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МЕТОДи ПРОГНОЗУВАННя НАПРяМІВ ІННОВАцІйНОГО РОЗВиТКУ РЕГІОНУ

Мельниченко Г.М. Методи прогнозування напрямів інноваційного розвитку регіону. у статті роз-
глядається можливість побудови прогнозів інноваційного розвитку регіону на засадах системного підходу. 
Як спробу передбачення майбутнього з метою оцінки важливих напрямів розвитку та траєкторії руху до 
бажаних результатів запропоновано методологію Форсайт та синергетичний підхід. охарактеризовано ос-
новні принципи та механізм проведення методики Форсайт. у системі стратегічного планування сценарії 
розглядаються як різноманітність альтернативних характеристик майбутнього регіону та використовуються 
для прийняття стратегічних рішень. у результаті наведено можливий спектр сценаріїв розвитку економічної 
ситуації в регіонах. для розуміння динаміки поведінки складних систем запропоновано синергетичний під-
хід, що дає змогу виділити параметри порядку, яким підпорядковується складна поведінка елементів системи.

Ключові слова: система, синергетика, методологія Форсайт, сценарії, стратегія, інновації, розвиток регіону.
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Мельниченко Г.М. Методы прогнозирования направлений инновационного развития региона. 
в статье рассматривается возможность построения прогнозов инновационного развития региона на основе 
системного подхода. как попытка предсказания будущего с целью оценки важных направлений развития 
и траектории движения к желаемым результатам предложена методология Форсайт и синергетический под-
ход. охарактеризованы основные принципы и механизм проведения методики Форсайт. в системе страте-
гического планирования сценарии рассматриваются как разнообразие альтернативных характеристик бу-
дущего региона и используются для принятия стратегических решений. в результате приведен возможный 
спектр сценариев развития экономической ситуации в регионах. для понимания динамики поведения слож-
ных систем предложен синергетический подход, позволяющий выделить немногочисленные параметры по-
рядка, которым подчиняется сложное поведение элементов системы.

Ключевые слова: система, синергетика, методология Форсайт, сценарии, стратегия, инновации, раз-
витие региона.

Melnichenko Grygoriy. Methods of forecasting directions of innovative development of the region. At pre-
sent, a fundamentally new approach is needed to study and predict the future: not based on existing situations and 
trends of their development, but an understanding of distant development goals, structural-attractors of the evolution 
of complex systems. Under the influence of transformation processes, the society of socio-economic space is filled 
with new parameters of order. Effective action is needed to help modern national society emerge from a permanent 
state of instability. The article considers the possibility of forecasting the innovative development of the region on 
the basis of a systematic approach. Forsyth's technique and synergistic approach were proposed as an attempt to 
predict the future in order to evaluate important trends and trajectories for the desired results. The basic principles 
and mechanism of Forsyth methodology are described. In the strategic planning system, scenarios are seen as a 
variety of alternative characteristics of the future region and are used to make strategic decisions. As a result, a pos-
sible range of scenarios for the development of the economic situation in the regions is outlined. The possible range 
of scenarios for the development of the economic situation in the regions is presented and the main factors that can 
play a key role in the transition to the scenario are outlined. To understand the dynamics of behavior of complex 
systems, a synergistic approach is proposed that allows to identify several order parameters that govern the complex 
behavior of system elements as a region. when forecasting the development of a region, it is important to select a 
set of order parameters in such a way that it is possible to determine a rational program of managerial influence, in 
other words, a strategic course for the development of the region. Therefore, it is advisable to develop a comprehen-
sive strategy for managing the innovative development of the region, which is from the point of view of synergy, a 
kind of factor that attracts diverse participants of innovation in a coherent movement in the direction of innovation 
development to improve the competitiveness of the region.

Key words: system, synergetics, Forsyth methodology, scenarios, strategy, innovations, development of the region.

