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УДК 338.27 О. Г. Пенькова

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
НА ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

Анотація. У статті обґрунтовано методи, моделі та логіку прогнозування основних макроекономічних 

показників на довгостроковий період. За пропонованим логікою і модельним апаратом проведено експери-

ментальні розрахунки ВВП до 2030 року за інерційним сценарієм розвитку.

Ключові слова: моделі прогнозування, макроекономічні показники, довгостроковий період.

Summary. In the article the methods, models and the logic of forecasting the main macroeconomic indicators 

for the long term. The proposed logic and the model unit, experimental estimates of GDP by 2030 the inertia scenario 

development.

Key words: forecasting models, macroeconomic indicators, long-term period.

Постановка проблеми. Прогнозування по-

казників розвитку економіки обумовлюється по-

требою держави у визначенні шляхів розвитку 

суспільства на поточний період та перспективу і 

обґрунтуванні потреби в економічних ресурсах, 

що забезпечують їх досягнення, для виявлення 

найбільш імовірних та економічно ефективних 

варіантів середньо- і довгострокових планів, об-

ґрунтування основних напрямків економічної і 

соціальної політики, передбачення наслідків при-

йнятих рішень та розроблення конкретних заходів 

для досягнення встановлених цілей і пріоритетів.

У процесі прогнозування розвитку економі-

ки відбувається оцінка та визначення прогнозних 

показників проходження суспільно-економічних 

процесів, прогнозних результатів, здійснення 

суспільного відтворення, формування, розподілу 

та використання ВВП. Тому головною функцією 

прогнозування є наукове передбачення еконо-

мічного і соціального стану економіки держави 

у майбутньому. Наукове прогнозування аналізує 

сукупність тенденцій соціально-економічного 

розвитку суспільства та оцінює стан економіки, 

що склався. Як наукове передбачення, прогно-

зування дає змогу, по-перше, визначити попит 

на продукцію держави і, по-друге, обґрунтувати 

шляхи його задоволення за рахунок внутрішньої 

і зовнішньої пропозиції.

© О. Г. Пенькова, 2012
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Головною відмінністю довгострокового про-

гнозування від коротко- і середньострокового є та 

обставина, що кореляційні й економіко-матема-

тичні моделі у багатьох випадках не дають необхід-

ної точності при їх використанні на довгострокову 

перспективу. Якщо ці моделі дають прийнятні ре-

зультати на короткострокову перспективу, а еко-

номіко-математичні за наявності стійкої динаміки 

і на середньостроковий період, то при їх викорис-

танні на довгостроковий період результати прогно-

зування, як правило, бувають невтішними.

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. 
Проблема вибору оптимальних і достовірних ме-

тодів і моделей прогнозування макроекономічних 

показників і явищ на середньо- та довгостро-

ковий період постійно привертає увагу науков-

ців-економістів. Вітчизняні вчені ґрунтовно до-

сліджували переваги й недоліки наявних методів 

прогнозування [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Але похибки в дов-

гострокових прогнозах основних макроекономіч-

них показників засвідчують необхідність подаль-

ших наукових досліджень у цьому напрямі.

Метою статті є обґрунтування логіки та ме-

тодів довгострокового планування основних ма-

кроекономічних показників на довгостроковий 

період.

Виклад основного матеріалу. За функціональ-

ною ознакою (напрямком прогнозування) дов-

гострокові прогнози пропонується розподіляти 

на три типи: за тенденціями; цільовий; комплек-

сний.

Прогноз за тенденціями ґрунтується на умов-

ному продовженні в майбутнє тенденцій розвитку 

досліджуваного об’єкта в минулому і сьогоденні і 

не враховує фактори, здатні змінити ці тенденції. 

Його завдання — з’ясувати, як буде розвиватися 

досліджуваний об’єкт за умов збереження існую-

чих тенденцій.

Цільовий прогноз, на відміну від прогнозу за 

тенденціями, розробляється на базі заздалегідь 

визначених цілей. Його завдання — визначи-

ти шляхи і терміни досягнення можливих станів 

об’єкта прогнозування в майбутньому, прийнятих 

за мету. В той час як прогноз за тенденціями при 

визначенні майбутнього стану об’єкта відштов-

хується від його минулого і сьогодення, цільовий 

прогноз здійснюється у зворотному порядку: від 

заданого стану в майбутньому до існуючих тен-

денцій та їх змін у світлі поставленої мети.

