
інноВаційна економіка

innovative economy 23

создание, эксплуатация, оптимизация), измерения, определяющие особенности состояния и динамики 
развития инновационной инфраструктуры в условиях глобализации (пространство, время, материальное 
измерение, структурное измерение). Определены основные принципы исследования инновационной ин-
фраструктуры (научной обоснованности, адекватной объективности, системности, репрезентативности, 
комплексности, нацеленности, транспарентности, эмпирической оптимальности, экономической целесоо-
бразности, инвариантности (унифицированности) методики исследования) и теории, формирующие науч-
ный базис развития инновационной инфраструктуры в условиях глобализации. Предложена система пока-
зателей и методика исследования состояния и особенностей развития инновационной инфраструктуры.

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, методологические основы, развитие, теории, принци-
пы, методы, показатели.
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СучаСні ПіДхоДи і метоДи ПроВеДення 
Прогнозних ДоСліДжень: СВітоВий ДоСВіД  
і можлиВіСть його ВикориСтання В україні

Резюме. Стаття присвячена дослідженню світового досвіду сучасних підходів і методів проведення прогноз-
них досліджень з метою можливого їх використання в Україні для визначення та коригування пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності. Наведено результати дослідження, які свідчать, що основним та надійним 
інструментом визначення науково-технічних пріоритетів сьогодні є технологічний форсайт як процес за-
лучення науковців, інженерів, промисловців, державних службовців та інших партнерів для виявлення сфер 
стратегічних досліджень і розробок нових технологій, які можуть принести найбільшу економічну і соціальну 
вигоду та в довгостроковій перспективі підтримуватимуть промислову конкурентоспроможність. Зазначено, 
що у світовій практиці використовується кілька десятків методів форсайту, з яких три базових: метод делфі, 
метод критичних технологій, метод експертних панелей, та більш сучасні, серед яких бібліометричний ана-
ліз, патентний аналіз, метод технологічної дорожньої карти, сканування горизонту, загальні характеристики 
та особливості яких досліджено і наведено в роботі. Також зазначено, що ідеального набору методів немає, 
у кожному форсайт-проекті застосовується їх комбінація (як базових, так і нових), основана на цілеспря-
мованому використанні знань експертів, з урахуванням цілей і завдань проекту, бюджету тощо. Наведено 
приклади використання комбінації методів при проведенні технологічних форсайтних проектів у розвинутих 
країнах. Здійснено дослідження вітчизняного досвіду форсайту, його методів, особливостей та результатів. 
Зроблено висновки, що для проведення сучасного форсайту можна використовувати спрощений комплек-
сний підхід, який не потребує значних людських, фінансових ресурсів (бібліометричний і патентний аналізи) 
та часового простору (експертні панелі та критичні технології). У разі наявності коштів для здійснення по-
стійного процесу прогнозування ефективним та надійним є метод горизонтального сканування у поєднанні 
з іншими методами відповідно до завдань дослідження.

Ключові слова: прогнозування, науково-технічний розвиток, пріоритетні напрями, форсайт, метод, комп-
лексний підхід, інноваційна діяльність, пропозиції.
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ВСтуП

Уряди багатьох країн визнають необхідність 
планувати свої майбутні результати, формуючи 
національні або регіональні довготермінові про-
гнози. Здійснення на сучасному рівні досліджень 
за всіма напрямами розвитку вимагає значних 
інвестицій і часу, що потребує формування 
його пріоритетів, зокрема, науково-технічного.  
Основним інструментом виявлення науково-
технічних пріоритетів сьогодні є технологічний 
форсайт. Існує багато понять технологічного 
форсайту, з яких поширене таке: “Технологіч- 
ний форсайт — це процес залучення науковців, 
інженерів, промисловців, державних службов - 
ців та інших партнерів для визначення сфер 
стратегічних досліджень і розробок нових тех-
нологій, які можуть принести найбільшу еконо-
мічну та соціальну вигоду, і які в довгостроковій 
перспективі будуть підтримувати промислову 
конкурентоспроможність” [1].

ПоСтаноВка Проблеми

Для проведення сучасного форсайту роз-
роблено кілька десятків методів, при цьому, 
незважаючи на їх значну кількість, ідеального 
методу немає. У кожному форсайт-проекті за-
стосовується відповідне для конкретної прак-
тики їх поєднання. Вибір методології (як су-
купності методів) здійснюється з урахуванням 
цілей, завдань проекту та бюджетних ресурсів, 
кваліфікованих експертів, політичної підтримки, 
необхідної інфраструктури та часу.

