках Форуму з питань економічного співробітництва  
в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні у 1998 р. створено Центр технологічного форсайту для 
проведення досліджень на регіональному рівні та розбудови можливостей у країнах-членах [23]. 

За оцінками фахівців, найбільший доробок у галузі форсайт-досліджень з-поміж європейських 
країн мають Велика Британія, Німеччина, Франція [22; 23; 24]. За деякими оцінками, Європа   
є лідером серед інших регіонів світу за кількістю досліджень, виконаних із застосуванням методів 
вивчення майбутнього, тобто форсайт-технології та форсайт-методології. За підсумками 2010 р., 
кількість форсайтів, виконаних в європейських країнах, становила 691, у той час як загальносвітовий 
показник становив 1079 [25, с. 65], тобто європейський регіон забезпечив 64 % форсайт-досліджень 
світу. На сьогодні форсайт-технології в Європейському Союзі мають масове розповсюдження: 
форсайти проводяться на національному і регіональному рівнях, а також за доволі значною кількістю 
окремих вузькоспеціалізованих тем. Одним із додаткових чинників активізації застосування форсайт-
технології та форсайт-методології фахівці вважають прийняття (в березні 2000 р.) відомої 
Лісабонської стратегії ЄС, в рамках якої застосування форсайту (як інноваційного інструменту) 
запропоновано всім країнам ЄС [18, с. 2]. Окрім розширення сфер застосування, особливістю 
форсайту в Європі є його інституціалізація. Наприкінці 1980-х рр.в створено Institute Technology 
Foresight (м. Севілья) як спеціальний інститут ЄС з питань методологічного та методичного 
забезпечення форсайту; в Єврокомісії створено спеціальний департамент з форсайту; в ЮНІДО –
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відділ Technology Foresight [18; 22]. Слід відзначити ще одну особливість європейських форсайтів: 
оскільки дослідження виконуються відповідно до рекомендованих методик, остільки всі форсайти 
мають схожі структури. За підтримки Європейської комісії впродовж майже 20 років ведеться 
моніторінг і систематичний аналіз форсайт-досліджень, які організуються і проводяться в ЄС та 
інших країнах світу [25, с. 57].  

Розповсюдження форсайту в практиці державного регулювання на території республік 
колишнього Радянського Союзу також має свою специфіку.  

Досвід Республіки Казахстан в галузі форсайту вважається найбільш передовим з усіх 
колишніх союзних республік [26, с. 41]. У Казахстані наразі накопичений певний досвід застосування 
технологій форсайту в управлінні соціально-економічним розвитком республіки [27; 28].  

В період 2010–2014 рр. проведено два національні форсайт-проєкти [28]. Перший національний 
науково-технологічний форсайт проведений у 2010–2012 рр. за завданням Міністерства індустрії та 
нових технологій Республіки Казахстан організацією, що на момент події, про яку йдеться, мала 
назву «Національне агентство по технологічному розвитку» (акціонерне товариство). Оскільки 
перший форсайт Казахстану (прогнозування до 2020 р.) мав методологічний супровід Корейського 
інституту оцінки і планування науки та технологій (KISTEP), остільки його технологія, зокрема 
організація проведення (а також отримані результати), провідними науковцями та практиками 
оцінюються на доволі високому рівні [27]. За результатами цього форсайту виділено пріоритетні 
напрями (а в їх складі 75 критичних для розвитку країни технологій на період до 2020 р.): 
альтернативна енергетика і технології ефективності; прогресивні технології машинобудування, серед 
яких використання нових матеріалів; прогресивні технології хімії та нафтохімії; біотехнології; 
прогресивні технології в гірничо-металургійному комплексі; технології інформатизації 
та інформаційно-комунікаційні технології; прогресивні технології в аграрно-промисловому 
комплексі; прогресивні технології пошуку, видобутку, транспортування і переробки мінеральної 
та вуглеводневої сировини. Результати форсайту, свого часу ухвалені Урядом Казахстану, покладено 
в основу надання інноваційних грантів [там само]. 

