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з 1991 року в Yкpai'Hi тривае адмiнiстративна

реформа, метою якоi" е надания самостiйностi perio

нам, децентралiзацiя процесу прийияття рiшень та

досягнення субсидiарностi, необхiдноi' ДIIЯ ефекти

вноro господарювания. Самостiйнiсть perioнiв,

розвиток мiсцевого самоврядування потребують

надания вiдповiдиих прав (самостiйнiсть викоиан

ия бюджетiв, перегляд закрiплених податкiв тощо).

3 при.й.няттям Бюджетного кодексу у 2002 poцi

бiльша частина справи зроблена. Органи мiсцевого

самоврядування отримали можливiсть самостiйно

забезпечувати свiй розвиток у чiткому нормативно

му полi. Разом з ци:м зросла вiдповiдальнiсть мiсце

вих влад за наслiдки своУх дiй,

Рiшення, що приймаються органами мiсцевого

самоврядувания, повиннi прямо чи Оllосередковано

забезпечувати соцiально-економiчний розвиток.

HeMa€ мiсця популiстським, необгрунтованим pi
шенням. Тому в останнi роки все бiльшого значен

ия набувае розробка стратегiй соцiально

економiчного розвитку, у вiдповiдностi з якими

здiйсюоються видатки мiсцевих бюджетiв таких

-

HayKoBi працi

територiальних утворень, як Micтa. Стратегiчний

план е не тiльки засобом запобiгання нерозважли

вому ставленню до pecypciв perioHY, Micтa, терито

рiального утворен ия , але i фактором досягненн.я

успiху та забезпечення розвитку територiального

утворення.

Розробка стратегiй соцiально-економiчноro

розвитку MiCT потребуе вiдпрацьованого методич

ного апарату, llридатноro ДIIЯ використання на Bcix

рiвнях мiсцевого самоврядування, в першу чергу,

це стосуеться прогнозiв, без яких розробка cтpaтerii"

е просто неможливою.

Наявнi методи прогнозувания розробленi для

використання комерцiйними пiдприемствами, що

робить ух частково не придатними ДIIЯ npoгнозу

вання соцiально-економiчного розвитку MicT.

Метою роботи е адаптацiя методик прогнозу

вання, придатних ДIIЯ розробки cтpaTerii' соцiально

економiчного розвитку MicTa, lШlЯXом aдamauii"

iснуючих методiв прогнозування розвитку пiдnpи

емств.

Порiвняння характеристик типового об'екта управлiння та Micтa

Характеристики пiДПрИЕ:мства

Мета функцiонування, яка визначае: ступiнь цiлеспрямованос

Ti поведiнки моделi. Ми можемо визначити мету iснування

пiдприе:мства - приносити прибуток. Визначити мету iснування

такого об'е:кта, як MicTO, значно важче

Складнiсть

Цiлiснiсть

Невизначенiсть у системi

Ддаптивнiсть

Органiзацiйна структура

KepOBaHicTb

Можливiсть розвитку

Характеристики Micтa

Суб'Е:ктивнiсть мети функцiонування. 3 часом нашi уявлення

можуть змiнитися, а отже, змiниться методика управлiння,

стратеriчнi цiлi та пiдходи до прогнозування

Складнiсть та динамiчнiсть. Об'е:кт постiйно змiнюе:ться у

часi, iнколи неконтрольовано. Причому на об'е:кт впливае: вели·

ка кiлькiсть факторiв (умовна 'ix можна подiлити на Taкi, що не

пiддаються впливу, л!ддаються впливу опосередковано, пiдца

ються впливу безпосередньо). Не Bci цi фактор и пiддаються

формалiзацi'i, так само як i не Bci можуть бути BpaxoBaHi при

прийняпi рiшень

Вiдповiдно

Невизначенiеть прийняпя рiшень полягае: в тому, що не

можна вибрати оптимальне рiшення, можна вибрати лише

таке, яке суб'е:ктивно е задовiльним з точки зару суб'екта управ

лiння

Вiдповiдно

Вiдповiдно

ABTOHOMHicTb, тобто здатнiсть самостiйно приймати рiшення в

межах самоорганiзацГi, самозахисту тоща. Як територiальна

громада MicTO е сукупнiстю соцiальних та економiчних процесiв,

части на яких може суперечити вол! суб'екта управлiння

Вiдповiдно

Унiкальнiсть. Неможливо застосувати якусь типаву систему

для управлiння об'е:ктом -
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MicTO як об'скт "рогнозування