мета роботи — аналіз світового дос віду 
щодо нових підходів і методів проведення про-
гнозних досліджень та можливого їх викорис-
тання в Україні для визначення та коригування 
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

аналіз ВикориСтаних Публікацій

Тема технологічного форсайту досліджува-
лася багатьма науковцями, серед яких зарубіж-
ні: І. Майлз [2], Н. Хрисулакіс, Е. Ансельмо де 
Кастро, Е. Дж. Маус [3], С. Мендонья, Б. Сапіо 
[4], Р. Поппер [5], [6], Г.П. Коршунов [7], та віт-
чизняні: М.З. Згуровський [8], С.А. Квітка [9], 
Т.К. Кваша [10], А.І. Корецький [11]. T.A. Крав-
ченко [12], К.В. Степанова [13]. Роботи при-
свячено методам форсайту, їх характеристикам 
і досвіду використання щодо відповідної сфери 
або загального економічного розвитку із враху-
ванням завдань форсайт-проекту. При цьому 
публікацій за результатами досліджень щодо 
нових підходів і методів проведення прогноз-
них досліджень та можливого їх використання 
в Україні для визначення пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності із врахуванням економіч-
них можливостей здійснено ще небагато.

ВиклаД оСноВного матеріалу
Першими країнами, які використовували 

форсайт як інструмент розроблення політики 
розвитку, були Японія та Америка. На почат-
ку 1970-х років у Японії застосовували метод  
Делфі для прогнозування в науці та технологіях 
і продовжували повторювати його кожні п’ять 
років, що створило нову парадигму під назвою 
“Технологічний форсайт”. Після цього подібні 
дослідження, які в основному були зосере джені 
на науці та технологіях (S&T), розпочато на-
прикінці 1980-х років у Франції, Нідерландах, 
Німеччині та Великій Британії. Швидке поши-
рення використання форсайту для країн, що 
розвиваються, відбулося наприкінці минулого 
століття. З 2000 р. в Угорщині і Чеській Респуб-
ліці проводилися повномасштабні національні 
форсайти; у Словаччині, Мальті, Кіпрі, Есто-
нії, Польщі, Румунії та Болгарії — часткові, в 
основ ному щодо визначення пріоритетів, на-
рощування потенціалу або повторної структу-
ризації національних НДДКР. В Україні також 
здійснювалися національні форсайти для вста-
новлення науково-технічних та інноваційних  
пріоритетів.

Технологічний форсайт, як правило, перед-
бачає отримання переліку критичних технологій 
у кількох сферах інновацій, а також визначення 
можливих змін у науці й технологіях, які можуть 
допомогти задовольнити соціальні потреби 
у довгостроковій перспективі, встановлення 
пріо ритетних строків [14]. Загалом форсайт — 
це безперервний процес, який із використан-
ням менеджменту, моніторингу та оцінки його 
результатів здійснюється такими загальними 
етапами: підготовка; залучення учасників; роз-
робка; впровадження; оновлення (коригуван-
ня). На кожному етапі реалізуються відповід-
ні заходи (рис. 1). Основними результатами 
технологічного форсайту є: аналіз тенденцій і 
рушійних сил; пошук і визначення пріоритетів 
досліджень, технологій; прогнозування і до-
рожня карта технологій; сценарії; рекомендації 
щодо політики [2].

методи форсайту та їх особливості. Для 
проведення сучасного форсайту розроблено ба-
гато методів, серед яких: огляд літератури; дел-
фі, експертні панелі, критичні технології, бібліо-
метричний аналіз, патентний аналіз, інтерв’ю; 
майстерні майбутнього; форсайт-конференція; 
мозковий штурм; технологічна дорожня карта; 
розробка сценаріїв; SWOT-аналіз; PEST-аналіз; 
сканування горизонту (HS). Загалом методо-
логія форсайту основана на цілеспрямовано-
му виявленні та використанні знань експертів.  
У світовій практиці використовуються три базо-
вих методи форсайту: делфі, експертні панелі 
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та критичні технології, загальні характеристики 
та особливості яких наведено нижче.

