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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННя 
СУТІ ПРОГНОЗУВАННя яК ІНСТРУМЕНТУ 
ПЕРЕДБАЧЕННя ПРОДОВОЛЬЧИХ ПОТРЕБ 

Abstract. This publication is devoted to theoretical aspects of forecasting as a preventive tool 
of identifying needs and opportunities for their foresight. The essences of concepts of forecast, 
prediction, divination and so on are analyzed. The basic form of predictions: hypothesis, forecast and 
plan are defined. It is emphasized that these predictions forms are consistent level of knowledge of 
the object in the future. The main differences between the forecast and plan are characterized. It is 
stressed that as plan and forecast are complementary to each other stages of planning, forecasting 
and planning here is different but interrelated phases of a single decision-management solutions.
Keywords: forecast, plan, prediction, divination, hypothesis, prognostication, prediction forms, 
socio-economic forecasting.

Відновлення Україною державності та суверенітету збіглося у часі з фундаментальною 
перебудовою її соціально-економічного устрою, зміною домінуючої загальнодержавної форми власності 
на приватну, переходом від адміністративно-командної системи до ринкових методів господарювання. 
Все це спричинило необхідність створення нових підсистем управління – системи планування та 
соціально-економічного прогнозування на всіх рівнях, які формуються і функціонують на абсолютно 
нових теоретико-методологічних підходах та принципах. 

Сучасний розвиток ринкових відносин спрямовує будь-який економічний об’єкт у тому числі 
підприємство на організацію системи соціально-економічного прогнозування як безперервного 
процесу передбачення змін зовнішнього середовища та адаптації внутрішніх факторів виробництва 
для подальшого зростання з метою вирішення конкретних комерційно-ділових цілей і завдань. 
Отже, дослідження соціально-економічного прогнозування як інструменту передбачення майбутніх 
продовольчих потреб є надзвичайно актуальним. 

Соціально-економічне прогнозування у нашому випадку характеризується двома складовими: 
економічною та соціальною. Економічне прогнозування, як система наукових досліджень якісного й 
кількісного характеру, спрямована на визначення тенденцій розвитку національної економіки на основі 
пошуку ефективних шляхів досягнення цілей цього розвитку. Соціальна складова прогнозування 
спрямована на задоволення цілої низки потреб соціуму. Саме тому прогнозування застосовується на 
попередньому етапі стратегічного планування і сприяє розробці концепції економічного розвитку на 
перспективу, а також відіграє визначальну роль в процесі реалізації плану.

Зауважимо, що різні аспекти соціально-економічного прогнозування були предметом досліджень 
як зарубіжних так і вітчизняних вчених. Вагомий внесок у створення теоретико-практичної наукової 
бази економічного програмування та прогнозування належить академікам В.М. Геєцу, І.І. Лукінову, 
вченим-економістам В.Ф. Беседіну, Ю.В. Гончарову, І.М. Євдокимовій, І.В. Крючковій, Б.я. Панасюку,  
М.Т. Пашуті, А.Г. Савченку, М.М. якубовському та іншим. На сучасному етапі дана проблематика широко 
висвітлюється у працях вітчизняних вчених, зокрема: Н. Журавльової, Л. Канторовича, І. Коркуни,  
О. Кузьміна, Г. Лопушинської, С. Ожегової, В. Парсяка, С. Покропивного, Г. Тарасюка, Ф. Федоренка, 
Л. Шваб та інших, а також таких російських вчених як: В. Базарова, В. Борисевича, Г. Кандаурової,  
Н. Кондратьєва, В. Леонтьєва, В. Попова, А. Уткіна та ін.