MicTO е специфiчним об'ектом прогнозування,

що висувае низку вимог до методики прогнозуван

ия: можливiсть осягнення майбугнього Micтa як

uiлiсно"i структури, що мае свою iсторiю та законо

MipHOcтi розвитку; зв'язок iз зовнiШНLМ середови

щем; адекватнiстъ.

Специфiку системи "MicTO" можна побачити,
порiвнявши i"i характеристики з характеристиками

типового об' екта управлiння [1] (див. таблиlliO).

Зазначимо, що iснуючi методики моделювання

систем висувають саме тaKi вимоги до характерис

тик об'еhla, що принцилово робить 'ix частково не

придатними для потреб моделювання та прогнозу

вання розвитку такого утворення, як MicTO [2].
Як об'ект прогнозування MicTO вимагае творчо

го пiдходу, що потребуе не тi.nьки врахування зов

нiшнiх ВШlивiв, але й розумiння процесiв Bнyrpi

щньо"i самоорганiзацГi, динамiки соцiальних проце

ciв тощо. Необхiднiсть врахування багатьох проце

ciв, що повнiстю не пiддаються монiторингу, скла

днiсть визначення мiри 'ix ВШlиву на систему потре

бують вiд прогнозування цi.niсного, iсторичного

пiдходу з врахуванням багатьох змiнних. Альтерна

тивою прогнозування розвитку Micтa як цi.niсноi·

систем и може буги прогнозування окремих проце

ciв з наступним поеднанням прогнозiв.

До цього можна додати, що iснування систем и

"Micтo" не мае чiтко"i мети функцiонування та вiдо

Moi' оптимально'i лiнi"i розвитку, тобто управлiння

(а отже, i прогнозування) може здiйснюватись ли

ше за критерiем задовi.nьностi з точки зору управлi

нця.

Методи прогнозування та 'ix Ilридатнiеть

для прогнозування еоцiально-економiчного роз

витку Micтa

Методи прогнозування можна подi.nити на

чотири великi групи [3]:
методи економiко-математичного моде

лювання;

• екстраполяцi"i TpeHAiB;

• регресiйного аналiзу;

• експертних оцiнок.

TepMiH прогнозуван.ня варiюcrься Biд 5 до

10-15 pOKiB, а для якiсних MeToдiв - необмежено.

Методи економiко-математичного моделю

вання

Головний недолiк методiв - високий ступiнь

адекватностi за умови стабiльностi в системi та

зовнiщньому середовищi. При ринковiй трансфор

MaцiY (поява нових факторiв, змiна чи зни:кнення
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старих) результати ви.користання цих Meтoдiв для

прогнозування соцiально-економiчного розвитку

неадекватнi, що також пов'язано зi складнiстю та

неможливiстю формалiзацi', соцiальн.их процесiв.

Змiни статистичноi' бази за останнi роки значно

ускладнили можливiсть побудови адекватних мо

делей.

Методи екетраполяцi"i трендiв

Соцiалъно-економiчнi явища повнiстю не пiд

даються формалiзацil, тому ui методи також мо

жугь використовуватись лише частково, при про

гнозуваннi окремих кi.nькiсних процесiв. Прогнозна

модель вважаcrься прийнятною при похибцi в 10%.

Похибка прогнозу залежить вiд довжини ретроспе

кцiY та горизонту прогнозування, оптимальне спiв

вiдношення - 3:1, що значно змiнюе перiод адеква

THocтi прогнозу. За умов щорiчно'j змiни статистич

но"," бази, 'ij неповноти постае питання адекватностi

цъого методу. Так само вимагаютъ стабi.nьноcтi

системи.