У період 2013–2014 рр. за дорученням Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан 
«Національне агентство по технологічному розвитку» реалізувало проєкт під загальною назвою 
«Системний аналіз і прогнозування у сфері науки і технологій». Метою проєкту його організатори 
визначили «формування єдиного бачення і напрямів науково-технічного розвитку Казахстану,  
які поділяють суб’єкти наукового, академічного, бізнес-сектору і державних органів» [цитується  
за 28]. Зазначений проєкт проходив у формі форсайт-дослідження, націленого на визначення 
пріоритетів розвитку науки республіки, а також пріоритетних тематик проведення наукових 
досліджень (горизонт форсайту – до 2030 р.). У результаті визначено (як пріоритетні для Казахстану) 
вісім напрямів соціально-економічного розвитку: стійкий розвиток аграрного сектору, переробка 
і безпека продуктів харчування, біотехнології, здоров’я нації, інформаційні та телекомунікаційні 
технології, нові матеріали та технології, довкілля та природні ресурси, безпечна чиста та ефективна 
енергетика, машинобудування [28]. 

У 2017 р. Міністерство енергетики Республіки Казахстан провело дослідження «Форсайт-2050. 
Новий світ енергії та місце Казахстану в ньому». Дослідження мало на меті вивчення поточних 
технологічних, соціальних та інших трендів у світі та Казахстані в галузі енергетики. За підсумками 
форсайту проаналізовано майбутні зміни з урахуванням поточного стану енергетики у світі, зроблено 
прогноз їх впливу на стан енергетики в Казахстані. У висновку запропоновано три потенційні 
сценарії майбутнього енергетики: від збереження поточних тенденцій з мінімальною підтримкою 
держави – до інноваційного розвитку на користь відновлювальних джерел енергії з урахуванням 
заміщення традиційних технологій. Форсайт-2050 у Казахстані розглядають як базу для формування 
довготермінової енергетичної стратегії республіки. Вражають масштаби дослідження: вивчено  
та проаналізовано 6 млн баз даних по 139 країнах в розрізі споживачів енергії (транспорт, споруди, 
промисловість) та джерел енергії; залучено більше 40 провідних світових експертів [29]. 

Науковці Республіки Білорусь вважають, що наразі країна має певний накопичений досвід 
здійснення форсайту [30]. Однією з перших спроб застосування методів форсайту є розробка 
Інститутом економіки НАН Білорусі Комплексного прогнозу науково-технічного прогресу [31]. 
Результатом дворічної праці експертів (як експерти взяли участь майже 200 науковців та фахівців 
основних галузей народногосподарського комплексу республіки) є: аналіз світових тенденцій 
інноваційного розвитку економіки; розробка механізмів стимулювання інноваційної діяльності; 
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організація технологічних парків, захист інтелектуальної власності; оцінка стану інноваційного 
потенціалу базових, системоутворюючих галузей національної економіки; розробка 
довготермінового прогнозу інноваційного розвитку економіки; оцінка інноваційного потенціалу 
регіонів, визначення завдань і перспектив його підвищення; прогноз розвитку всіх напрямів науки, 
промисловості, сільського господарства, соціальної сфери та інших секторів економіки [31; 32].  

У другій половині 2018 р. Державний комітет по науці та технологіях Білорусі разом  
з експертами Європейської економічної комісії ООН провів семінар «Методологічні аспекти 
технологічного прогнозування». Організований захід мав на меті надання фахівцям у сфері науково-
технічної та інноваційної політики майданчика для обміну інформацією та досвідом щодо 
методології технологічного прогнозування і практики форсайту в різних країнах. Основною подією 
заходу стало обговорення проблемних методологічних питань проведення масштабних досліджень  
у сфері науково-технічної та інноваційної політики, зокрема щодо формування комплексного 
прогнозу науково-технічного розвитку (КП НТР) Білорусі на 2021–2025 рр і на період до 2040 р. Для 
розробки КП НТР обрано найважливіші галузі економіки (разом – 14), розвиток яких визначає 
основні економічні тенденції в республіці і які продукують основну частку валового внутрішнього 
продукту [33].  