Постановка проблеми. в умовах ринкової еконо-
міки, світових економічних та політичних криз, євро-
пейського вектору розвитку україни на регіональному 
рівні виникає потреба в нових методологічних підхо-
дах до формування стратегії розвитку, які б дали змогу 
вибрати єдиний правильний шлях, здійснити його 
аналітичну підготовку та сформувати реальні про-
грами і плани розвитку регіону. один із таких напря-
мів – синергетичний підхід. необхідність формування 
стратегії розвитку в межах синергетичного підходу 
пов’язана з об’єктивною тенденцією економіки з при-
скоренням темпів її розвитку в умовах невизначеного 
зовнішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. велике 
значення під час формування стратегії розвитку регі-
ону мають методології та практики, які розкриті у пра-
цях вітчизняних учених, таких як о.Ю. бобровська, 
М.П. бутко, т.Г. вяткіна, і.і. долженко, а.в. карпенко, 
в.в. корольков, М.в. Макаренко, в.Ю. Медвідь, 
н.в. стоянець, М.с. татаревська, с.л. Шульц та ін.

Постановка завдання. Мета статті – дослідження 
методів прогнозування інноваційного розвитку регіону.

Ми розглядаємо можливість використання мето-
дології Форсайта для прогнозування напрямів інно-
ваційного розвитку на рівні регіону і муніципалітету. 
нині у світі присутній досвід застосування Форсайта 
для регіонального розвитку: в австрії, Швеції, Фран-

ції, великобританії. у цьому дослідженні ми ставимо 
завдання використання основних методів Форсайта 
в системі управління інноваційним розвитком регіону 
як інструмент прогнозування та механізм погодження 
науково-технологічних пріоритетів із соціально-еконо-
мічними і загальними пріоритетами.

Можливість використання Форсайта для прогнозу-
вання інноваційного розвитку на рівні регіону зумов-
лена такими факторами, як:

‒ посилення конкуренції в інноваційній сфері;
‒ обмеженням ресурсів державного фінансування;
‒ зростаюча складність сучасних технологій;
‒ підвищення ролі знань та інновацій в економіч-

ному розвитку.
Форсайт слід розглядати не як документ страте-

гічного характеру, а як процес, як спробу поглянути 
в майбутнє з метою оцінки важливих напрямів розви-
тку та траєкторії руху до бажаних результатів.

основними принципами Форсайта, які відрізняють 
цей процес від звичайного прогнозування, є:

1) принцип залучення, тобто залучення всіх груп, 
які зацікавлені в розвитку регіону, до обговорення дов-
гострокових прогнозів і стратегій розвитку для виро-
блення загального бачення майбутнього;

2) принцип приватно-державного партнерства – 
тісно взаємодія між органами державної (муніципаль-
ної) влади, бізнесом та наукою;
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3) принцип погодженості в діях бізнесу, наукових 
організацій, органів державної (муніципальної) влади 
і населення з метою досягнення консенсусу на основі 
розроблених сценаріїв розвитку території;

4) принцип динамічності, що враховує можливість 
змін учасниками процесу своїх поглядів у процесі 
колективних обговорень;

5) принцип активного впливу на майбутнє, форму-
вання його можливих сценаріїв.

Механізм проведення Форсайта для розроблення 
стратегії інноваційного розвитку регіону може вклю-
чати такі етапи:

1. ініціатива проведення Форсайта з боку регіо-
нальних (муніципальних) органів управління, науко-
вого суспільства або бізнесу.

2. створення координаційної ради, в обов’язки якої 
входить робота з громадою та експертами: консалтин-
гового центру, що забезпечує методологію проведення 
Форсайта й інформаційну підтримку.

3. Формування стратегічного прагнення – загальне 
бачення майбутнього розвитку регіону, залучення для 
відповідних цілей органів влади, приватного сектору, 
наукової сфери тощо. стратегічне прагнення ґрунту-
ється на моделюванні, як ситуація буде виглядати через 
15–20 років.

4. вибір цілей розвитку, досягнутих протягом 
визначеного періоду.

