
255Глобальні та національні проблеми економіки

ЕК
О

Н
О

М
ІК

А
 Т

А
 У

П
Р
А
В
Л
ІН

Н
Я
 П

ІД
П

Р
И

Є
М

С
ТВ

А
М

И

УДК 338.984:658

Васюта В.Б.
PhD of Philosophy, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки підприємства 
та управління персоналом

Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка

Срібна А.С.
магістр 

Навчально-наукового інституту фінансів, 
економіки та менеджменту

Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

THEORETICAL ASPECTS OF PREDICTING  
THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено теоретичні аспекти прогнозування 

розвитку підприємства. Визначено сутність прогнозування 
розвитку підприємства та актуальність даного питання для до-
сягнення ефективності діяльності підприємства. Проаналізо-
вано останні дослідження та публікації науковців, присвячені 
питанню прогнозування розвитку на підприємстві. Викладено 
основні принципи та етапи прогнозування розвитку. Виділено 
основні методи та методологічні підходи до прогнозування роз-
витку підприємства. Намічено перспективний напрям подаль-
шого дослідження у прогнозуванні соціальних та економічних 
процесів на ПАТ «Кременчуцький річковий порт».
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кісні зміни, прогнозування розвитку, прогноз, методи прогнозу-
вання, методологічні підходи до прогнозування, результат.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретические аспекты прогнози-

рования развития предприятия. Определены сущность про-
гнозирования развития предприятия и актуальность данного 
вопроса для достижения эффективности деятельности пред-
приятия. Проанализированы последние исследования и пу-
бликации ученых, посвященные вопросу прогнозирования 
развития предприятия. Изложены основные принципы и эта-
пы прогнозирования развития. Выделены основные методы и 
методологические подходы к прогнозированию развития пред-
приятия. Намечено перспективное направление дальнейшего 
исследования в прогнозировании социальных и экономиче-
ских процессов на ОАО «Кременчугский речной порт».

Ключевые слова: развитие предприятия, качественные 
изменения, количественные изменения, прогнозирование раз-
вития, прогноз, методы прогнозирования, методологические 
подходы к прогнозированию, результат.

АNNOTATION
The theoretical aspects of рrediction the development of en-

terprise are investigated in the article. The essence of рrediction 
the development of enterprise and the relevance of this issue to 
achieve the effectiveness the enterprise are determined. The latest 
research and publications of scientists devoted to the issue of рre-
diction the development of enterprise are analyzed. The main prin-
ciples and stages of рrediction the development of enterprise are 
outlined. Based on the processing of scientific literature, the main 
methods and methodological approaches to рrediction the devel-
opment of enterprise have been singled out. A promising direction 
for further research in рrediction social and economic processes at 
JSC "Kremenchug river port" is outlined.

Keywords: development of the enterprise, qualitative chang-
es, quantitative changes, рrediction of development, forecasts, 
рrediction methods, methodological approaches to рrediction, 
the result.

Постановка проблеми. Підприємство є одним 
із провідних і важливих елементів економіки 
будь-якої країни. Стабільна діяльність підпри-
ємства може бути забезпечена прогнозуванням. 
Саме прогнозування є тим потужним інстру-
ментом ведення бізнесу, спрямованим на пошук 
оптимальних шляхів його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сьогодні багато науковців займаються 
питаннями розвитку підприємства, його про-
гнозуванням. Теоретичним основам прогно-
зування присвячено роботи І.В. Бестужева, 
О.В. Лозової, Г.В. Присенко, Є.І. Равіковича, 
М.П. Лукашевича, I.I. Миговича, О.Г. Льовкіна, 
Ю.Ф. Кравченко. Питаннями теорії та прак-
тики прогнозування, управління і регулювання 
діяльності розвитку підприємств займалися 
С.В. Мочерний, А.М. Стельмащук, О.С. Іванілов, 
Г.О. Швиданенко, В.Є. Маскалюк, М.Т. Пашута, 
А.В. Калина, Г.М. Шведова, С.М. Чистов, 
В.А. Сидун, Ю.В. Пономарева, Т.О. Стеценко, 
О.П. Тищенко. Вирішенню різноманітних про-
блем, пов’язаних із методологією прогнозу-
вання, присвячено окремі праці І.В. Бестужева-
Лади, А.Г. Гранберга, Т.С. Хачатурова [1]. 

