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І.С. Сі ма ноў скі, 
кан ды дат па лі тыч ных на вук, вя ду чы спе цы я ліст На цы я наль на га цэн тра  

ін тэ лек ту аль най улас нас ці, г. Мінск;  
С.І. Сі ма ноў скі,  

кан ды дат фі ла соф скіх на вук, да цэнт ка фед ры па лі та ло гіі БДУ

СТАНАЎЛЕННЕПАЛІТЫЧНАГАПРАГНАЗАВАННЯ
ЯКНАВУКОВАГАКІРУНКУ

Ста наў лен не на ву ко ва га прад ба чан ня 
па чы на ец ца з та го ча су, ка лі бу ду чы ня  

пе ра тва ры ла ся ў спецыяльны прад мет дас ле-
да ван ня. Пе ра дгіс то рыя па лі тыч на га пра гна-
за ван ня звя за на са ста наў лен нем фу ту ра ло гіі. 
Упер шы ню тэр мін «фу ту ра ло гія» (лац. futurum – 
бу ду чы ня) вы ка рыс таў у 1943 г. ня мец кі на ву-
ко вец О.К. Флях тгейм. Ад штур хоўва ю чы ся ад 
прац О. Шпен гле ра, ён вы лу чыў шэ раг пра блем 
бу ду чы ні сус вет на га раз віц ця. Пас ту по ва фу ту-
ра ло гія на бы ла між дыс цып лі нар ную скі ра ва-
насць як у тэ а рэ тыч най, так і ў прык лад ной га лі-
нах дас ле да ван ня.

У су час най лі та ра ту ры час та па няц ці 
«прагна за ван не» і «фу ту ра ло гія» ўжы ва юц ца 
як сі но ні мы. Най больш ста біль ным з’яў ля ец ца 
ра зу мен не фу ту ра ло гіі як ва ры ян та доў га тэр-
мі но ва га пра гна за ван ня. Так, Г. Кан і А. Ві нер 
га лоў ную за да чу фу ту ра ло гіі ба чы лі ў рас пра-
цоў цы доў га тэр мі но вых пра гно заў, ка рыс ных 
для ор га наў, якія пла ну юць, па лі ты каў і кі раў-
ні коў [1, с. 122]. Па мер ка ван ні аме ры кан ска га 
дас лед чы ка Л. Блум філь да, фу ту ра ло гія – гэ та 
пра гноз на доў га тэр мі но вую пер спек ты ву [2, 
p. 278].

Пры гэ тым най больш важ ным і най больш 
ві да воч ным фу ту ра ла гіч ным пры ёмам, па мер-
ка ван ні У. Фер кі са, з’яў ля ец ца эк стра па ля цыя 
[3, с. 142]. Да фу ту ра ла гіч ных пры ёмаў ад но сі лі 
так са ма пра гноз па ана ло гіі, пра гноз эк спер таў, 
ме тад «Дэль фі», кры жа ва ны мат рыч ны ме тад, 
ме тад па бу до вы ды на міч ных ма дэ лей, ме тад 
на пі сан ня сцэ на ры яў [Там жа].

У са вец кай лі та ра ту ры пад фу ту ра ло гі яй 
ра зу ме лі кан цэп цыі за ход ніх бур жу аз ных фі ло-
са фаў аб бу ду чы ні. Вы лу ча лі ся па зі ты віс цкія і 
гу ма ніс тыч ныя, пе сі міс тыч ныя і ап ты міс тыч ныя, 
бур жу аз на-апа ла ге тыч ныя, бур жу аз на-лі бе раль -
ныя, дэ мак ра тыч на-ас вет ніц кія і ра ды каль на-
эк стрэ міс цкія фу ту ра ла гіч ныя тэ о рыі. 