5. Формування груп експертів – важливих учасни-
ків Форсайта, які визначають перспективні технології 
та готують кваліфікаційні висновки у сфері своєї ком-
петенції. на основі експертних висновків відбувається 
відбір варіантів рішень, що входять у Форсайт.

6. розроблення концепції і прогнозів перспектив 
інноваційного розвитку регіону.

7. Порівняння результатів загального прогнозу-
вання з експертно встановленими результатами дослід-
ження для вибору найбільш перспективних напрямів 
розвитку регіонів.

8. загальне обговорення результатів прогнозу-
вання та вибору пріоритетів розвитку (включаючи 
соцмережі).

9. Погодження та внесення результатів Форсайт 
у стратегічний план інноваційного розвитку регіону.

суттєве місце в методології Форсайт, як було попе-
редньо згадано, займає створення сценарних варіантів 
розвитку. сценарій розвитку регіону відображає зміни 
стану і характеристики його елементів та використову-
ються як основні інструменти аналізу альтернативних 
варіантів розвитку ситуацій в умовах невизначеності. 
у системі стратегічного планування сценарії розгляда-
ються як різноманітність альтернативних характерис-
тик майбутнього, що використовуються для прийняття 
стратегічних рішень.

але досі в нашій країні побудова сценаріїв роз-
витку здійснюється в основному методами лінійної 
екстраполяці, майбутнє складається з минулої тен-
денції і траєкторії динаміки. застосовуються спроби 
врахувати величезну різноманітність різнорідних фак-
торів, що впливають на соціально-економічні процеси. 
тож досвід показує, що довгострокові прогнози, котрі 
побудовані на базі вказаної парадигми, потерпали від 
невдач під час переходу на наступні фази циклу, коли 
різко змінювалася траєкторія динаміки суспільства. 
особливо це виявлялося в кінці ХХ століття, коли стало 

явною домінуючою парадигмою передбачення майбут-
нього та необхідність наукового перевороту в цій сфері.

нині необхідний принципово новий підхід для 
дослідження та прогнозування майбутнього: виходячи 
не з існуючих ситуацій та тенденцій їхнього розвитку, 
а з розуміння віддалених цілей розвитку, структурно-
атракторів еволюції складних систем. для розуміння 
динаміки поведінки складних систем синергетика про-
понує виділити небагаточисленні параметри порядку, 
яким підпорядковується складна поведінка елементів 
системи. Це дає змогу зводити опис поведінки сис-
теми до опису параметрів порядку. Параметри порядку 
суттєво впливають на соціально-економічний прос-
тір, що здійснює вплив на його поведінку і на людей, 
котрі беруть участь в його формуванні. короткотривалі 
параметри порядку формуються на мікрорівні. до них 
можна віднести, наприклад, принципи, норми, уста-
новки, навички тощо. довгострокові параметри, істо-
рично більш стійкі, належать до макрорівня. до них 
можна віднести наукові парадигми, соціально-еконо-
мічні уклади, національний менталітет та ін. корот-
кострокові параметри порядку більш мобільні, вони 
трансформуються в результаті соціальних та економіч-
них змін, змінюючи якісне наповнення соціально-еко-
номічного простору.

Під дією процесів трансформації суспільство соці-
ально-економічного простору наповнюється новим 
параметрами порядку. щоб сучасному національному 
суспільству вийти з перманентного стану нестійкості, 
потрібні дієві заходи. а почати потрібно з визначення 
спектру найважливіших параметрів порядку, що є 
новим науковим завданням. відомо, що в процесі свого 
розвитку соціально-економічна система може наблизи-
тися до стійкої рівноваги тільки за рахунок включення 
в боротьбу з нестійкістю параметрів порядку. Пара-
метром порядку в соціально-економічній системі є, 
наприклад, регулятивна діяльність держави. у цьому 
разі функція організації є основою та засобом самоор-
ганізації суспільства, регулюючи надходження неген-
тропійного ресурсу в соціально-економічні системи. 
недоспоживання негентропійного ресурсу є головною 
причиною загальносистемних криз, що загрожують 
сучасному суспільству. відмовиться від державного 
втручання в економіку на перехідному етапі – це все 
одно що елімінувати один з важливих параметрів 
порядку в суспільстві.