Питання використання різних методів про-
гнозування у сфері економіки розглянуті у 
роботах С.В. Глівенко, М.О. Соколова, А.С. Єме-
льянова, А.А. Френкеля та ін.; використання 
прогнозування на рівні підприємства розгляда-
ються у роботах І.Н. Абрамова, В.В. Григор’єва, 
A.M. Ілишева, Е.П. Мар’єнко та ін.; методоло-
гії прогнозування за універсальними моделями 
приділена увага в роботах В.А. Полякова.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Необхідність прогнозування 
зумовлена ще тим, що воно здійснюється безпе-
рервно в міру надходження нової інформації і 
дає обґрунтовані оцінки шляхів розвитку керо-
ваного об’єкта [1; 2]. Нині деякі підприємства 
не керуються прогнозами, плануючи свою діяль-
ність. Такі підприємства стають не готовими до 
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змін у навколишньому середовищі і зазнають 
краху під впливом будь-якої загрози. Отже, 
виникає необхідність вивчення теоретичних під-
ходів, методик та методів, які застосовуються 
для прогнозування розвитку підприємства.

Мета статті полягає у визначенні сутності 
прогнозування розвитку підприємства, осно-
вних принципів та методів його проведення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прогнозування розвитку (стану) підприємства 
або організації – це наукове обґрунтування 
можливих кількісних та якісних змін його (її) 
стану (рівня розвитку в цілому, окремих напря-
мів діяльності) в майбутньому, а також альтер-
нативних способів і термінів досягнення очіку-
ваного стану [1; 3]. 

Завданням прогнозування є:
– виявлення ймовірних шляхів та результа-

тів найближчого або більш віддаленого розви-
тку соціально-економічних явищ на базі реаль-
них процесів дійсності;

– розроблення оптимальних тенденцій роз-
витку з урахуванням складеного прогнозу та 
оцінка прийнятого рішення з позицій його 
наслідків у періоді, що прогнозується.

Мета прогнозування на підприємстві – най-
точніше передбачати далеку й близьку пер-

спективи свого розвитку, щоб запобігти еконо-
мічним ризикам, і вибору правильного курсу 
розвитку [1; 4].

Ознаками проведеного прогнозування є осо-
бливості, за якими можна визначити подаль-
ший економічний розвиток підприємства в умо-
вах ринку.

На відміну від планування прогнозування 
переважно спрямоване в майбутнє і, будучи 
складником планування, суттєво відрізняється 
від останнього.

За періодом прогнозування, тобто часом, на 
який розрахований прогноз, виокремлюють:

– поточні прогнози – до одного місяця (до 
року);

– середньострокові – до п’яти років;
– довгострокові – до 15 років і більше.
Принципи прогнозування розвитку пред-

ставлено на рис. 1 [5; 6]. 
Прогнозування дає змогу менеджерам під-

приємств не тільки передбачати далеку та 
близьку перспективи свого розвитку, а й запро-
понувати альтернативні шляхи та строки вико-
нання своїх комплексних програм. Комплексна 
програма – це система взаємозв’язаних між 
собою за змістом, строком, ресурсами та міс-
цем проведення заходів, дій, які скеровані на 

 

Принципи прогнозування розвитку 

Цілеспрямованість 

Системність 

Наукова обґрунтованість 

Багаторівневий опис 

Інформаційна єдність 

Адекватність об’єктивним 
закономірностям розвитку 

Послідовне вирішення 
невизначеності 

Альтернативність 

Змістовий опис поставлених дослідницьких завдань 

Побудова прогнозу на підставі системи методів і 
моделей, що характеризуються певною ієрархією та 

послідовністю 

Усебічне врахування вимог об’єктивних законів 
розвитку суспільства, використання світового досвіду 

Опис об’єкта як цілісного явища і водночас як елемента 
складнішої системи 

Використання інформації на однаковому рівні 
узагальнення й цілісності ознак 

Виявлення та оцінка стійких взаємозв’язків і тенденцій 
розвитку об’єкта 

Ітеративна процедура просування від виявлення цілей та 
умов, що склалися, до визначення можливих напрямків 

розвитку 

Виявлення можливості розвитку об’єкта за умови різних 
траєкторій, різноманітних взаємозв’язків і структурних 

співвідношень 

Рис. 1. Принципи прогнозування розвитку 
Джерело: складено на основі [5]
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досягнення єдиної мети, вирішення загальної 
проблеми [6].