 Делфі. В основу методу покладено: від-
бір та опитування значної кількості висококвалі-
фікованих експертів (до трьох тисяч); створення 
експертних панелей за окремими напрямами 
науки і технологій; оцінку спеціально відібраних 
тем (найважливіших науково-технічних резуль-
татів) і розробку переліку тем — потенційних 
науково-технологічних досягнень, очікуваних у 
довгостроковій (25-30 років) перспективі, вклю-
чаючи фундаментальні і прикладні дослідження, 
інноваційні товари та послуги, створювані на 
основі нових технологій. Експерти оцінюють ак-
туальність кожної теми для розвитку економіки, 
суспільства, ресурси і потенційні бар’єри для 
їх практичної реалізації. Метод дає можливість 
проводити опитування екстериторіально, зок-
рема, за допомогою електронної пошти. Аналіз 
проводиться за кількома етапами, результа-
ти обробляються статистичними методами та 
включають зведені оцінки за кожним тематич-
ним напрямом, а також аналітичні огляди щодо 
найважливіших напрямів науки і технологій. 
Метод делфі розроблено корпорацією RAND  
(1950-ті рр.) і широко застосовується в різних 
країнах світу, серед яких Японія — з 1971 р., 
Франція, Німеччина — з 1994 р., Велика Бри-

танія — з 1995 р., Південно-Африканська Рес- 
публіка — з 1998 р., Латинська Америка, Авст- 
рія — з 2000 р., Україна — з 2004 р. [15].

  Експертні панелі. Метод, у якому че-
рез рівні проміжки часу збирають дані в одній 
групі опитуваних. Панель формується з групи 
(12–20 осіб) спеціально підібраних людей (екс-
перти, споживачі) або на базі організації, під-
приємства, галузі, яким пропонується протягом 
кількох місяців обміркувати можливі варіанти 
майбутнього щодо заданої тематики, викорис-
товуючи новітні аналітичні та інформаційні ма-
теріали і розробки. Метою формування панелі є 
систематичне або періодичне отримання інфор-
мації про стан справ у регіоні, країні, тенденції 
наукових напрямів, сформовану ситуацію на 
ринку тощо. Ефективне дослідження забезпе-
чується кількісною і позиційною різноманітніс-
тю експертної панелі. Метод використовується 
майже в усіх форсайтах і може доповнювати 
інші підходи [15].

 Критичні технології. Перелік критичних  
технологій формується на основі знань експер-
тів, що мають найвищу кваліфікацію у відповід-
них галузях [16]. До участі у форсайт-дослі джен- 
ні за методом “критичні технології” зазвичай  
залучають не більше 200 експертів, а горизонт  
прогнозування може бути від 5 до 10 років. По-

рис. 1. Етапи форсайту
Джерело: розроблено на базі Origins of foresight (I. Miles, CRIC, 2002) — ResearchGate.
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передній перелік критичних технологій фор-
му  ється на основі експертних опитувань та ін-
терв’ю. Згодом цей перелік обговорюється у 
рамках спеціальних панелей і фокус-груп, де 
відбувається остаточний відбір і узгодження 
переліку критичних технологій. Іноді застосо-
вується “еталонний аналіз”, який передбачає 
порівняння з іншими країнами або регіонами, 
що дозволяє співставити об’єкт форсайт-дослі-
дження із рівнем світових лідерів, виявити сту-
пінь відставання і розробити стратегію щодо 
прискорення технологічного розвитку в секто-
рах із найбільшим інноваційним потенціалом. 
Основна мета методу — підвищення конкурен-
тоспроможності економіки і розв’язання най-
важливіших соціальних проблем. Цей метод 
форсайту успішно використовується у світовій 
практиці, зокрема, у США, Франції, Чехії, Росії, 
Україні.