Проведений автором аналіз наукових літературних джерел вказує на те, що на сучасному 
етапі розвитку теорії і практики управління проблематика соціально-економічного прогнозування є 
ще недостатньо дослідженою, практично не розроблені науково-методичні засади його організації. 
Зауважимо також, що тільки деякі аспекти вищеозначеної проблеми, зокрема такі, які аналізуються 
через призму механізму функціонування і розвитку ринкових відносин, висвітлюються лише у декількох 
окремих статтях та деяких наукових публікаціях економічного профілю. 
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Зауважимо, що визначення змісту і ролі соціально-економічного прогнозування як певної 
економіко-управлінської категорії практично відсутнє. Так загальновідомо, що у практичному плані, 
адміністративне планування та прогнозування, яке ґрунтувалося на використанні вольових командних 
принципів керівництва і управління, поступово втрачає наказово-регулятивні зв’язки, оскільки на 
зміну йому приходять такі характерні ознаки ринкових регуляторів як: свобода підприємницької 
діяльності, приватна власність, демократичність в економічних взаємовідносинах тощо. Проте, 
теоретична ідентифікація цих перетворень здебільшого у сучасній теорії управління, програмування та 
прогнозування зводиться до вживання термінів “передбачення”, “оповіщення”, “віщування” “гітопеза” 
тощо. Зрозуміло, що багатогранність процесу корінних практичних перетворень вищеозначені поняття 
звичайно у змістовному плані не можуть відобразити. Вважаємо, що більш точним і теоретично 
обгрунтованішим буде вживання термінів “прогнозування” чи “соціально-економічне прогнозування”, 
які знаходиться в одному топонімічному ряді із такими поняттями як “прогноз”, “гіпотеза”, “план”, 
“віщування”, “передбачення”. При цьому доцільно зауважити та показати певні відмінності між цими 
поняттями.

Так ключове слово “прогноз”, у перекладі з грецької мови означає передбачення, передрікання, 
і, на жаль, поки що вживається лише у дисертаційних дослідженнях та наукових статтях в небагатьох 
посібниках та підручниках. В науковому розумінні це поняття вперше почало вживатись у медицині. 
Давньогрецький вчений та видатний лікар Гіппократ (460–377 рр. до н.е.), є автором відомої праці 
“Прогностика”, у якій зміст понять “передбачення”, “передрікання”, прогнозування розглядається 
через призму протікання (перебігу) хвороби. 

Отже, з наукової точки зору, під поняттям “прогноз” слід розуміти науково обґрунтоване судження 
про можливі стани об’єкта в майбутньому, про альтернативні шляхи і строки їх досягнення1. 

Ще зовсім недавно прогнозування було справою вузького кола фахівців і знаходило застосування 
при виконанні обмеженого кола завдань, переважно в природно-науковій сфері. Однак за останні роки 
все більш актуальною стає розробка соціально-політичних та економічних прогнозів з метою пошуку 
оптимальних шляхів розвитку суспільства. У наш час немає жодної сфери людської діяльності, в котрій 
тією чи іншою мірою, не використовувалась би прогнозна інформація. 

Зауважимо, що прогнозування є частиною більш загального поняття “передбачення”, котре 
поєднує всі різновиди способів здобування інформації про майбутнє: наукове, що засноване на знанні 
закономірностей розвитку природи, суспільства, мислення; інтуїтивне – на передчуттях людини; 
буденне – на так званому життєвому досвіді, прикметах і т. ін.; релігійне пророкування ґрунтується на 
вірі в надприродні сили, на марновірствах тощо. Отже, передбачення за своєю сутністю є широким за 
змістом поняттям.

На відміну від трактування поняття “передбачення”, термін “віщування” або часто ще іншими 
словами “оповіщення” характеризується як достовірне, побудоване на логічній послідовності, 
судження про стан будь-якого об’єкта у майбутньому. Тому, термін “оповіщення” різниться з поняттям 
“прогнозування” ступенем достовірності оцінок майбутнього.

Іноді в літературі зустрічається супровідне поняття “завбачення”, котре заміняє термін 
“прогнозування”. Однак їх слід розрізняти між собою за ступенем ймовірності оцінок щодо майбутнього. 
якщо прогноз – це ймовірне судження про стан якого-небудь об’єкта в майбутньому, то завбачення 
являє ймовірне судження про його майбутнє. Формула прогнозування – “ймовірно, буде”, завбачення 
– “буде”.