Економічні прогнози необхідні для визна-
чення шляхів розвитку підприємства та еконо-
мічних ресурсів, що забезпечують його дина-
міку, для виявлення найбільш імовірних й 
економічно ефективних варіантів довго-, серед-
ньострокових і поточних планів, обґрунтування 
основних напрямів економічної і технічної 
політики, передбачення наслідків прийнятих 
рішень і здійснюваних заходів. 

У процесі прогнозування поетапно вирішу-
ються такі питання [7]:

1) постановка цілей (цілевстановлення) – 
передбачає встановлення очікуваного (ідеаль-
ного) результату діяльності;

2) планування – здійснюється проекція в 
майбутнє результатів діяльності для досяг-
нення поставлених цілей за умов використання 
наявних засобів та перетворення інформації 
про майбутнє на рішення для цілеспрямованої 
діяльності;

3) проектування – створення конкретних 
образів майбутнього, конкретних деталей роз-
роблених програм.

Таким чином, прогнозування дає змогу не 
тільки передбачити напрями розвитку, а й 
краще зрозуміти, які цілі необхідно встановити 
і яких наслідків можна очікувати від різних 
дій, воно допомагає обрати способи оптималь-
ного розподілу ресурсів, необхідних для досяг-
нення поставлених цілей. 

Залежно від прогнозованих параметрів і 
цільової спрямованості прогнозування, виби-
рають наявні методи і математичний апарат. 
Безліч методів вирішення задач прогнозування 
має одну загальну ідею: виявлення екстраполя-
ційних зв'язків між минулим і майбутнім, між 
інформацією про сучасний процес і характером 
його протікання надалі. Характер екстраполя-
ційних зв'язків визначатиме апарат рішення 
задачі прогнозування. Від точності описання 
досліджуваних зв'язків залежить точність про-
гнозування. Оскільки ці зв'язки можуть бути 
детермінованими, то частина задачі вирішу-
ється ефективніше при комбінуванні різних 
методів (прийомів, способів) і математичного 
апарата різних напрямів короткострокового 
прогнозування [8].

Для прогнозування розвитку підприємства 
застосовують різні методи [9]. 

Кількісні методи (прийоми) базуються на 
інформації, яку можна одержати, знаючи тен-
денції зміни певних параметрів та маючи ста-
тистично достовірні залежності, що характери-
зують основну діяльність об'єкта управління 
(аналіз тимчасових рядів, каузальне (причинно-
наслідкове) моделювання). Якісні методи засно-
вані на експертних оцінках фахівців (методи 
експертних оцінок, думка журі (усереднення 
думок експертів у релевантних сферах)). 
Складні об'єкти прогнозують із використанням 
різних кількісних і якісних методів.

Сучасна економічна наука застосовує майже 
150 методів прогнозування, серед яких можна 
виділити значно меншу кількість базових мето-
дів, від яких решта відрізняється лише окре-
мими прийомами і послідовністю їх застосу-
вання (рис. 2).

Результатом прогнозування є прогноз, що 
дає аргументовані уявлення про майбутній стан 
об'єкта управління. Залежно від способу опису 
тенденцій зміни об'єкту, процесу або форму-
вання параметрів, що характеризують об'єкт, 
процес, виділяють різні підходи у прогнозу-
ванні (рис. 3).

Існує декілька основних методологічних під-
ходів до прогнозування. Перший – генетичний 
(його ще називають дескриптивним). Його сут-
ність полягає у тому, що оцінювання проводиться 
на основі встановлених дослідженнями причинно-
наслідкових взаємозв’язків між явищами.