Крім зазначених базових, поширеними су-
часними методами, які використовуються при 
проведенні форсайт-досліджень, зокрема, є:

 Бібліометричний аналіз. Дає змогу ви-
являти показники пріоритетності того чи іншого 
наукового напряму, оцінити його значущість 
для вітчизняних і зарубіжних вчених за мето-
дом вивчення текстів та інформації, аналізом 
цитування та контент-аналізом. Застосування  
бібліометричного методу дозволяє одночасно 
охопити всі сфери науки та окремих її галузей 
(категорій), організацій, колективів, науковців 
тощо; проводити дослідження окремих об’єктів 
у динаміці та виявляти зв’язки між ними на ши-
рокому інформаційному матеріалі за рахунок 
використання світових баз даних [11]. Джере-
лом бібліометричної інформації служать науко - 
метричні бази даних (бібліографічні, фактогра-
фічні або реферативні) і пов’язані з ними сер-
віси, основними з яких є такі: політематичні —  
Web of Science; Web of Knowledge; Scopus; 
Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського 
(Україна); вузькоспеціалізовані: Inspec (Інсти-
тут електротехніки, Велика Британія); Medline  
(Національна бібліотека з медицини, США); 
Chemical Abstracts (Американське хімічне то-
вариство); Compendex (компанія Engineering 
Information, США); Embase (компанія Excerpta 
Medica, Данія); Biological Abstracts (Міжнарод-
на база даних реферативних журналів, США); 
National Science Indicators on Diskette (NSIOD) —  
кумулятивна статистична база даних Філадель-
фійського інституту наукової інформації.

Отже, бібліометричні показники (число нау-
кових публікацій за різними галузями знання і їх 
цитованість) дозволяють формувати уявлення 
про внесок учених різних країн як у загальносві-
товий прогрес науки, так і в розвиток окремих 

наукових галузей, а також загальне бачення 
науково-технологічного розвитку. Тобто, метод 
бібліометричного аналізу сьогодні є важливим 
та необхідним при визначенні пріоритетних на-
прямів науково-технічної діяльності, зокрема, 
в Україні.

 Патентний аналіз. Аналіз тенденцій роз - 
витку техніки є одним із найбільш поширених 
і важливих видів патентних досліджень, який 
дає можливість оцінити потреби ринку в ство-
рюваній продукції, вивчити тенденції розвит ку 
техніки, виявити альтернативні напрями нау-
ково-технічного розвитку, визначити якісно нові 
шляхи створення розробок, що відповідають 
кращим світовим досягненням. Дослідження 
тенденцій і закономірностей розвитку конкрет-
них видів або галузей техніки — це один із видів 
науково-технічного прогнозування. При цьому 
прогнозом для досліджуваної галузі є визначен-
ня напрямів, які переважатимуть у майбутньому. 
Оцінки, отримані на основі патентної інформації, 
можна розглядати як короткострокові, серед-
ньострокові та стратегічні прогнози розвитку 
техніки.

Існує два основних типи патентного аналізу: 
внутрішній і зовнішній. Внутрішній аналіз забез-
печує компаніям можливість оцінки власного 
технологічного портфеля і маневрування у своїй 
галузі. Зовнішній патентний аналіз дозволяє пе-
редбачати напрями розвитку технологій, зміст 
спільних розробок. Такий аналіз є унікальним 
засобом ідентифікації інновацій і технологічних 
змін [17].

Прогнозний потенціал патентної інформації 
визначається двома основними факторами:

а) випереджаючий характер патентної ін-
формації, тобто, інформація про винаходи та 
інші об’єкти промислової власності стає дос-
тупною широкому колу користувачів раніше 
появи на ринку продукції із використанням цих 
винаходів;

б) прямий зв’язок між інтенсивністю патен-
тування винаходів, пов’язаних з удосконаленням 
продукції — з’являється можливість аналізувати 
тенденції розвитку конкретної продукції не тіль-
ки за динамікою обсягів її продажу протягом 
певного періоду часу, а й за динамікою патенту-
вання винаходів, пов’язаних із удосконаленням 
продукції цього виду.

Сьогодні патентні дослідження проводяться 
за допомогою патентних електронних ресур-
сів, серед яких Derwent Innovations Index, що є 
найбільш повною базою інформаційних даних 
у світі щодо патентів та об’єднує дві системи: 
Derwent World Patents Index і Derwent Patens 
Citation Index. Великі масиви патентних заявок 
забезпечують потужну інформаційно-аналітичну 
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підтримку управління технологічними розроб-
ками.

Отже, патентний аналіз дозволяє виявляти 
нові напрями розвитку як окремих технологій, 
так і галузей. У поєднанні з іншими методами 
він є важливим та актуальним при здійсненні 
прогнозних досліджень.