Методи регрееiйного аналiзу вимагають на

явностi одного незмiнного прогнозу (гiпотези),

тобто такого, що не змiнюcrься з появою нових

даних. За умов прогнозування на великий тepMiH

достатньо висока ймовiрнiсть появи нових чинни

Kiв, змiна залежностей тощо, так само потребують

стабiльного розвитку системи.

Методи екепертних оцiнок (якiенi методи)

мають необмежений горизонт Шlанування, адекват

Hi при використаннi за будь-якого стану системи

(розвиток, стабiльнiсть, упадок). Дають можливiсть

прогнозувати соцiальнi процеси. Недолiки - потре

бують велику кiлькiсть висококвалiфiкованих екс

пертiв, прогнози неможливо вимiряти кiлъкiСНО.

для бiльшоУ достовiрностi вимагають застосування

кiлькiсних методик.

Оскiльки стратегiчне Шlанування потребуе

прогнозування як на великий тepMiн (10-20 рокш),

так i на короткий, для коригування стратеПl та так

тики ми можемо зробити висновок про адекват

нiCTЬ кiлькiсн.их методик прогнозування при неве

ликому горизонтi прогнозування (до двох pOKiв 
враховуючи трансформацiйний характер економiки

та суспi.nьства MicT Укра"iНИ) стосовно окремих

економiчних процесiв. цi прогнози потребують

доповнення якiсними прогнозами соцiальних про

цeciв та прогнозами соцiально-економiчного розви

тку Micтa як цi.niCHo"i системи. При довгостроково

му прогнозуваннi соцiально-економiчного розвит

ку MiCT У сучасн.их умовах н.аЙбiльш доцiлъним е

використання якiсних методик.
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Адаптацiя якiсних методик для прогнозу

вання соцiально-економiчногорозвитку Micтa

дocлiдження Ю.М. €рмолаева та 0.1. ЯС1ремсь

кого, присвяченi адаптацii" фiрми до змiн, довели,

що iснують iнтервали при кiлькiсному прогнозу

BaНJ~i, на яких сподiвана кориснiсть € сталою i не

залежить вiд ступеня програмностi та адаптивностi

пiдпри€мства - так званий "ефект Шlато" [4].
Це говорить, що прогноз умовно середнього

BapiaHтy перебiгу подiй € найбiльш ефективним для

прийняття стратегiчного рiшення. Але враховуючи

нестабiльнiсть YKpa'iHcbKo"i економiки та великий

горизонт прогнозу, врахування лише умовно серед

нього BapiaHтy е непридатним для використання.

Цей висновок вiдсила€ нас до глибшого зна

йомства з методами експертних оцiнок, зокрема

методу складання сценарii"в, який вперше був за

пропонований Х. Каном у 1960 рош [викладено У

N!! 3]. Не вдаючись до детального висвiтлення цьо

го методу, зауважимо, що прогноз зазвичай ВКЛЮ

ча€ декiлька eцeHapii"в (рис. 1)
У бiльшостi виnадкiв складають три cueHapii":

оптимiстичний, песимiстичний та середнiй - як

найбiльш ЙМовiрнИЙ. При довгостроковому про

гнозуваннi за цим методом ви:користовуються iH
тервальнi показники по кожному варiзнту.

Це дозволяе зробити висновок, що довгостро

кове прогнозування пiдпорядковуcrься стратегiч

нiй функцii" певноi' системи та Ma€, так би мовити,

фiлософський xapaкrep.

В маркетингу ви:користовуеться поняття жит

T€BOГO циклу товару, яке ОIIИСУ€ТЬСЯ за допомогою

Коригуючi подii:

Поточна ситуацiя

HayKoBi працi

логiстичноi кривоi (рис. 2), яка € КОlЩептуальною

моделлю, за допомогою яко'j ОIIИсують закони рос.

ту, притаманного багатьом фiрмам i умовам жипя,

а також сферi матерiального виробництва i проце

сам споживчого попиту [5].
Ч. XeIilli ("За межами визначеностi") застосу

вав логiстичну криву як засiб створення маркетин

говоУ cтpaTeriY та засiб прогнозування (рис. 3). Вво

дИЧИ на ринок НОВИ:Й товар (послугу), фiрма отри

My€ дoxiд, ЯКИ:Й збiльшуcrься в залежностi вiд часу,

як показано на рис. 3. Але неодмiнно наступае перi

од, коли попит почина€ спадати i доходи падають.