В серпні 2020 р.у Мінекономіки Республіки організовано (за ініціативою Мінського столичного 
союзу підприємців та роботодавців) та проведено (на майданчику Науково-дослідного економічного 
інституту Мінекономіки) засідання круглого столу за темою розвитку малого та середнього 
підприємництва в середньостроковій перспективі. Захід проходив у форматі форсайт-технології. 
У рамках форсайту розглянуто питання щодо розробки концепції Державної програми «Мале  
і середнє підприємництво на 2021–2025 роки» [34]. Результатом форсайт-сесії стала «карта 
майбутнього» з описом вірогідних та маловірогідних сценаріїв розвитку досліджуваної сфери  
до 2025 р., визначених шляхів досягнення бажаних станів, факторів, що впливають на ту чи іншу 
очікувану подію. Очікується, що на основі «карти майбутнього» буде створено дорожню карту 
послідовних кроків для створення сприятливих умов для малого та середнього підприємництва  
в Білорусі з урахуванням ризиків та вірогідних стримуючих факторів. Очікується, що надалі ці заходи 
будуть відображені в програмних документах п’ятирічки, зокрема в Державній програмі «Мале 
і середнє підприємництво в Білорусі» в 2020–2025 рр. [35].  

Першим масштабним форсайт-проєктом національного рівня в Російській Федерації фахівці 
вважають [23; 36] довгостроковий прогноз науково-технологічного розвитку на період до 2025 р., 
ініційований у 2007 р. Міністерством освіти та науки, метою якого була розробка варіантів 
технологічного розвитку найважливіших секторів економіки. Він охоплював три великі блоки: 
макроекономічний прогноз російської економіки; прогноз сфери науки і технологій  
(за пріоритетними напрямами) і галузевий прогноз. З використанням методу Дельфі (у результаті 
опитування визначених експертів) виділено 800 технологій у 10 перспективних напрямах науково-
технологічного розвитку, після чого опитано 100 найбільших компаній у ключових секторах 
економіки з метою аналізу поточного і перспективного попиту на ці технології [36]. Впродовж 2009–
2010 рр. результатом форсайт-досліджень у Росії можна вважати: узагальнення досвіду зарубіжних  
і міжнародних прогнозів соціально-економічної та науково-технологічної сфер, оцінювання на його 
базі майбутнього глобальної економіки і окремих великих світових ринків з урахуванням очікуваних 
наслідків фінансово-економічної кризи. Отримані результати покладено в основу макроекономічного 
прогнозу російської економіки, а також прогнозу варіантів технологічного розвитку низки секторів. 
У 2013 р. завершилася розробка Прогнозу науково-технічного розвитку Росії, у рамках якого 
виділено тренди, що найсуттєвіше впливають на сферу науки і технологій, а також виклики 
довгострокового розвитку економіки, науки і суспільства в глобальному та національному 
контекстах; для семи пріоритетних напрямів розвитку науки і технологій (інформаційно-
комунікаційні технології, біотехнології, медицина і охорона здоров’я, нові матеріали  
і нанотехнології, раціональне природокористування», транспортні та космічні системи, 
енергоефективність та енергозбереження) визначено загрози і «вікна можливостей»; ідентифіковано 
перспективні ринки, продуктові групи і потенційні сфери попиту на російські інноваційні технології 
та розробки; складено детальний опис пріоритетних тематичних сфер розвитку науки і технологій  
і сформульовано понад 1000 пріоритетних завдань наукових досліджень і розробок у галузі 
інновацій; підготовлено рекомендації щодо активізації використання результатів прогнозу в практиці 
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науково-технічної та інноваційної політики, в тому числі в державних програмах, включаючи 
федеральні цільові програми науково-технологічної спрямованості [23; 36].  

Доволі успішними в російській практиці вважаються регіональні форсайти (проведені  
для Пермського краю, Іркутської області та Республіки Башкортостан [37]) а також так звані «швидкі 
форсайти» (Rapid Foresight) [13]. До найбільш вдалих форсайтів, проведених упродовж останніх  
10 років в Росії, фахівці відносять також «Промислово-енергетичний форсайт», «Хімічний форсайт  
за окремими напрямами хімічної та нафтохімічної промисловості», «Форсайт атомної галузі» та ін. 
Центром компетенції по форсайту в Росії є створений у структурі Національного дослідницького 
університету «Вища школа економіки» міжнародний науково-освітній форсайт-центр. Вища школа 
економіки щоквартально видає науковий журнал «Форсайт» [37]. Проте деякі російські науковці 
вважають, що в Росії немає досвіду довготермінового стратегічного планування розвитку 
макрорегіону із використанням технологій форсайту. Національний досвід обмежується форсайт-
проєктами одного регіону, який зазвичай націлений на вирішення завдання вибору регіональних 
інноваційних пріоритетів [14, с. 109]. 