як уже зазначалося, поняття прогнозування пов’язане з ширшим поняттям – передбаченням як 
випереджаючим відображенням дійсності, яке ґрунтується на пізнанні законів природи, суспільства 
й мислення. Зокрема, передбачення майбутнього – це міждисциплінарне комплексне дослідження 
перспектив людства, яке є доцільним лише в процесі інтеграції гуманітарного, природничо-наукового 
й технічного знання.

Залежно від ступеня конкретності й характеру дії на хід досліджуваних процесів, розрізняють 
три форми передбачення2:

1 Грабовецький, Б.Є. (2003). Економічне прогнозування та планування. Київ: цУЛ, 8-9; Присенко, Г.В.,  
Равікович, Є.І. (2005). Прогнозування соціально-економічних процесів. Київ: КНЕУ, 5; царев, В.В. (2002). 
Внутрифирменное планирование. Санкт-Петербург: Питер, 9-10; яцура, В.В., Сенишин, О.С., Горинь, М.О. (2010).  
Соціально-економічне прогнозування. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 6.
2 яцура, В.В., Сенишин, О.С., Горинь М.О. (2010). Соціально-економічне прогнозування. Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 6
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– Гіпотеза (загальнонаукове передбачення) – це наукове передбачення на рівні загальної теорії. 
Основою для побудови гіпотези є теорія і відкриті на її основі закони, закономірності та причинно-
наслідкові зв’язки функціонування та розвитку досліджуваних об’єктів. Гіпотеза дає якісну оцінку 
об’єктів прогнозування, виражає загальні закономірності їхньої поведінки.

– Прогноз – це передбачення на рівні конкретно-прикладної теорії. Для прогнозу характерний 
більший ступінь визначеності та достовірності, оскільки він ґрунтується на якісних і кількісних 
показниках. Проте прогноз має імовірнісних характер, що впливає на взаємозв’язки з об’єктом 
прогнозування.

– План – це постановка точно визначеної мети й передбачення конкретних, детальних подій 
досліджуваного об’єкта. У плані фіксують шляхи та засоби розвитку об’єкта відповідно до поставлених 
завдань, обґрунтовують ухвалені управлінські рішення.

Вищенаведені три форми передбачення є послідовними ступенями пізнання об’єкта в 
майбутньому. Висхідним початком цього процесу є загальнонаукове передбачення станів об’єкта, 
завершальний етап – складання плану переведення об’єкта в новий, заданий для нього стан. План і 
прогноз є взаємодоповнюючими один одного стадіями планування; при цьому прогноз є фактором, який 
орієнтує практику на можливості розвитку в майбутньому, а прогнозування – інструментом розробки 
планів. 

Оскільки план і прогноз є взаємодоповнюючими один одного стадіями планування, звідси 
прогнозування і планування є різними, але взаємопов’язаними етапами єдиного процесу ухвалення 
управлінського рішення. ці поняття розрізняються не тільки зрушенням в часі, але й характером 
відношення до інформації про майбутнє. Власне кажучи, якщо прогноз – інформація для розмірковування, 
то план – керівництво до дії. При цьому важливо, щоб прогнозування було цілеспрямованим, бо його 
результати мають використовуватися при виконанні конкретних завдань управління. Тому план повинен 
ґрунтуватись не лише на аналізі ретроспективної інформації, що найчастіше і трапляється при ухваленні 
подібних управлінських рішень, але й використовувати відповідні прогнозні дані. Основні відмінності 
між поняттями “прогноз” та “план” за певними критеріальними ознаками відображені у табл. 1.

