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Досліджується вплив природничо-наукових дисциплін на формування прогностичних вмінь 
майбутніх менеджерів в аграрних ВНЗ. 

 
 
Процес входження України в систе-

му міжнародних економічних зв’язків 
багато в чому залежить від якості прий-
няття управлінських рішень. Успішність 
будь-якої управлінської діяльності за-
лежить від певних особистих вмінь і 
навичок менеджера: планування, прогно-
зування, організації, мотивації, контролю 
тощо. При постійній зміні економічної 
кон’юнктури, що спричинена кризови-
ми явищами в економіці країни та 
неефективністю законів, якими регулю-
ються внутрішньо економічні зв’язки, 
перед сільськогосподарським комплек-
сом України постає важливе питання 
адаптації до змінюваних умов навко-
лишнього середовища. Виникає потреба 
у розвитку менеджменту аграрного 
профілю як однієї з ключових стратегі-
чних переваг. Тому особливої уваги 
потребує підготовка висококваліфікованих 
управлінців, пов’язаних з сільськогоспо-
дарською сферою.  
Одне з питань, що стоїть перед су-

часним менеджером, пов’язаного з агро-
промисловим комплексом, є своєчасне 
передбачення станів сільськогосподар-
ського ринку, прогнозування цін на 
його продукцію та затрат на пальне та 
міндобрива. Для цього висококваліфіко-
ваний менеджер повинен уміти бачити 
зв’язки між багатьма чинниками та фак-
торами економіки країни і володіти 
всебічними знаннями і вміннями, що 
дозволять оптимально та професійно 

працювати. Саме прогностична функція 
сприяє вибору найоптимальнішого варіан-
та при обґрунтуванні плану, програми, 
проекту, управлінського рішення.  
Без прогнозування явищ і процесів, пе-

редбачення перспектив їх розвитку, 
неможливе науково обґрунтоване управ-
ління, вироблення і прийняття ефективних 
управлінських рішень, пов’язаних з агроп-
ромисловим комплексом.  
Наявний рівень сформованості про-

гностичних вмінь менеджерів є недостат-
нім, що призводить до значного зниження 
якості управління. Підготовка менедже-
рів до діяльності в сучасних умовах 
вимагає суттєвих реформ у системі 
освіти, зокрема, в галузі, що готує май-
бутніх управлінців. 
Тому, на нашу думку, досить актуаль-

ним є питання підвищення якості 
формування прогностичних вмінь, як 
складової професійної підготовки мене-
джерів в аграрних ВНЗ, так як високий 
рівень сформованості прогностичних 
вмінь у менеджерів аграрного профілю 
значною мірою впливатиме на їх конку-
рентноздатність на вітчизняному ринку 
праці. У зв’язку з цим, пріоритетним зав-
данням менеджмент-освіти є пошук 
ефективних шляхів для покращення 
якості формування прогностичних умінь 
майбутніх менеджерів. 
В Україні освітньо-кваліфікаційна 

характеристика випускника вищого нав-
чального закладу є державним норма-
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тивним документом, у якому узагаль-
нюється зміст освіти: мета освітньої та 
професійної підготовки; визначається 
місце бакалавра, спеціаліста або магістра 
з менеджменту; окреслюються вимоги 
до його компетенцій. Згідно з вимогами 
освітньо-кваліфікаційної характеристи-
ки бакалавра напряму підготовки 0502 
"Менеджмент" випускник повинен во-
лодіти певними вміннями, що започатко-
вуються і значною мірою формуються за 
рахунок дисциплін природничо-науко-
вого циклу. Серед них: управління, 
планування, прогнозування, організація, 
здійснення систематичного контролю, 
розробка альтернативних варіантів роз-
витку підприємства та вибір його 
оптимальної стратегії; моделювання ринко-
вої ситуації, аналіз основних економіч-
них показників господарчої діяльності 
підприємства та прогнозування їх дина-
міки на перспективу; володіння 
перспективними методами підвищення 
свого теоретичного рівня, опанування 
методами проведення науково-дослід-
них розробок на основі використання 
сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій; аналіз динаміки зовнішнього 
середовища та прогнозування конкурен-
тоспроможності підприємства, визначен-
ня можливих факторів ризику і оціню-
вання рівнів ризику за стандартними 
методиками; прогнозування попиту і 
пропозиції на середньостроковий період 
[3]. 
Виходячи з вищенаведеного, плану-