Па ча так гіс то рыі на ву ко ва га прад ба чан ня 
ад но сяць да з’яў лен ня ў дру гой па ло ве XIX ст. 
жан ру «раз ва жан няў аб бу ду чы ні». Ад роз ні ва-
юць ран нюю і су час ную фу ту ра ло гію. Ста наў-
лен не ран няй фу ту ра ло гіі (дру гая па ло ва XIX – 
пер шая па ло ва XX ст. да Дру гой сус вет най вай-
ны) пра хо дзі ла ў два эта пы. Пер шы этап (дру-

гая па ло ва XIX – па ча так XX ст. (да 1920-х гг.)) 
звя за ны са з’яў лен нем прац аб пер спек тыў ных 
пра бле мах раз віц ця ча ла вец тва: го ра да бу даў-
ніц тва, ахо вы зда роўя, тран спарту, энер ге ты кі; 
дру гі этап (1920 – пер шая па ло ва 1940-х гг.) – 
са з’яў лен нем «раз ва жан няў аб бу ду чы ні» пад 
уп лы вам сен са цый на га ра шэн ня са вец ка га ўра-
да распра цоў ваць пла ны раз віц ця на род най 
гас па дар кі.

У ста наў лен ні су час най фу ту ра ло гіі так са ма 
мож на вы лу чыць не каль кі эта паў.

Пер шы э тап – дру гая па ло ва 1940 – 
1950-я гг. (з прац Дж. Бер на ла і Н. Ві не ра аб 
на ву ко ва-тэх ніч най рэ ва лю цыі да ад крыц ця 
по шу ка ва га і нар ма тыў на га пра гна за ван ня). На 
да дзе ным эта пе дас ле да ва лі ся пер спек ты вы 
раз віц ця на ву кі і тэх ні кі.

Дру гі этап – з па чат ку да ся рэ дзі ны 
1960-х гг. – ха рак та ры зу ец ца «пра гнас тыч-
ным бу мам», ка лі ў за ход ніх кра і нах з’яў ля ла ся 
шмат на ву ко вых ана лі тыч ных цэн траў па пра г-
на за ван ні на ву ко ва-тэх ніч ных, са цы яль на-эка-
на міч ных і ва ен на-па лі тыч ных змен. Тэх на ла-
гіч нае пра гна за ван не ўжы ва ла ся да пер спек-
тыў раз віц ця ча ла вец тва на ба зе тэ о рый ін дуст-
ры я ліз му і пос тін дус тры яль на га гра мад ства. 
Ме та ды пра гна за ван ня зас ноў ва лі ся на ан ке та-
ван ні, ма дэ ля ван ні і ма тэ ма ты ка-ста тыс тыч най 
эк стра па ля цыі. Па і ні цы я ты ве прэ зі дэн та ЗША 
Дж. Кэ на дзі быў ство ра ны штаб са вет ні каў па 
дас ле да ван ні бу ду чы ні. У 1965 г. пад стар шын-
ствам Д. Бэ ла бы ла ство ра на «Ка мі сія па 2000 
го дзе», не каль кі паз ней – фу ту ра ла гіч ная гру-
па «Бе лы дом гля дзіць у бу ду чы ню». У 1965 г. 
у Фран цыі пра ве дзе на Пер шая між на род ная 
кан фе рэн цыя фу ту ро ла гаў. У 1966 г. зас на ва на 
Сус вет нае фу ту ра ла гіч нае су поль ніц тва. Сус-
вет ная фе дэ ра цыя дас ле да ван няў бу ду чы ні 
(The World Futures Studies Federation (WFSF)) 
бы ла ство ра на толь кі ў 1974 г. І толь кі ў 1989 г. 
яе ка лек тыў ным чле нам ста но віц ца СССР.

Трэ ці этап – ка нец 1960 – ся рэ дзі на 1970-х гг. 
Гэ ты этап звя за ны з эка ла гіч най, ан ты тэх на ла-
гіч най, ан тыс цы ен тыс цкай і фу ту ра ла гіч най 
хва ля мі, пер шым дак ла дам Рым ска му клу бу 
(1968 г.). Пос тін дус тры яль нае гра мад ства ўяў-
ля ла ся як вы нік тран сфар ма цыі ка пі та ліз му і 
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са цы я ліз му пад час кан вер ген цый. Вый шлі ў 
свет дак лад «Ме жы рос ту» пад кі раў ніц твам 
Д. Мядоў за (1972), пра цы Д. Га бо ра і У. Ка лом ба 
«За ме жа мі ста год дзя мар нат раў ства» (1978)) 
[4–5].