  Технологічна дорожня карта. Це до-
сить широкий клас інтелектуальних методик, що 
дозволяють прогнозувати розвиток технологій. 
Метод розроблений компанією Motorola напри-
кінці 1970-х років. Основна його ідея полягає у 
створенні візуального представлення сцена-
рію розвитку технологій, який фіксує можли-
ві сюжети і точки критичних рішень. Тобто, це 
організація стратегічного планування з участю 
експертів, які представляють основні складові 
бізнесу — маркетинг, фінанси, виробничу інф-
раструктуру, технології, дослідження та роз-
робки. Дорожня карта ілюструє етапи переходу 
від поточного стану до фаз у довгостроковій 
перспективі за рахунок синхронного розвитку 
технологій, продуктів, послуг, бізнесу і ринку. 
Залежно від об’єкта дорожнього картування 
виділяються:
•  галузеві (ринкові, промислові) дорожні кар- 

ти — сценарії розвитку галузі, індустрії (окре-
мого ринку, сектору промисловості);

•  корпоративні дорожні карти — сценарії роз-
витку окремого підприємства;

•  технологічні дорожні карти — сценарії розви-
тку технологій і технологічного сектору;

•  дорожні карти виробленого продукту — сце-
нарії розвитку виробленого продукту або його 
лінії в часі.

Основною перевагою методу є вироблен-
ня узгодженого бачення довгострокових цілей 
розвитку галузі чи компанії. Прикладом засто-
сування методу дорожньої карти є другий етап 
форсайту щодо сфери транспорту у Великій 
Британії [18].

  Горизонтальне сканування (Horizon 
Scan ning — HS). Це всебічна та систематична 
експертиза ризику, невизначеності та нових 
тенденцій для переформатування сприйняття 
і виявлення неявних та явних припущень щодо 
майбутнього. Поки немає точного значення тер-
міна “сканування горизонту”, він використову-
ється як загальний термін аналізу майбутнього 
із врахуванням можливого потенційного впливу 
тенденцій і розробок, що з’являються, на по-
точну політику і практику [19]. HS допомагає 
урядовцям використовувати довгостроковий 
стратегічний підхід, робить поточну політику 
більш стійкою до різних умов майбутнього, роз-
виває нові ідеї при розробці урядової політики.  
Сканування горизонту здійснюється на міжуря-

довому рівні та допомагає уряду проаналізува-
ти, чи підготовлений він належно до потенційних 
можливостей та загроз і забезпечує його стій-
кість перед майбутнім. При плануванні неперед-
бачених обставин горизонтальне сканування 
допомагає управляти ризиками, враховуючи 
наперед малоймовірні, але потенційно важливі 
події впливу. 

Серед чинних методичних підходів гори-
зонтального сканування найбільш прийнятним 
є метод розробки альтернативних майбутніх 
сценаріїв. При цьому метод сканування гори-
зонту потребує довгострокових термінів і знач-
них бюджетних коштів.

Прикладом успішного проведення фор-
сайту методом сканування горизонту є Велика 
Британія (Міжурядова програма “Horizon Scan- 
ning Programme (HSP)) [20] та Нова Зеландія 
(Національна форсайт-програма “New Zealand 
Futurewatch 2025” вартістю 350000 євро)) [21].

 Комплексний підхід. Комплексність фор - 
сайту передбачає використання набору різних 
методів. Методологію як сукупність методів ви-
користовують із урахуванням цілей і завдань 
проекту. При цьому вибір методів обумовлю-
ється такими основними ресурсами: бюджет 
проекту; кваліфіковані експерти; політична під-
тримка; необхідна інфраструктура; час.

Прикладом комплексного підходу у реаліза-
ції технологічних форсайтних програм є:
•  Греція — Національний технологічний фор-

сайт 2021 (Greek National Technology Fore- 
sight 2021), для проведення якого викорис-
тано бібліометричний аналіз, розроблення 
сценаріїв, робочі наради;

•  Корея — Програма “Корея 2030” (Korea 2030), 
поєднано методи опитування он-лайн, делфі-
опитування та розроблення сценаріїв;

•  США — Програма “Глобальна технологічна 
революція 2020” (Global Technology Revolution 
2020), для реалізації якої використано огляд 
літератури та сканування технологій;