вання є основною функцією менеджменту. 
Планування включає насамперед процес 
прийняття рішень, обґрунтування і чіт-
кого формування напрямів дій, складан-
ня планів і графіків роботи на різні 
періоди. Функція планування включає в 
себе прогнозування, визначення цілей, 
стратегії, політики і завдань підприємс-
тва. Отже, прогностична функція є 
пов’язаною з ціленаправленим плануван-
ням управлінської діяльності в майбутньому 
на основі складання середньострокових і 
довготермінових перспектив розвитку пі-

дприємства. Цей процес має включати в 
себе такі складові: 
• постановка задачі;  
• розробка етапів для досягнення пос-
тавленої мети; 

• чітке бачення кінцевого результату. 
Розглянемо більш детально складові 

функції прогнозування та шляхи покра-
щення якості формування прогностич-
них вмінь. Одне з найголовніших умінь, 
яким повинен володіти менеджер – це 
вміння правильно визначати подальший 
розвиток підприємства та його подаль-
шу стратегію, що неможливо без 
розвинутих умінь і навичок соціально-
економічного прогнозування. Уміння 
менеджера своєчасно передбачити нас-
лідки тих чи інших управлінських 
рішень дає змогу вчасно реагувати та 
коригувати стратегію підприємства в 
залежності від тих чи інших змін еко-
номічних станів економіки країни. 
Наукове передбачення ґрунтується на 
пізнанні закономірностей розвитку при-
роди, суспільства, мислення, вико-
ристанні наукових методів дослідження. 
Однією з форм наукового передбачення 
є прогнозування – процес вироблення 
прогнозів.  

Прогноз – це спеціальне наукове до-
слідження перспектив розвитку певних 
процесів, явищ, переважно з кількісни-
ми оцінками. 

Прогнозування (з грець. prognosis – 
передбачення) є випереджаючим відо-
браженням дійсності, конкретним 
науковим дослідженням перспектив пе-
вного явища; це „виявлення вищої 
форми випереджаючого відображення в 
процесі мислення як передбачення очі-
куваного майбутнього на основі ураху-
вання динаміки прогнозованого явища” 
[2, с. 17].  
Функція прогнозування має на меті 

побудову певної моделі, що допоможе 
передбачити те чи інше економічне 
явище, та його наслідки. Тобто, побудо-
ва прогностичної моделі є незамінною 
складовою для відображення майбут-
ньої системи управління. Досить часто 
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вона „використовується на стратегічно-
му рівні управління організацією” [4, 
с. 138]. 
Отже, модель у соціально-еконо-

мічному прогнозуванні – це спрощене 
математичне уявлення про певний сус-
пільний процес. Вона може мати вигляд 
рівняння, таблиці, кривої, набору пра-
вил та інше, тому прогнозування має 
велике прикладне значення. Моделю-
вання має на меті одержання певної 
інформації про характеристики досліджу-
ваного об’єкта, на основі аналізу наяв-
них факторів і існуючих даних. Крім 
того, треба зазначити, що моделювання, 
не зводиться до спроб угадувати деталі 
майбутнього, йому властивий стохастич-
ний характер.  
Тому, виходячи з вище наведеного 