Генетичний підхід припускає, що можуть 
бути сформульовані будь-які правдоподібні, 
науково обґрунтовані кількісні та якісні, 
загальнонаукові та часткові гіпотези відносно 
факторів та умов майбутнього розвитку, вклю-
чаючи гіпотези визначення економічної полі-
тики й інших форм активного свідомого впливу 
на виробничі та економічні процеси [11]. 

Інший підхід – нормативно-цільовий. Він 
ґрунтується на визначенні результатів, які 
повинні бути досягнуті в майбутньому. Якщо 
за першого підходу взаємозв’язок і послі-
довність явищ розглядаються в напрямі від 
сучасного до майбутнього, то в другому – від 
майбутнього до сучасного. Від майбутнього до 
сучасного розгортаються і досліджуються лан-
цюг подій, які можуть відбутися, і заходи, які 
необхідно вжити, щоб досягти нормативно зада-
ного результату в перспективі. Нормативно-
цільовий підхід має цілу низку загальних рис 
із генетичним підходом.

Трендовий підхід у прогнозуванні припускає 
екстраполяцію вирівняних значень динаміч-
ного тимчасового ряду прогнозованого показ-
ника, тобто перенос сформованих у минулому 
тенденцій прогнозованого показника на майбут-
ній його розвиток.

Факторний підхід заснований на оцінці 
впливу різних факторів та їх комбінацій на роз-
виток можливого майбутнього стану об'єкта 
управління. У зв'язку із цим виникає необхід-
ність у визначенні кола факторів (регуляторів), 
що впливають на прогнозований показник (інди-
катор), процес, і форм їхнього взаємозв'язку. 
У рамках цього підходу може здійснюватися 
прогноз із керуючим фактором, тобто включення 
у факторний прогноз кількісних оцінок можли-
вих наслідків використання різних варіантів 
соціальної (мотиваційної) політики, політики 
регулювання взаємодії суб'єктів ринку, фінансо-
вої, інвестиційної, кадрової, нормативно-право-
вої, зовнішньоекономічної, митної політики [8].

Надзвичайно важливо оцінювати прогноз. 
Серед безлічі надійних методів є декілька, 
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які найпростішими, але, поєднані разом, 
вони дають безпомилкову оцінку якості пода-
ного плану продажу та його фактичного вико-
нання. Це:

– середнє абсолютне відхилення – Mean 
Average Deviation (MAD);

– сума помилок прогнозу зростаючим під-
сумком – Running Sum of Forecast Error (RSFE);

– сигнал відслідковування – Tracking Signal 
(TS) [12].

Загальні принципи економічного прогнозу-
вання відповідають ринковій структурі вироб-

Рис. 2. Методи прогнозування розвитку підприємства
Джерело: складено на основі [9]

Рис. 3. Основні підходи до прогнозування розвитку підприємства 
Джерело: складено на основі [10]
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ництва. Аналіз можливостей економічного 
розвитку країни з ринковою економікою визна-
чається з оцінки наявності первинних ресур-
сів виробництва. Оцінка обмежень зростання 
ґрунтується на розрахунку суспільного попиту, 
зокрема платоспроможного попиту населення. 
Для економічного планування в країнах із рин-
ковою економікою використовуються економе-
трія, економіко-математичні методи і моделю-
вання [13].

Таким чином, мета прогнозування на під-
приємстві – найточніше передбачати далеку й 
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близьку перспективи свого розвитку, щоб запо-
бігти економічним ризикам, і вибору правиль-
ного курсу розвитку.

Висновки. Отже, прогнозування розви-
тку підприємства дає змогу передбачити гра-
ничні величини процесів розвитку, виявити 
терміни якісних змін досліджуваних проце-
сів, краще зрозуміти наслідки цих змін. Без 
використання прогнозування в управлінні 
розвитком підприємства неможливо досягти 
ефективності його функціонування. Авторами 
намічено перспективний напрям подальшого 
дослідження у прогнозуванні соціальних та 
економічних процесів на ПАТ «Кременчуць-
кий річковий порт».
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