Комплексний прогноз об’єднує прогнози за 

тенденціями і цільовий. Спочатку здійснюється 

прогноз за тенденціями, а далі на його основі ви-

конується цільовий, шляхом розроблення й оцін-

ки заходів економічної політики та їх додавання 

до результатів прогнозу за тенденціями. Обме-

женнями кількості заходів тут є наявні і залучені 

трудові, фінансові та інші ресурси.

У теорії і практиці прогнозування розробле-

ний ряд методів, які постійно вдосконалюють-

ся, оскільки безупинно підвищуються вимоги до 

точності й обґрунтованості розрахунків величини 

планованих показників, до ступеня збалансова-

ності та їхньої оптимальності, до раціональних 

сфер застосування конкретних методів.

Методи економічного прогнозування розумі-

ються як сукупність заходів та способів мислення, 

що дозволяють на основі аналізу ретроспективних 

даних, екзогенних та ендогенних зв’язків об’єкта 

прогнозування, а також їх вимірювань у рамках 

явища або процесу, що розглядається, зробити 

висновок з певною імовірністю стосовно майбут-

нього розвитку об’єкта [7, с. 4].

В існуючих джерелах представлені різні кла-

сифікаційні принципи методів прогнозування. 

Однією з найбільш важливих класифікаційних 

ознак методів прогнозування є ступінь формалі-

зації, що досить повно охоплює прогностичні ме-

тоди. Другою класифікаційною ознакою можна 

назвати загальний принцип дії методів прогнозу-

вання, третьою — спосіб одержання прогнозної 

інформації.

У залежності від поставлених цілей прогно-

зування може здійснюватися різними методами. 

Для умов довгострокового прогнозування виділе-

ні наступні групи методів:

— методи економічного аналізу;

— методи прогнозування часових рядів (екс-

поненціональне згладжування, метод ковзної се-

редньої, адаптивного згладжування);

— розрахунково-аналітичні методи (балансо-

вий, нормативний, програмно-цільовий);

— методи факторного прогнозування (одно-

факторні моделі, багатофакторні);

— економіко-математичні методи (лінійного 

програмування, кореляційно-регресійний тощо);

— методи історичних аналогій;

— методи експертних оцінок (інтерв’ю, ана-

літичний, колективної генерації ідей, «Дельфі» та 

інші).

Перелічені групи складають лише частину 

економіко-математичного арсеналу, яким володіє 

економічна наука, але через свою ефективність 

вони найбільш часто використовуються у прак-

тичній роботі.

У той же час методи прогнозування необхідно 

вдосконалювати не тільки в результаті освоєння 

нових, але і внаслідок істотного поліпшення тра-

диційних методів, насамперед, підвищення точ-

ності звітно-статистичних методів, розширення 

області застосування нормативних методів, збіль-

шення можливостей балансового методу тощо.

Розглянуті методи прогнозування складають 

лише невелику частину економіко-математично-

го арсеналу, яким володіє економічна наука, але 

через свою ефективність вони найбільш часто ви-

користовуються в практичній роботі. Їх коротке 

узагальнення наведено у табл. 1.
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Група методів Назва методів Характеристика і сфера використання

Методи

аналізу

— статистичного аналізу (методи групування, 

аналітичний, індексний, визначення середнього 

темпу зростання);

 — метод порівняльного аналізу;

— факторного аналізу;

— аналізу динаміки;

— метод SWOT-аналізу;

— метод системного аналізу.

Методи аналізу надають уявлення про стан до-

сліджуваного явища і тенденції його розвит ку.

Вони є передумовою усіх видів прогнозування.

Економіко-статис-

тичні методи

— регресії криволінійного вирівнювання (проста 

регресія, зростаючі криві тощо);

— багатомірної регресії ковзних середніх;

— метод найменших квадратів;

— економетричні моделі,

— метод декомпозиції;

— методи експоненційного згладжування.

Економетричні моделі будуються на поєднанні 

балансових тотожностей та статистичних зв’язків 

між показниками. Особливістю статистичних 

моделей є жорсткі критерії до динамічних рядів 

показників у звітному періоді. Екстраполяція 

передбачає вивчення попереднього розвитку 

об’єкта і перенесення закономірностей його роз-

витку в минулому і сьогоденні на майбутнє.