та з того, що блок навчальних дисцип-
лін із фундаментальної підготовки є 
базовим для отримання спеціальних 
знань при навчанні у вищому навчаль-
ному закладі, можна прийти до висновку, 
що одним із шляхів вирішення пробле-
ми формування прогностичних умінь є 
більш ефективне вивчення дисциплін 
природничо-наукового циклу, поглиб-
лення можливостей кожної із навчаль-
них дисциплін та їх інтеграції в циклі 
природничо-наукової та загальноеконо-
мічної підготовки. Дисципліни природ-
ничо-наукового циклу призначені, щоб 
виховати всебічно розвинуту, економіч-
но грамотну, соціально та політично 
свідому людину, тому якість вмінь май-
бутніх менеджерів, в тому числі і 
прогностичних, у вищих навчальних закла-
дах значною мірою обумовлюється і 
закладається  в процесі вивчення фун-
даментальних дисциплін.  
Н.Звєрєва виділяє певні ознаки і власти-

вості природничо-наукового мислення, 
деякі з них, на нашу думку, сприяють 
формуванню прогностичних вмінь май-
бутніх менеджерів. Серед них можна 
виділити такі:  

• уміння спостерігати, аналізувати й 
пояснювати дані спостережень, відо-

кремлювати істотні факти від несут-
тєвих; 

• уміння проводити експеримент, 
пояснювати й оформляти результати; 

• побудова на основі дослідних да-
них теоретичної моделі, одержання 
висновків і наслідків, установлення меж 
застосовності; 

• уміння виділяти головне в склад-
них явищах, відволікаючись від частки, 
аналізувати й узагальнювати матеріал;  

• оволодіння деякими загальними 
ідеями й принципами природничо-
наукових знань;  

• усвідомлення методів наукового 
пізнання в природознавстві, їхнього 
співвідношення; 

• уміння розглядати явища й проце-
си у взаємозв'язку, розкривати сутність 
предметів і явищ, розглядати явища в 
протиріччях, що обумовлюють розви-
ток;  

• здатність до усвідомлення при-
чинно-наслідкових зв'язків;  

• творча активність, здатність до ін-
туїтивного пророкування і застосування 
знань у нових ситуаціях [1, с.80-81]. 
Одним із шляхів формування про-

гностичних умінь майбутніх менеджерів 
в процесі вивчення природничо-
наукових дисциплін, на нашу думку, є 
спрямованість на евристичний пошук 
вирішення управлінських задач. Еврис-
тично-пошукове мислення доцільно 
розвивати в  процесі розв'язування спе-
ціально розроблених задач прикладного 
характеру, які можуть мати місце в про-
цесі майбутньої практичної діяльності 
управлінця. Саме природничо-наукові 
дисципліни дають можливість організу-
вати такий вид розумової діяльності, що 
має на меті створення потрібної системи 
синтезу й узагальнення в процесі розв'я-
зування пізнавальних задач.  
Ефективна прогностична діяльність 

менеджера також залежить від процесу 
прийняття керівних рішень управлін-
цем, на формування яких безпосередньо 
впливає цикл природничо-наукових дис-
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циплін. Так як обґрунтування процесу 
прийняття управлінських рішень потре-
бує використання математико-статис-
тичних методів і моделей для аналізу 
динаміки факторів, що в свою чергу 
спирається на основи математики, ста-
тистики та формальної логіки. 
Отже, підсумовуючи все вище ска-

зане, можна виділити найбільш суттєві 
напрями впливу дисциплін природничо-
наукового циклу на процес формування 
прогностичних вмінь майбутніх менед-
жерів в системі менеджмент-освіти: 

• формування евристично-пошуко-
вого мислення в процесі розв’язування 
прикладних задач; 

• уміння проводити експеримент, 
поділяти його на етапи, пояснювати й 
оформляти результат;  

• побудова теоретичних моделей, як 
уміння виділяти головне в складних 
явищах; 

• оволодіння деякими загальними 
ідеями й принципами природничо-
наукових знань (уміння спостерігати, 
аналізувати й пояснювати дані спосте-
режень); 

• усвідомлення методів наукового 
пізнання та їхнього співвідношення;  

• уміння розглядати явища й проце-
си у взаємозв'язку, формування здатності 
до усвідомлення причинно-наслідкових 
зв'язків; 

• розвиток рефлексивного мислення, 
творча активність, здатність до інтуїтив-
ного мислення. 
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