Чац вёр ты э тап – з кан ца 1970-х гг. – фу ту ро-
ла гі ста лі звяр тац ца да по шу ку шля хоў ра шэн ня 
гла баль ных пра блем ча ла вец тва. У ся рэ дзі не 
1990-х гг. гэ та пра бле ма ты ка пе ра цяк ла ў тэр-
мі ны гла ба ліс ты кі і гла ба лі за цыі. У 1999 г. бы ла 
ство ра на Між на род ная ака дэ мія дас ле да ван-
няў бу ду чы ні (International Futures Research 
Academy) – пар тнёр WFSF.

Та кім чы нам, па чат кам гіс то рыі на ву ко ва га 
прад ба чан ня лі чыц ца той мо мант, ка лі бу ду-
чы ня пе ра тва ры ла ся ў прад мет спе цы яль-
на га на ву ко ва га дас ле да ван ня. Гэ та ад бы ло ся 
ў 1960-х гг., ка лі пра гнас тыч ныя дас ле да ван ні 
ста лі ад ным з ас ноў ных кі рун каў у дзей насці 
а на лі тыч ных цэн траў. Па вя лі чыў ся ўплыў на ву-
ко вых пра гноз ных рас пра цо вак на пры няц це 
па лі тыч ных і са цы яль на-эка на міч ных ра шэн няў.

Та кім чы нам, па ча так гіс то рыі па лі тыч на га 
пра гна за ван ня ад но сяць да 1960-х гг. У ста наў-
лен ні ўлас на па лі тыч на га пра гна за ван ня з кан-
ца 1960-х гг. да ця пе раш няга часу мож на вы лу-
чыць не каль кі эта паў.

Пер шы этап – ка нец 1960 – пер шая па ло ва 
1970-х гг. – най боль шая ўва га на да ва ла ся 
пы тан ням тэх ніч най і са цы яль най па лі ты кі.

Дру гі этап – дру гая па ло ва 1970 – па ча так 
1980-х гг. – сіс тэ ма тыч на пра во дзі лі ся дас ле да-
ван ні эка ла гіч най па лі ты кі, роз ных ас пек таў пост-
ін дус тры яль на га гра мад ства, ро лі па лі ты кі ў ім. 

Трэ ці этап – ся рэ дзі на – ка нец 1980-х гг. – 
най боль шая ўва га на да ец ца эка на міч ным і 
па лі тыч ным (бу ду чы ні па лі ты кі і кі ра ван ню) 
пы тан ням.

Чац вёр ты этап – з 1990-х гг. да ця пе раш няга 
часу – па ве лі чэн не коль кас ці дас ле да ван няў, 
пры све ча ных гла баль ным пра бле мам, раз гляд 
пы тан няў, звя за ных з пра цэ са мі гла ба лі за цыі і 
зме на мі ў сус вет най па лі ты цы. 

А. Тоф лер пра ана лі за ваў зру хі ў ба лан се 
ўла ды на гла баль ным уз роў ні. Пад час пе ра хо ду 
ад да ін дус тры яль на га да пос тін дус тры яль на га 
гра мад ства якас на змя ня лі ся кры ні цы ўла ды: 
на зме ну сі ле – ба гац це, на з ме ну ба гац цю – 
ве ды. Рас пра цоў шчы кі кан цэп цыі ін фар ма цый-
на га гра мад ства па каз ва юць на фар мі ра ван не 
гла баль най ін фар ма цый най пра сто ры, што 
за бяс печ вае эфек тыў нае ўза е ма дзе ян не і дос-
туп да ін фар ма цый ных рэ сур саў. Ін фар ма цый-
ныя тэх на ло гіі ў бу ду чы ні пры вя дуць да за ра-
джэн ня са цы яль на-эка на міч най сіс тэ мы, якая 
аб’яд нае ўвесь свет. У ад роз нен не ад ап ты міс-
тыч ных пра гно заў, С. Хан тын гтан ма люе кар-
ці ну су тык нен ня цы ві лі за цый, глы бін най ас но-
вай яко га з’яў ля юц ца рэ лі гій ныя су пя рэч нас ці. 