В умовах сталого розвитку і за відсутності зна-

чних зрушень можуть використовуватися при 

довгостроковому прогнозуванні.

Розрахунково-ана-

літичні методи

— балансовий;

— нормативний;

— метод коефіцієнтів;

— прямого розрахунку;

— програмно-цільовий;

— структурний;

— методи від ресурсних можливостей, від потреб, 

від кінцевих цілей.

Розрахунково-аналітичні методи дозволяють 

обирати ефективні варіанти прогнозних розра-

хунків і забезпечують високу точність.

Використовуються як самостійно, так і у складі 

інших методів.

Методи факторного 

прогнозування

— однофакторні моделі;

— багатофакторні моделі (праця і капітал; праця, 

капітал й інші фактори; система KLEMS).

— метод критичного шляху (сітьовий);

— метод еластичності;

— багатофакторна кореляція.

Базуються на теорії факторів виробництва. У 

цих моделях макропоказник подається як функ-

ція, що залежить від кількості використаних 

факторів виробництва і граничної їх продуктив-

ності.

Забезпечують достатньо високу точність.

Економіко-матема-

тичні методи

— методи дослідження операцій (лінійного, не-

лінійного та динамічного програмування);

— математична статистика, теорія імовірності, 

теорія оцінок;

— теорія ігор (ігрові імітаційні моделі);

— міжгалузевого балансу;

— оптимізаційні моделі (транспортна задача тощо);

— імітації.

Економіко-математичні моделі дозволяють на 

основі екзогенних змінних, які прогнозуються 

поза моделлю і подаються на її вхід, отримувати 

прогнозні оцінки інших змінних, що відповіда-

ють комплексу взаємозв’язків між показниками.

Дані моделі трудомісткі і занадто чутливі навіть 

до незначних шоків. На довгострокову перспек-

тиву не забезпечують необхідну точність.

Евристичні

методи

— експертної оцінки;

— метод сценарію (імовірнісні сценарії);

— метод «мозкової атаки»;

— метод ПАТТЕРН;

— метод відносності оцінки;

— метод Дельфі;

— метод узгодження та тестування стратегічних 

альтернатив;

— модель очікування споживача;

— емпіричне прогнозування (досвід маркетоло-

гів, фінансових, виробничих керівників);

Експертний метод ґрунтується на попередньо-

му зборі інформації (шляхом анкетування, 

інтерв’ювання, опитування) та її обробці, а та-

кож на судженнях експертів щодо поставленої 

задачі.

Евристичні моделі використовують у випадках, 

коли інші не дають прийнятного результату.

Мультимодельний 

метод

Усі види моделей Мультимодельний метод розуміється як метод 

статистичної обробки результатів декількох про-

гнозів, здійснених за різними моделями шляхом 

визначення середньої (чи середньозваженої) 

величини ранжируваного (по зростанню чи убу-

ванню) ряду множини прогнозованих показни-

ків при очищенні їх від випадкових значень.

Можна використовувати при різних горизонтах 

прогнозування.

Таблиця 1

Методи прогнозування та сфера їх використання

1
 Джерело: авторська розробка
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Отже, рішення про вибір методу прогнозу-

вання макропоказників залежить від багатьох 

факторів, які вимагають великої кількості ретро-

спективних даних. Якщо ці дані відсутні або ж 

їхнє одержання пов’язане з величезними витра-

тами, то такі методи прогнозування можуть бути 

відразу відкинуті. Іншим релевантним фактором 

є часовий обрій. Одні методи більш придатні для 

складання короткострокових прогнозів, інші — 

для довгострокових.

У підсумку, проведений аналіз надав можли-

вість для довгострокового прогнозування реко-

мендувати наступні методи:

— метод аналогії зі світовим розвитком — для 

попередньої оцінки можливих результатів розви-

тку;

— методи факторного прогнозування — у разі 

визначення кількісної оцінки факторів виробни-

цтва;

— методи прогнозування часових рядів — у 

разі їх уточнення за рахунок визначення та оцінки 

і врахування зовнішніх і внутрішніх припущень;

— інші методи — за умови наступної обробки 

результатів мультимодельним методом з ураху-

ванням їх ваги [8, с. 58].