•  Туреччина — Програма “Бачення Туреччини 
2023: стратегії науки і технологій” (Turkish S&T 
Vision 2023), реалізована комбінацією мето-
дів: експертні панелі; SWOT-аналіз; мозковий 
штурм; делфі-опитування;

•  Швеція — Програма “Шведська технологіч-
на перспектива 2004” (Swedish Technology 
Foresight 2004), використано бібліометричний 
аналіз, експертні панелі, інтерв’ю, майстер-
ні майбутнього (форуми), патентний аналіз, 
розробку сценаріїв;

•  Японія — Японський форсайт науки і техно-
логій 2035 (Japanese S&T Foresight 2035), 
для проведення якого використано: бібліо-
метричний аналіз; делфі-опитування; робочі 
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семінари; розроблення дорожньої карти; роз-
роблення сценаріїв [22].

Отже, світовий досвід свідчить, що ідеаль-
ного набору методів для проведення форсайту 
немає, у кожному разі застосовується відповід-
не для конкретного проекту та можливостей їх 
поєднання.

  Вітчизняний досвід проведення про-
гнозних досліджень. В Україні формування 
пріоритетних напрямів розвитку науки і техні-
ки та інноваційної діяльності здійснює МОН на 
підставі довгострокових і середньострокових 
прогнозів науково-технічного та інноваційного 
розвитку [23]. Ініціювання і замовлення про-
гнозних і форсайтних досліджень у галузі науки, 
технологій, інновацій покладено на Національну 
раду України з питань розвитку науки і техноло-
гій, створену з метою забезпечення ефектив-
ної взаємодії представників наукової громад-
ськості, органів виконавчої влади та реального 
сектору економіки у формуванні та реалізації 
єдиної державної політики у сфері наукової і 
науково-технічної діяльності [24]. Підготовка 
пропозицій щодо стратегічних пріоритетних на-
прямів і їх прогнозно-аналітичне обґрунтуван-
ня здійснюються в рамках державних цільових 
програм прогнозування науково-технічного та 
інноваційного розвитку України [25].

В Україні на національному рівні перше 
форсайтне дослідження проведено у 2004–
2006 рр. відповідно до Національної програми 
“Українська наука, технології та інновації 2025” 
(Ukrainian STI 2025). При цьому використано 
метод делфі-опитування, конференції, семіна-
ри, круглі столи. У рамках зазначеної програми 
було сформовано пріоритетні напрями нау ково-
технічного розвитку, затверджені відповідними 
нормативно-правовими документами, підготов-
лено рекомендації уряду щодо ефективності ви-
користання фінансових результатів державного 
бюджету, створено основу для постійної систе-
ми форсайтного навчання в країні [22].

Друге форсайтне дослідження проведено у 
2008–2009 рр. Українським інститутом науково-
технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) на 
виконання Державної програми прогнозування 
науково-технологічного розвитку в Україні на 
2008–2012 рр., затвердженої постановою КМУ 
від 11.09.2007 р. № 1118. У рамках реалізації 
Програми розроблено методологію прогнозу-
вання науково-технологічного розвитку, в осно-
ву якої покладено метод експертних панелей, 
і відпрацьовано методику виявлення та уточ-
нення критичних технологій за пріоритетними 
напрямами розвитку науки та техніки, прове-
дено круглі столи, семінари. Вперше в Україні 
було складено Переліки критичних технологій 

за стратегічними пріоритетними напрямами, 
визначеними за результатами першого фор-
сайту: “Енергетика та енергоефективність”; 
“Біотехнології”; “Нові речовини та матеріали”. 
У зв’язку з припиненням фінансування програ-
ми дослідження було продовжено власними 
коштами поза її форматом. Результати друго-
го форсайт-дослідження покладено в основу 
відповідних нормативно-правових документів 
щодо пріоритетних напрямів інноваційної ді-
яльності на 2011–2021 рр. [25; 26].

Обидва національні форсайти, як і в світовій 
практиці, проведено з використанням комплек-
су методів. У кожному форсайт-проекті засто-
совано комбінацію різних методів, але загалом 
методологія базується на цілеспрямованому 
виявленні та використанні знань експертів. 
Біб ліометричний і патентний методи не вико-
ристовувалися, оскільки на час їх проведення 
не було офіційного доступу до міжнародних 
наукометричних і патентних баз даних. Сьо-
годні така можливість надана закладам вищої 
освіти і науковим установам, які перебувають 
у сфері управління Міністерства освіти і науки  
України [27].