Таблиця 1
Основні відмінності між прогнозом та планом

Ознака Прогноз План

Зміст Варіативність Альтернативність

Методи Імовірнісні та статистичні Балансові та інші розрахункові методи

Взаємозв’язок
Є складовою планування, проте існують 
галузі, в яких прогнозують, але не 
планують (наприклад, демографічні 
процеси)

Ґрунтується на прогнозі

Функції Створює наукові передумови для 
ухвалення управлінських рішень

Спрямований на ухвалення і практичне 
здійснення управлінських рішень

До того ж, визначення прогнозу та прогнозування, як важливих функціональних характеристик 
системи управління, дає можливість прослідкувати їхній взаємозв’язок із такими управлінськими 
функціями як плануванням, організацією, координацією та регулюванням, активізацією та 
стимулюванням, обліком, аналізом та контролем. Проаналізуємо більш конкретно вищеозначені 
зв’язки. Так, на відміну від планування, як однієї із основних функцій управління, прогнозування в 
управлінському циклі характеризується меншою точністю і більшою протяжністю у часі, оскільки 
його основним завданням є наукове передбачення розвитку виробництва, а також пошук рішень, які 
насамперед забезпечать умови для стратегічного розвитку певної соціально-економічної системи та її 
складових в оптимальному режимі. 

Зауважимо, що для системи планування є характерним процеси розробки та ухвалення 
управлінських рішень, тоді як головне призначення системи прогнозування полягає у створенні 
наукових передумов реалізації планових ідей. До таких передумов відомі вчені-економісти В.В. Єгоров, 
Г.А. Парсаданов відносять3:
3 Егоров, В.В., Парсаданов, Г.А. (2001). Прогнозирование национальной экономики. Москва: ИНФРА-М, 154.
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– науковий аналіз тенденцій розвитку підприємства в перспективі;
– варіативне передбачення майбутнього розвитку виробництва, враховуючи як сформовані 

тенденції, так і передбачені основні цілі;
– обґрунтування головних напрямків економічного, науково-технічного, соціального та 

екологічного розвитку.
Таким чином, на нашу думку, система прогнозування має на меті, з одного боку, визначити 

майбутній стан об’єкта, а з іншого – сприяти виробленню науково обґрунтованих перспективних і 
поточних планів розвитку та здійснення підприємницької діяльності організації.

Крім того, термін “прогнозування” також стоїть в одному топонімічному ряді із таким поняттям 
як планомірність. Так, основні характерні ознаки планомірності – відповідність, узгодженість, 
координація, цілеспрямованість певних дій, які у більшій мірі є об’єктивними за своєю суттю, тоді як 
прогнозування відображає суб’єктивну практичну реалізацію цієї планомірності, і за своєю природою 
є суб’єктивно свідомою, цілеспрямованою діяльністю людини.

Отже, застосування науки соціально-економічного прогнозування дозволяє вирішити такі  
основні завдання:

– визначити можливі соціально-економічні цілі, які суспільство може поставити собі за мету та 
досягнути їх протягом прогнозованого періоду;

– виявити об’єктивно сформовані тенденції науково-технічного прогресу і його соціально-
економічні наслідки;

– визначити альтернативи розвитку науки, економіки, техніки, культури тощо, сформувати 
доцільні шляхи розвитку цих сфер економіки;

– охарактеризувати трудові, матеріальні, природні ресурси, якими володіє суспільство;
– визначити потреби народного господарства у різноманітних видах продукції тощо.
Всевище наведене надало змогу зробити такі висновки:
– з наукової точки зору, під поняттям “прогноз” слід розуміти науково обґрунтоване судження 

про можливі стани об’єкта в майбутньому, про альтернативні шляхи і строки їх досягнення;
– на нашу думку, система прогнозування має на меті, з одного боку, визначити майбутній стан 

об’єкта, а з іншого – сприяти виробленню науково обґрунтованих перспективних і поточних планів 
розвитку та здійснення підприємницької діяльності організації;

– термін “прогнозування” також стоїть в одному топонімічному ряді із таким поняттям як 
планомірність. Так, основні характерні ознаки планомірності – відповідність, узгодженість, координація, 
цілеспрямованість певних дій, які у більшій мірі є об’єктивними за своєю суттю, тоді як прогнозування 
відображає суб’єктивну практичну реалізацію цієї планомірності, і за своєю природою є суб’єктивно 
свідомою, цілеспрямованою діяльністю людини.
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