Детальний аналіз методів і моделей показує, 

що для прогнозування основних макроекономіч-

них показників з практичної точки зору і достат-

ньої точності та ефективності розрахунків можна 

рекомендувати комбіноване моделювання, що 

охоплює формалізовані і неформалізовані під-

ходи, коли формалізованими методами прогно-

зується варіант за тенденціями розвитку, а далі з 

урахуванням припущень розробляється базовий 

варіант розвитку. На його основі з урахуванням 

оцінок ресурсного потенціалу і заходів економіч-

ної політики розробляються альтернативні сцена-

рії розвитку.

Попередній аналіз методів і підходів прогно-

зування ОМЕП на довгострокову перспективу 

свідчить про необхідність і достатність додержан-

ня наступних методологічних принципів.

1. Головною відмінністю довгострокового 

прогнозування є складнощі у врахуванні в моде-

лях впливу нових факторів і ризиків, що будуть 

виникати у майбутньому. Вже зараз Мінеконом-

розвитку використовує такий інструмент, як зо-

внішні і внутрішні припущення щодо зміни ситу-

ації у майбутньому. Якщо ж здійснити їх кількісну 

оцінку і врахувати її у процесі прогнозування, 

то для довгострокового прогнозування можна 

значно розширити коло застосованих моделей, 

включивши в нього навіть трендові моделі.

2. Різні моделі прогнозування на перспекти-

ву дають різні результати, оцінити точність яких 

немає можливості. Але при їх обробленні муль-

тимодельним методом можна отримати усеред-

нений результат без випадкових значень, що дає 

найбільшу точність і свідчить про можливість 

використання у довгостроковому прогнозуванні 

широкого кола моделей різного типу.

3. Окреме прогнозування визначеного кола 

ОМЕП на перспективу не забезпечує їхню збалан-

сованість одного з іншими і не дає у сумі необхід-

не співвідношення. Наприклад, прогноз обсягів 

виробництва за видами економічної діяльності, 

як правило, не дає за сумою обсяги виробництва 

у цілому по країні. При незначних розбіжностях 

таку похибку можна нівелювати деякими спосо-

бами. Але при прогнозуванні ОМЕП на довго-

строковий період така неув’язка буде значною, 

зневажати якою неможливо.

Тому пропонується спочатку прогнозувати 

один найбільш агрегований показник, а інші об-

раховувати, виходячи з наявності зв’язків кожного 

показника з агрегованим. Тобто спочатку прогно-

зується ВВП, як найбільш агрегований показник, 

а інші ОМЕП розраховуються або структурним 

методом, або як частка агрегованого показника. 

При цьому структура чи частка прогнозуються 

статистичними методами або використовується 

цільовий прогноз.

4. Важливішим фактором розвитку економі-

ки є відповідні заходи економічної політики. За-

раз вони розробляються, але їх вплив на ОМЕП 

у кількісному вимірі не обраховується. Оцінка 

впливу заходів економічної політики надасть 

можливість не лише зіставити ефективність самих 

заходів, а і визначати ефективність економічної 

політики держави у цілому

5. Кожний захід економічної політики потре-

бує відповідних ресурсів, а їх кількість обмежу-

ється наявністю у держави трудових, фінансових, 

природних та інших ресурсів. Тут постає задача 

формування такого набору заходів, котрий був би 

найбільш ефективним в умовах обмеженості ре-

сурсів. Таку задачу можна вирішити за допомогою 

сценарного методу, коли формуються різні сцена-

рії (варіанти набору заходів і ресурсів) і їх оцінка 

і відбір здійснюється за цільовими пріоритетами.

Блок-схема моделі прогнозування ОМЕП на 

довгострокову перспективу наведена на рис. 1.

Вона передбачає спочатку прогноз розвитку 

економіки за тенденціями, далі розраховується 

базовий варіант (з урахуванням зовнішніх і вну-

трішніх припущень), а потім до отриманого варі-

анту додається вплив заходів економічної політи-

ки. В окремих блоках передбачено використання 

експертних процедур, що базуються на накопиче-

ному досвіді, заснованому на знанні закономір-

ностей перебігу і розвитку досліджуваних явищ.