Одним iз засобiв забезпечення постiйного РОС1У

компанii" € перехiд на нову S-подiбну криву - новий

товар (послугу) до того, як перша вичерпае себе, 
стратегiя зняття "сливок".

Адаптуючи логiстичну криву до потреб страте

гiчного прогнозува~ соцiально-економiчноro

розвитку Micтa, ми отриму€мо унiверсальний засiб

прогнозування. Життевий цикл тi€i" чи iншоi" галузi

(функцi'О Micтa можна визначити за допомогою

методу екстраполяшi" тpeIШiB, що повертае нас до

теорй хвилъ КондратЬЕ:Ва, та il адаптацiУ до реалiй

трансформацiйноУекономiкиУкраi:ни.

Поста€ питания визначення "ToBapiв" та

"послуг", завдяки яким Micтo може розвиватись i
якi визначають обличчя Micтa. Це повиннi бути не

просто галузi господарства, а моделi розвитку, якi

визначатимуть спецiалiзацiю, обличчя Micтa.

фaxiвцi Новосибiрськоro iнституту iнформати

ки та регiонального управлiння визначили 11 типо

вих модельних сценарi"iв розвитку Micт [7]:

Простiр майбутнiх

можливостей

Сценарii:

Перiод

прогнозування

Рис. 1. Метод сценарi"iВ за Х. Гешка
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1. Розвиток MicTa як промислового центру.

2. Розвиток MicTa в напрямку росту науково

oCBiTHbOrO комплексу i реалiзацii iнтелекту

альних досягнень.

3. Розвиток MicTa як мультимодального perio
нального транспортного вузла.

4. Розвиток MicTa як центру оптово'j та роз

дрiбно'i торгiвлi.

5. Формування MicTa як центру Фiнансового

капiталу i фондового ринку.

6. Формування MicTa як центру iнтенсивного

пiдприемництва.

Кориенiеть
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7. Розвиток MicTa як центру медицини та охо

рони здоров'я.

8. Формування MicTa як культурно-розважаль

ного i туристичного центру periOHY.
9. Формування MicTa як центру сучасно'i oCBi

ти й oCBiTHix технологiЙ.

10. Розвиток MicTa як центру iнформацiйних

технологiЙ.

11. Розвиток MicTa як дiлового та адмiнiстра

тивного центру.

Рис. 2. Логiстична крива

Кориенiеть

Поелуга А

Товар В

Товар А

t

РИС. 3. Секрет успiху фiрми за Ч. Хендi
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Принципово Ух може бути безлiч, прикладом

цього е MicTO Нью-Йорк, яке, реалiзувавши Bci цi

сценарii', прийшло до того, що створюе cBoi' власнi,
наприклад, легалiзувавши вживания легких нарко

тнкiв, сценарiй "амернканська Голландiя".

ДлЯ укра"iнських Micт характерною ознакою е

пiдвищена кориснiстъ лите двох, чотирьох сцена

pi"iв, що визначають обличчя Micтa. Це говорить

про незбалансованiсть господарства цих Micт та

вказуе напрямки росту, необхiднi для досягнения

збалансованого розвитку.

Таке бачення функцiй та галузей Micтa дозво

ляе використати цi модельнi cцeHapi"i в ролi необ

юдного нам "товару" для прогнозування за допо

могою логiстично"i криво"i. Пiд "кориснiстю" розу

мiтимемо доходи населения та кiлъкiсть податкiв у

мiсцевий бюджет.

Покажемо на прикладi Micтa Миколаева засто

сувания логiстичноi' криво"i як засобу прогнозуван

ия для потреб стратегiчного планування.