Пе сі міс тыч ныя і пра гно зы Ф. Фу ку я мы аб тым, 
што кра і ны «трэ ця га све ту» бу дуць зас та вац ца 
на «за ву гол лі гіс то рыі». І. Ва лер стайн па каз ваў 
на маг чы масць рэ а лі за цыі ў бу ду чы ні та кіх сцэ-
на рыяў, як «не а фе а да лізм» здраб нен нем су ве-
рэ ні тэ ту і ўзнік нен нем мнос тва аў тар кіч ных рэ гі-
ё наў. Дж. Най сбіт пі саў аб тым, што рас паў сю-
джван не но вых тэх на ло гій пат ра буе адэк ват-
на га ад ка зу з бо ку ча ла ве ка, і выс ту паў суп раць 
пе ра тва рэн ня гра мад ства ў «тэх на ла гіч на за ра-
жа ную зо ну».

Бю ро раз вед кі і дас ле да ван няў дзяр жаў-
на га дэ пар та мен та ЗША і ЦРУ з пры цяг нен нем 
су пра цоў ні каў Гар вар дска га ўні вер сі тэ та, Бру к-
лінска га ін сты ту та і Фон ду Кар не гі ак тыў на рас-
пра цоў ва юць пра ект «Сус вет ная бу ду чы ня», у 
якім да юц ца нас туп ныя гла баль ныя ме га праг-
но зы: дзяр жа вы з не э фек тыў най ула дай не 
змо гуць вы ка рыс таць пе ра ва гі гла ба лі за цыі, 
што пры вя дзе да шэ ра гу кан флік таў, якія па гар-
ша юць ад но сі ны па між рэ гі я наль ны мі лі дара мі і 
аў тсай да ра мі; пра гна зу юц ца тэн дэн цыі па слаб-
лен ня гла баль на га ўплы ву ЗША пры рос це 
мо цы Кі тая. Суп ра цоў ні кі кар па ра цыі «РЭНД» 
вы ву ча юць бу ду чы ню па срод ках ацэн кі ды на-
мі кі ас ноў ных кі рун каў на ву ко ва га пра грэ су, пра-
во дзяць дас ле да ван ні бу ду чых сіс тэм уз бра-
ен ня.

Ад роз ні ва юць асаб лі вас ці ака дэ міч на га і 
пры клад но га па лі тыч на га пра гна за ван ня. Ака-
дэ міч нае па лі тыч нае пра гна за ван не – на ву-
ко вае, аб’ек тыў нае дас ле да ван не, якое вы ву-
чае тэн дэн цы і і за ка на мер нас ці раз віц ця па лі-
тыч най сіс тэ мы або яе с трук тур ных эле мен-
таў. Яно ўжы ва ец ца для гла баль ных пра гно заў, 
вы яў лен ня пер спек тыў гла баль ных па лі тыч ных 
пра цэ саў і бу ду чы ні па лі тыч най све та бу до вы. 
Ат ры ма ны пра гноз но сіць іма вер нас ны і рэ ка-
мен да цый ны ха рак тар; вы кон вае ін фар ма цый-
ную фун кцыю і не звя за ны не пас рэд на з пра цэ-
сам пры няц ця і рэ а лі за цыі па лі тыч ных ра шэн-
няў; раз лі ча ны на доў га ча со вы пе ры яд; за дае 
агуль ны кі ру нак пра гноз на-ана лі тыч ным дас ле-
да ван ням. Па лі тыч ныя пра гно зы, рас пра ца ва-
ныя ў рам ках тэ а рэ тыч най па лі та ло гіі, з’яў ля-
юц ца па лі тыч ны мі пра екта мі бу ду чы ні. Тэр мін 
«пра ект» ста суе цца з мак рап раг но зам гла баль-
на га ўзроў ню. Тэн дэн цыі бу ду чы ні сус вет на га 
раз віц ця звя за ны з эка ла гіч ны мі «ме жа мі рос-
ту», са зме най ма раль най і па во дзін скай па ра-
дыг м ча ла вец тва, ад на ча со вай гла ба лі за цы яй і 
фраг мен та цы яй (гла ка лі за цы яй) сус вет най сіс-
тэ мы, паг лыб лен нем па ля ры за цыі па між квіт не-
ю чы мі і менш раз ві ты мі кра і на мі, па ра док са мі 
дэ мак ра ты за цыі, паг ро замі сус вет най ста біль-
нас ці і бяс пе цы. Гла баль ныя пра гно зы на цэ-
ле ны на ацэн ку кан тро лю над рэ сур са мі ў гла-
баль ных маш та бах і вы яў лен не паг роз ста біль-
на му раз віц цю ча ла вец тва.
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Пры клад ное па лі тыч нае пра гна за ван не 
вы ву чае пер спек ты вы пэў ных па лі тыч ных з’яў 
і па дзей, цес на звя за на з пра цэ ду рай пла на-
ван ня, пра цэ сам пры няц ця па лі ты ка-кі раў ні чых 
ра шэн няў, ары ен ту ец ца на вы ра шэн не на дзён-
ных па лі тыч ных за дач і рэ а лі за цыю апе ра тыў-
ных па лі тыч ных пра ектаў, дас ле дуе аб ры сы 
ка рот ка тэр мі но вых па лі тыч ных пра цэ саў. Пры-
клад ныя пра гно зы ў па лі ты цы но сяць тэн дэн-
цый ны ха рак тар, ма юць пэў на га за каз чы ка і 
аб слу гоў ва юць яго ін та рэ сы. Яны не пас рэд на 
звя за ны з маг чы мас цю апе ра тыў най рэ ак цыі 
ў выг ля дзе па лі тыч на га ра шэн ня. Та кі пра гноз 
ста но віц ца фак та рам дэ тэр мі на цыі дзе ян няў 
асоб, якія пры ма юць ра шэн ні. Пры клад ная пра-
гнос ты ка ў па лі ты цы апе ра тыў ная, дак лад ная, 
мае ўты лі тар ны ха рак тар. Фак тыч на, за да ча 
пры клад на га пра гно зу зак лю ча ец ца не толь кі ў 
ана лі зе па лі тыч ных пра цэ саў, але і ў кі ра ван ні 
і мі. У пры клад ным пра гна за ван ні вы ка рыс тоў-
ва юц ца эк спе ры мен ты, якія ма юць струк тур ную 
і фун кцы я наль ную ха рак та рыс ты кі. У струк тур-
ным выг ля дзе эк спе ры мен ты ад роз ні ва юц ца 
свя до мым умя шан нем у па лі тыч ны пра цэс, а 
ў фун кцы я наль ным звя за ны з пра вер кай мер-
ка ван няў аб фак та рах і вы ні ках тых або ін шых 
па дзей. Эк спе ры мен ты пад ля га юць бя гу ча му 
кан тро лю, даз ва ля юць улі чыць да дат ко выя і 
вы пад ко выя фак та ры ў па лі тыч ным пра цэ се.