Отже, при проведенні наступного техноло-
гічного форсайту в Україні з метою визначен-
ня нових пріоритетних напрямів інноваційного  
розвитку можна використати ці два сучасні ме-
тоди (бібліометричний і патентний аналізи) у 
поєднанні з іншими.

Світовий і вітчизняний досвід свідчить, що 
вибір форсайтних методів є досить складним 
процесом, у якому часто переважають інтуїція, 
розуміння, імпульсивність, а іноді — недосвід-
ченість і безвідповідальність практиків та органі-
заторів. Тобто, цей процес є багатофакторним, 
і для забезпечення успішного форсайту він по-
требує відповідних знань, узгодженості, вива-
женості, політичної волі та відповідальності.

ВиСноВки і ПроПозиції

Результати дослідження світового досвіду 
свідчать, що для визначення пріоритетних на-
прямів науково-технічного розвитку основним 
і надійним інструментом у багатьох країнах є 
форсайт. Використовуються кілька десятків 
методів форсайту, з яких три базових: метод 
делфі; метод критичних технологій; метод екс-
пертних панелей. Серед більш сучасних акту-
альними є бібліометричний аналіз, патентний 
аналіз, метод технологічної дорожньої карти, 
сканування горизонту. При цьому ідеального на-
бору методів немає, у кожному форсайт-проекті 
застосовується їх комбінація (як базових, так і 
нових), основана на цілеспрямованому вико-
ристанні знань експертів, з урахуванням цілей 
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і завдань проекту, бюджету, наявності кваліфі-
кованих експертів, необхідної інфраструктури, 
політичної підтримки та часу.

Сьогодні можна використовувати спроще-
ний комплексний підхід, який не потребує зна-
чних людських, фінансових ресурсів (бібліомет-
ричний та патентний аналізи) та часу (експертні 
панелі та критичні технології). Якщо є кошти 
для постійного процесу прогнозування, ефек-
тивним та надійним є метод горизонтального 
сканування поєднано з іншими, відповідно до 
завдань, методами.

Загалом форсайт і вибір його методів є 
складним процесом. Для його успішності необ-
хідні, передусім, відповідні знання, політична 
воля та відповідальність.

Для проведення прогнозних і форсайтних 
досліджень в Україні з метою формування пріо-
ритетних напрямів інноваційної діяльності про-
понується:

1) у разі обмеженості бюджетного фінансу-
вання і відсутності державної цільової програми 
прогнозування науково-технічного та іннова-
ційного розвитку можна використати поєднан-
ня методів бібліометричного аналізу, патент-
ного аналізу, експертних панелей і критичних 
технологій. Таке поєднання дасть можливість 
оптимізувати процес прогнозно-аналітичного 
обґрунтування пропозицій щодо пріоритетних 
напрямів і раціонально використати бюджетні 
кошти.

2) за наявності коштів і фінансування відпо-
відної державної програми можна використати 
метод сканування горизонту (HS) у поєднанні 
з іншими, відповідно до завдань, методами, 
що більш осучаснить процес прогнозного до-
слідження та дасть можливість забезпечити 
ефективну взаємодію представників наукової 
громадськості, органів виконавчої влади та ре - 
ального сектору економіки у формуванні та реа-
лізації єдиної державної політики у сфері нау-
ково-технічної діяльності, як це передбачено 
державною інноваційною політикою.
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modern aPProacheS and methodS of forecaSt reSearch:  
world exPerience and PoSSibility of itS uSe in ukraine