Припустимо, що Micтo Миколаi:в як Micтo з

моноспецiалiзaцiею (суднобудування) 200 pOKiB
свого iснування отримував пiдвишену кориснiсть

Biд реалiзацi'j першого модельного сценарiю - Роз

виток MicTa як промислового центру (рис. 4). Ми

можемо припустити, що другим cueHapieM, що реа

лiзувався, був розвиток Micтa в напрямку росту

haykobo-освiтнъого комплексу i реалiзацi"i iнтелек-

Кориенiеть

HayKoBi працi

туальних досягнень (потреба висококвалiфiковаlDlX

Kaдpiв, практичне застосування наукових дослi·

дженъ в галузi суднобудувания тощо). На рис. 4 не

позначено якiсних показникiв (PiK, сума отримаlDlX

дoxoдiв та податковi надходжеНl-!Я), але ми можемо

припустити, що саме таким чином i в таких пропо

рцiях вiдбувався розвиток Micтa в першi декiлъка

десяткiв poKiB i саме цi галузi були домiнуючими"

Останнi 11 pOKiB хара,,-reризувалися кризою

суднобудiвио"i галузi i конверсiею ВПК (спадaннJI

логiстичио"i кривоi) та розвитком iнших моделъиих

сценарi'iв, що позитивно впливало на стiйкiстъ та

збалансованiсть економiки MicTa. Поступово Micтo

пря:муе до збалансованого господарства, так, сьоro

днi ми можемо описати MicTO як потенцiалъиого

реалiзaтора наcтynниx модельних сценарi"iв (рис. 5).
Ocтaннi чотири модельнi сценарi"i лише починають

свiй життевий цикл.

Х!! 1 - Розвиток MicTa як промислового центру

(галузь суднобудування).

Х!! 2 - Розвиток Micтa в напрямку росту науко

BO-ОСвiтньогО комплексу i реалiзацi"i iнтелектуаль

них досягненъ.

Х!! 6 - Формування Micтa як центру iнтенсивно

го пiдприемництва - трете MicTO по Укра"iиi за кiль

кiстю зареестрованих пiдприемцiв (за даними Мiиi

стерства економiки Укра"iни: www.me.gov.ua).

Х!! 2. Розвиток MicTa в напрямку

росту иауково-освiтнього компле

ксу i реалiзацi"i iнтелектуальних
досягиень

Х!! 1. Розвиток MicTa як промислового

центру ВПК (галузь суднобудування)

Рис. 4. 3астосування логiстично"! криво"! як засобу прогнозування

соцiально-економiчного розвитку MicTa МиколаЕ:ва
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X~ 11 - Розвиток Micтa як дiлового та aдмiHicT

ративного центру.

X~ 3 - Розвиток Micтa як мультимодального

реriонального транспортного вузла. Втративши

статус "закритого", Mieтo почало розвиватись як

транспортний вузол (морсы<ий порт, порт мгз,

рiчний порт, залiзничний та автотранспортний ву

зол).

X~ 9 - Формування Micтa як центру сучасноУ

освiти i oCBiTHix технологiй. МиколаУв займае одне

з перших MicUb по Yкpa'iнi за кiлькiстю oCBiTHix
закладiв, в тому числi новостворених (I-II piвHiB

акредитацiУ - 28 навчальних закладiв, Ш-IV 
22 заклади).

Таким чином, поеднання модельних сценарi'ш з

логiстичною кривою ДJlЯ стратегiчного прогнозу

вання соuiально-економiчного розвитку Micт доз ВО

ЛЯ€ робити прогнози на необмежений TepMiH часу.

Переваги цього методу в тому, ЩО BiH створюе цiлi

сне бачення Micтa як соморегулюючо'i системи,

самоцiллю яко'j виступае збалансований розвиток

(галузевий та функцiональнИЙ). В той же час за

досягення певних пропорцiй балансу Mieтo потре

бу€ певноУ "авангардно"", cтpaтeгiY, яка ВИJUlИВае з

наявних pecypciB, попереднix надбань та е продов

женням iсторичного розвитку цього територiально

го утворення. Вищезапропонований метод дозво-

Кориенiетъ
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ляе побачити не тiльки розвитак Micтa в iеторично

му KOHTeKcтi, але й прийняти вiдповiднi рiшеЮUI

про необхiднiсть внесеЮUI тих чи iнших коригу

вань в iнерцiйний розвиток Micтa, не порушуючи

засад самоорганiзацii·.
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Рис. 5. Прогноз соцiально-економiчного роэвитку MicTa Миколаева
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