Для пас пя хо ва га пра гна за ван ня не аб ход на 
спаз наць за ка на мер нас ці раз віц ця аб’ек таў 
па лі тыч най пра гнос ты кі, рас крыць ме ха нізм іх 
дзе ян ня. Пра фе сар Б.І. Крас ноў адзна чае, што 
«за ко ны, дзей ні ча юць у са цы яль на-па лі тыч най 
га лі не, вы яў ля юц ца як тэн дэн цыі і маг чы мас ці, 
якія да лё ка не заў сё ды пе ра тва ра юц ца ў рэ ча-
іс насць» [6, с. 90–91]. Ад ным з клю ча вых за ко-
наў па лі тыч най рэ ча іс нас ці з’яў ля ец ца за кон 
пры чын нас ці. Ад нак, па  на шых мер ка ван нях, 
паз нан ня за ко наў фун кцы я на ван ня па лі тыч най 
сіс тэ мы ў нар маль ных для яе ўмо вах не дас тат-

ко ва для рас пра цоў кі сур’ёз ных доў га тэр мі но-
вых пра гно заў, бо яны ад люс троў ва юць толь кі 
адзін бок ру ху па лі тыч най сіс тэ мы – коль кас ныя 
зме ны пры за ха ван ні яе ас ноў най струк ту ры  
і эле мен таў. Адзна чым, што ў раз віц ці па лі тыч-
най сіс тэ мы ад бы ва юц ца не толь кі ру цін ныя 
пра цэ сы і коль кас ныя зме ны, але і ка рэн ныя 
якас ныя зру хі, якія пры во дзяць да пе раўтва-
рэн ня ўся го яе бу дын ка і ха рак та ру. Та му не аб-
ход на ўлі чыць і якас ныя зме ны па лі тыч най  
сіс тэ мы.
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Summary

In article stages of political forecasting as scientific 
direction are investigated. Features of the academic 
and applied political forecasting, stages of its institution-
alizing are considered.
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