Можна вважати, що вперше форсайтні дослідження в Україні започатковано в рамках 
Державної програми прогнозування науково-технічного розвитку на 2004–2006 рр. та продовжено 
Державною програмою прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008–2012 рр. [23]. 
Іншим прикладом форсайтних досліджень в Україні є форсайт «Людський капітал України 2025» – 
дослідження, проведене у 2012 р. командою «ВікіСітіНоміка», оргкомітетом Human Capital Forum  
та Київською бізнес-школою (із залученням широкого кола експертів, підприємців, менеджерів вищої 
ланки). Мета дослідження полягала у встановленні основних трендів трансформації людського 
капіталу України, найбільш імовірних сценаріїв розвитку, а також стратегічних проєктних ініціатив, 
що можуть стати фактором змін [38].  

Одним із найвдаліших прикладів загальнонаціонального форсайту економіки України 
залишаються результати масштабного проєкту (виконаного науковцями Навчально-наукового 
комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут» МОН України та НАН України), що оприлюднені  
(на засіданні Президії HAH України восени 2015 р.) у доповіді керівника цього проєкту 
М. Згуровського «Технологічне передбачення структури і головних характеристик нової економіки 
України на середньостроковому (до 2020 р.) і довгостроковому (до 2030 р.) часових горизонтах» [2]. 
У результаті системного дослідження із застосуванням технології форсайту виявлено головні 
кластери нової економіки України, які можуть забезпечити успішну інтеграцію країни в міжнародну 
кооперацію праці на середньо- і довгостроковому часових горизонтах; побудовано групу сценаріїв 
розвитку майбутньої економіки України до 2030 р. Примітно, що головним кластером (драйвером) 
майбутньої України визнано аграрний сектор економіки: пріоритетність його внеску в загальне 
зростання економіки оцінювалось на рівні 14 % у 2015–2020 рр. (найвищий рівень пріоритетності 
серед 10 інших кластерів у середньостроковій перспективі) та 17 % – у 2020–2030 рр.  
(у довготривалому періоді). Результати дослідження запропоновано всім, хто приймають рішення на 
рівні держави, інституціям громадянського суспільства та міжнародним організаціям для 
розроблення раціональної політики і конструктивних планів соціально-економічного розвитку 
України [39]. 

Висновки. У сучасних дослідженнях економіки зростає інтерес до форсайту. Про це також 
свідчить збільшення кількості дослідницьких публікацій за тематикою форсайту, представлених  
в онлайн-колекції опублікованих наукових матеріалів на платформі ScienceDirect видавництва 
Elsevier. Найбільшу кількість публікацій за період 1997–2020 рр. за тематикою форсайту, знайдених 
нами на зазначеній платформі, зафіксовано по предметній сфері «Economics, Econometrics and 
Finance».  

Визнаючи правомірність декількох підходів до визначення сутності форсайту, його можна 
вважати інструментом або сукупністю інструментів, методом або системою методів, методологією, 
процесом та технологію науково обґрунтованого передбачення, прогнозування майбутнього стану 
суспільства, економіки, науки та інших сфер суспільної діяльності.  

Досвід вітчизняного та іноземного форсайту доцільно впорядковувати з урахуванням 
специфіки численних складових форсайт-процесу, елементів технології та методології форсайту: 
мета проведення і завдання дослідження, спосіб представлення майбутнього та результатів, 
інформаційні джерела, підхід до організації, структурованість процесу, процедура та етапи 
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здійснення, методи дослідження та їхнє комбінування, пріоритетний напрям, масштаб, галузь 
реалізації і сфера застосування, фокус і часовий горизонт, ініціатори та виконавці, коло зацікавлених 
суб’єктів і потенційних користувачів, отримані результати та кінцеві ефекти, джерела фінансування 
робіт. 

Однією з особливостей форсайт-досліджень у США є виконання форсайтів спеціалізованими 
науково-дослідними та аналітичними центрами (так званими «фабриками думок»). Специфікою 
японського форсайту є застосування його як інструменту систематичного вивчення довгострокового 
майбутнього. Особливістю форсайту в Європі, окрім широкого кола сфер застосування, є його 
інституціалізація. Певні успіхи в реалізації форсайт-досліжень демонструють Республіка Казахстан 
та Республіка Білорусь. У російській практиці переважають регіональні форсайти та дослідження  
за технологією Rapid Foresight. Україна знаходиться на початковому етапі освоєння форсайт-
технологій. 
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