Відповідно до наведеної схеми прогноз осно-

вних макроекономічних показників на довго-

строкову перспективу передбачає наступні етапи:

1. Підготовка інформаційного забезпечення.

2. Прогноз розвитку за окремими моделями.
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3. Прогноз розвитку за тенденціями.

4. Визначення і оцінка зовнішніх і внутріш-

ніх припущень.

5. Розроблення базового варіанту розвитку.

6. Формування і оцінка заходів економічної 

політики.

7. Підготовка сценаріїв розвитку.

8. Прогноз інших ОМЕП за сценаріями роз-

витку.

9. Прогноз інших ОМЕП за сценаріями роз-

витку.

З використанням пропонованої логіки про-

гнозування були проведені експериментальні 

розрахунки за наступними моделями:

М-1. За аналогією зі світовим розвитком при 

мах темпах зростання;

М-2. За аналогією зі світовим розвитком при 

мін темпах зростання;

Рис. 1. Блок-схема прогнозування ОМЕП на довгострокову перспективу [1]
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М-3. За (середніми) мах темпами зростання;

М-4. За (середніми) мін темпами зростання;

М-5. За лінійним трендом динаміки ВВП;

М-6. За логарифмічним трендом динаміки ВВП;

М-7. За факторною моделлю чисельності за-

йнятих і їх продуктивністю, що передбачає їх по-

ступове зростання з 2015 року до 22,6 млн. осіб у 

2030 році та їх продуктивності, яка розрахована за 

лінійною залежністю на базі 17 років (з урахуван-

ням даних середньострокового прогнозу);

М-8. За факторною моделлю чисельності за-

йнятих і їх продуктивністю, що передбачає їх по-

ступове зростання з 2015 року до 22,6 млн. осіб у 

2030 році та їх продуктивності, яка розрахована за 

лінійною залежністю на базі 7 докризових років;

М-9. За факторною моделлю чисельності за-

йнятих і їх продуктивністю, що передбачає їх по-

ступове скорочення до 15,0 млн. осіб у 2030 році 

(у відповідності із скороченням чисельності на-

селення) та їх продуктивності, яка розрахована за 

лінійною залежністю на базі 17 років;

М-10. За факторною моделлю чисельності 

зайнятих і їх продуктивністю, що 

передбачає їх поступове скорочення 

до 15,0 млн. осіб у 2030 році (у відпо-

відності із скороченням чисельності 

населення) та їх продуктивності, яка 

розрахована за лінійною залежністю 

на базі 7 років

М-11. За чисельністю населен-

ня 42 млн. осіб у 2030 році і продук-

тивності праці, що розрахована за 

лінійною залежністю на базі 7 років;

М-12. За чисельністю населення 

42 млн. осіб у 2030 році і продуктив-

ності праці, що розрахована за ліній-

ною залежністю на базі 17 років;

М-13 За мах чисельністю зайня-

тих 22,6 млн. чол. і продуктивністю 

праці 127 тис. грн./ особу;

М-14. За лінійною еластичніс-

тю ВВП від інвестицій при зростан-

ні інвестицій до 1539 млрд. грн. у 

2030 році;

М-15. За лінійною еластичніс-

тю ВВП від інвестицій при зростан-

ні інвестицій до 631,7 млрд. грн. у 

2030 році;

М-16. За логарифмічною елас-

тичністю ВВП від інвестицій при 

зростанні інвестицій до 1539 млрд. 

грн. у 2030 році;

М-17. За логарифмічною елас-

тичністю ВВП від інвестицій при 

зростанні інвестицій до 631,7 млрд. 

грн. у 2030 році;

М-18. За багатофакторною кореляційною 

моделлю при двох факторах;

М-19. За багатофакторною кореляційною 

моделлю при трьох факторах;

М-20. За двофакторною мультикативною мо-

деллю (праця і капітал);

М-21 За трьохфакторною мультикативною 

моделлю (праця, капітал, інші фактори);

М-22. За моделлю KLEMS (капітал, праця, 

енергія, матеріали, послуги);

М-23. За виробничою функцією Кобба-Ду-

гласа;

М-24. За експертними оцінками науковців;

М-25. За експертними оцінками фахівців ви-

конавчої влади.

