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Особливість прогнозування функціонування та розвитку соціально-

економічних систем полягає в тому, що об’єктами прогнозування є стани їх 

підсистем та елементів (агентів), що самі є суб’єктами цінностноорієнтованої 

та цілеспрямованої діяльності, яка здійснюється на засадах прогнозування. 

Кожний агент, який приймає рішення на засадах прогнозу, намагається 

запобігти виникненню негативних ситуацій, що прогнозуються, і збільшити 

імовірність реалізації позитивного прогнозу. Знання прогнозу впливає на 

поведінку агентів, що може приводити, зокрема, до самоздійснення прогнозу 

або до його самоанулювання. Оголошення результатів соціологічних 

опитувань стосовно відношення виборців до кандидатів (прогнозу 

результатів выборів) може вплинути на саме голосування; прогнози ділової 

активності та кон’юнктури фондового ринку можуть змінити стратегії 

поведінки підприємців. 

В [1] пропонується виділяти активний і пасивний прогнози у 

залежності від того, впливають або ні результати прогнозу на об’єкт 

прогнозування. Прогноз буде пасивннм, якщо система є пасивною (немає 

активних елементів, які можуть змінювати свою поведінку при отриманні 

нової информації), або якщо прогноз не стає відомим учасникам активної 

системи. У активному прогнозі повинен бути урахованим ефект результатів 

прогнозування.  

В соціально-економічних системах повідомлення про результати 

прогнозування у багатьох випадках носить характер управлінського впливу, 

і тому активний прогноз можна розглядати як один з різновидів 

інформаційного управління. В [2] інформаційне управління визначається як 

«процесс выработки и реализации управленческих решений в ситуации, когда 

управляющее воздействие носит неявный, косвенный характер, и 



управляемому субъекту представляется определяемая управляющим орга-

ном информация о ситуации (информационная картина), ориентируясь на 

которую этот субъект как бы самостоятельно выбирает линию своего 

поведения». До інформаційного управління належать PR-технології, які 

спрямовуються на створення певного іміджу організації або ії лідеру, 

реклама та пропаганда товарів та інші засоби цілеспрямованого впливу на 

цінності, цілі, переваги, відношення, уявлення, поведінку громадкості. 

Активний прогноз також може бути застосованим певними суб’єктами 

(владою, політичними партіями, громадськими організаціями, діловими 

колами) для цілеспрямованого впливу на поведінку агентів соціально-

економічної системи. У цьому випадку прогноз, який розробляється з 

урахуванням впливу на агентів наданої їм інформації про майбутнє, може 

не відповідати прогнозній інформації, яка оголошується агентам. Тому 

для активного прогнозу, на відміну від пасивного, збіг прогнозних значень 

чинників з реальними - ще не є свідоцтвом високої якості прогнозу.  

Для створення наукових засад активного прогнозування виникає 

необхідність розв’язання проблем оцінки точності прогнозу та його 

ефективності як управлінського впливу, розробки моделей реакції агентів на 

прогнозну інформацію, що їм оголошується, створення організаційно-

економічних механізмів протидії таким маніпуляціям свідомістю 

громадкості, які мають шкідливі наслідки. Моделі реакції агентів на 

прогнозну інформацію повинні відбивати не тільки процеси раціональної 

оцінки його адекватності, але й емоційне сприйняття засобів надання 

інформації, силу їх мотиваційного впливу на певний психологічний тип 

людини, умови виникнення довіри до прогнозу. 
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