Abstract. The article is devoted to study of the world experience of modern approaches and methods of conduct-
ing foresight researches with a goal of their possible use in Ukraine to identify and adjust the priority directions 
of innovation activity. The results of the research show that the main tool for defining scientific and technical pri-
orities is the technological foresight as a process of attracting scientists, engineers, industrialists, civil servants 
and other partners to identify areas of strategic research and development of new technologies that can bring 
the most economic and social benefits and in the long run will support industrial competitiveness. It is noted that 
in the world practice dozens of methods of foresight are used, of which there are three basic ones: the method 
of Delphi, the method of critical technologies, the method of expert panels, and more modern ones, including 
bibliometric analysis, patent analysis, technological roadmap method, horizon scanning, general characteristics 
and the features of which are researched and presented in the work. At the same time it was stated that there is 
no perfect set of methods; in each foresight project their combination (both basic and new) is used; it is based 
on the purposeful use of knowledge of experts, taking into account the goals and objectives of the project, the 
budget. Examples of the use of a combination of methods during the implementation of technology foresaid proj-
ects in developed countries are given. The research of experience foresight's, its methods in Ukraine, features 
and results was carried out. It is concluded that for modern Foresight a simplified integrated approach that does 
not require significant human and financial resources (bibliometric and patent analyzes) time and space (expert 
panels and critical technology) can be employed. In the case of availability of funds for a continuous process of 
forecasting, the effective and reliable method of horizontal scanning in combination with other, according to the 
tasks, methods may be used.

Keywords: forecasting, scientific and technical development, priority directions, foresight, method, complex ap-
proach, innovative activity, propositions.

е.ф. Паладченко, завсектором 
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СоВременные ПоДхоДы и метоДы ПроВеДения Прогнозных иССлеДоВаний:  
мироВой оПыт и ВозможноСть его иСПользоВания В украине

Резюме. Статья посвящена исследованию мирового опыта современных подходов и методов проведения 
прогнозных исследований с целью возможного их использования в Украине для определения и коррек-
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тировки приоритетных направлений инновационной деятельности. Приведены результаты исследования, 
свидетельствующие о том, что основным и надежным инструментом определения научно-технических 
приоритетов сегодня является технологический форсайт как процесс привлечения ученых, инженеров, 
промышленников, государственных служащих и других партнеров для выявления сфер стратегических 
исследований и разработок новых технологий, которые могут принести наибольшую экономическую и со-
циальную выгоду и в долгосрочной перспективе поддерживать промышленную конкурентоспособность.
Отмечено, что в мировой практике используется несколько десятков методов форсайта, из которых три 
базовых: метод Дельфи, метод критических технологий, метод экспертных панелей, и более современные, 
среди которых библиометрические анализ, патентный анализ, метод технологической дорожной карты, 
сканирования горизонта, общие характеристики и особенности которых исследованы и приведены в ра-
боте. Также указано, что идеального набора методов нет, в каждом форсайт-проекте применяется их ком-
бинация (как базовых, так и новых), основанная на целенаправленном использовании знаний экспертов, с 
учетом целей и задач проекта, бюджета и тому подобное. Приведены примеры использования комбинации 
методов при проведении технологических форсайтных проектов в развитых странах. Проведено исследо-
вание отечественного опыта форсайта, его методов, особенностей и результатов. Сделаны выводы, что 
для проведения современного форсайта можно использовать упрощенный комплексный подход, который 
не требует значительных человеческих, финансовых ресурсов (библиометрические и патентный анализы) 
и временного пространства (экспертные панели и критические технологии). При наличии средств для осу-
ществления постоянного процесса прогнозирования эффективным и надежным является метод горизон-
тального сканирования в сочетании с другими методами в соответствии с задачами исследования.

Ключевые слова: прогнозирование, научно-техническое развитие, приоритетные направления, форсайт, 
метод, комплексный подход, инновационная деятельность, предложения.
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гЮнель рагимли, докторант

уСтойчиВое разВитие инфраСтруктуры: 
СоВременное СоСтояние Социальной 

инфраСтруктуры азербайДжана
Резюме. Работа посвящена изучению особенностей инфраструктуры, развитие которой является важней 
частью одной из целей, чётко определённых в Стратегии социально-экономического развития Азербайд-
жана до 2030 г. В статье рассматриваются основные подходы к данной концепции в рамках национальной 
экономики, раскрыты содержания понятий устойчивого развития и инфраструктуры, описаны функции 
социальной инфраструктуры и коротко изложено современное состояние социальной инфраструктуры 
Азербайджана. Рассмотрено не только развитие отраслей социальной инфраструктуры, но и ее способно-
сти обеспечить себя финансово. Внимание уделено недостаткам функционирования объектов инфраструк-
туры, в частности относительно распределения финансовых средств и подчинения объектов различным 
ведомствам.

Ключевые слова: устойчивое развитие, инфраструктура, социальная инфраструктура, Азербайджан.