Загалом перелік моделей може змінюватися 

чи доповнюватися. Проведені експерименталь-

ні розрахунки ВВП до 2030 року за зазначеними 

25 моделями та подальша їх обробка мультимо-

дельним методом дозволила сформувати так зва-

ний середньозважений варіант (табл. 2), за яким 

не враховується зміна дії зовнішніх, внутрішніх 

Таблиця 2

Результати прогнозу динаміки ВВП за тенденціями,
млн. грн. у цінах 2010 р.

Роки
ВВП, млн. 

грн.

Реальні зміни 

ВВП, % до попе-

реднього року

Зростання 

ВВП до 2010 

року, %

Зростання 

ВВП 

за п’ять 

років, %

2006 1117,1   

5,1

2007 1205,3   

2008 1233,0   

2009 1050,5   

2010 1094,6 104,20  

2011 1159,5 105,93 1,06

30,1

2012 1225,1 105,66 1,12

2013 1291,3 105,40 1,18

2014 1356,9 105,08 1,24

2015 1423,8 104,93 1,30

2016 1491,1 104,73 1,36

25,4

2017 1561,7 104,73 1,43

2018 1637,6 104,86 1,50

2019 1708,6 104,33 1,56

2020 1785,9 104,53 1,63

2021 1871,1 104,77 1,71

25,2

2022 1984,0 106,04 1,81

2023 2050,5 103,35 1,87

2024 2141,7 104,45 1,96

2025 2235,5 104,38 2,04

2026 2330,6 104,25 2,13

23,0

2027 2429,0 104,22 2,22

2028 2527,3 104,05 2,31

2029 2628,4 104,00 2,40

2030 2748,7 104,58 2,51

1
 Джерело: розрахунки автора.
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припущень та заходів економічної політики на ві-

тчизняну економіку.

Прогноз розвитку за тенденціями відбиває 

інерційний сценарій розвитку, що передбачає від-

носну сталість внутрішніх та зовнішніх умов, що 

діяли в ретроспективі, та не передбачає оцінку 

впливу майбутніх заходів економічної політики. 

За інерційним розвитком відбуватиметься:

— повільне освоєння економікою інновацій 

(поступовий перехід основних галузей промисло-

вості до V та VІ технологічного укладу);

— основними статтями експорту залишати-

муться продукція металургійної і хімічної про-

мисловості, машинобудування;

— поступова розбудова інфраструктури;

— повільне зростання соціальних виплат при 

збереженні значної диференціації доходів різних 

верств населення.

Прогноз розвитку за тенденціями може вико-

ристовуватися як база для розроблення стратегії 

розвитку держави на довгострокову перспективу. 

Він може бути прийнятий як один із сценаріїв 

розвитку. На його основі можна побудувати базо-

вий варіант з додаванням впливу зовнішніх і вну-

трішніх припущень і кінцеві варіанти прогнозу за 

сценаріями розвитку з урахуванням впливу захо-

дів економічної політики.

Висновки. Запропонована методологія про-

гнозування основних макроекономічних показ-

ників на довгостроковий період забезпечує до-

статню точність при використанні широкого кола 

моделей з подальшим обробленням отриманих 

результатів мультимодельним методом та виді-

лення таких послідовних етапів, як прогнозуван-

ня варіантів розвитку за тенденціями, визначення 

й оцінка зовнішніх і внутрішніх припущень, роз-

роблення базового варіанту розвитку, формуван-

ня й оцінка заходів економічної політики. підго-

товка сценаріїв розвитку, прогноз інших ОМЕП 

за сценаріями розвитку.

Експериментальні прогнози соціально-еко-

номічного розвитку економіки України на пер-

спективу до 2030 року дозволяють стверджувати 

наступне:

— у разі розвитку економіки України за тен-

денціями (без істотних змін у політиці Уряду) 

ВВП країни буде збільшуватися і у 2030 році зрос-

те у 2,5 раза, хоча це не надасть можливості ви-

рішити на достатньому рівні як виробничі, так і 

соціально-економічні проблеми;

— відповідно економічна політика Уряду 

повинна бути спрямована на проведення карди-

нальних заходів, які б дозволили країні вийти на 

рівень високотехнологічної соціально орієнтова-

ної держави.
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