відомо, що синергетичний підхід до прогнозування 
майбутнього розглядається як пріоритети таких основ-
них положень:

‒ поодинокість майбутнього шляху розвитку 
складно організованих систем, наявність альтернатив-
них перспектив;

‒ орієнтація не тільки на бажане, але і також і на 
досягнуте на принципі стану системи, який відповідає 
внутрішнім потенціям і складним тенденціям розвитку 
системи;

‒ майбутнє принципово невираховне та відкрите 
внаслідок об’єктивно існуючої невизначеності та хао-
тичних явищ, «дивних атракторів», зумовлених самою 
природою складного світу.

у межах синергетичної концепції прогнозування 
в останній час досить успішно розвивається сценар-
ний підхід, котрий заслуговує уваги з точки зору висо-
кої адекватності розроблених моделей економічної 
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таблиця 1
Можливі сценарії соціально-економічного розвитку регіону

Сценарії Характеристика сценаріїв фактори, що визначають вихід на відповідний сценарій

кризовий

виникнення кризових явищ в соці-
ально-економічній сфері, деградація 
виробничо-технічної бази та інвести-
ційної сфери

несприятлива макроекономічна та соціально-економічна 
ситуація, скорочення об’єму інвестицій, старіння технологіч-
ної та матеріально-технічної бази. ріст фінансових та інвести-
ційних ризиків

інерційний збереження сучасного стану в еконо-
міці і соціальної сфери регіону

консервативна економічна політика. домінування сировин-
ного напряму економіки. технологічне гальмування

інтеграційний об’єднання регіонів
реалізація стратегії укрупнення регіонів, що загрожує втра-
тою економічної самостійності регіону, зниженням його 
інвестиційної привабливості, темпів економічного зростання

інноваційний
Перехід до нової моделі розвитку еко-
номіки на основі використання нових 
знань та нових технологій

комерційність науково-технічних розробок, використання 
високих технологій, створення системи управління конкурен-
тоспроможністю регіону на основі інноваційних факторів

реальності. він походить із того, що будь-який про-
гноз розвитку складної соціально-економічної системи 
фактично є деяким сценарієм її поведінки та розвитку, 
визначаючи найважливіші передумови, на котрі опира-
ється менеджмент.

сценарії розвитку соціально-економічної системи – 
це необхідна проміжна ланка між етапами доцільності 
та формування конкретних планів робіт для досяг-
нення поставленої мети. сценарії відображають зміни 
стану і характеристик елементів системи, використову-
ються як основні інструменти аналізу альтернативних 
варіантів розвитку ситуації в умовах невизначеності. 
синтезований аналіз сценаріїв дає змогу досить адек-
ватно відобразити процес поведінки соціально-еконо-
мічної системи, розробити стратегії організації і реа-
лізації запобіжних заходів зміни ситуації, провести 
якісний аналіз наслідків, а також прогнозування даних 
про вірогідні втрати та підприємницький ризик.

Побудова сценаріїв спрямована на вирішення двох 
основних проблем: по-перше, на визначення ключових 
моментів розвитку дослідженого об’єкта та розроб-
лення на цій основі якісно різних варіантів динаміки 
його розвитку; по-друге, на всебічний аналіз та оцінку 
кожного з отриманих варіантів, вивчення його осо-
бливостей та можливих наслідків реалізації. сценар-
ний підхід передбачає, що прогнозуванню підлягають 
якісні траєкторії, загальний характер розвитку подій, 
а кількісні параметри прогнозування лише в межах 
кожного сценарію роздільно, виходячи із загальної 
логіки цього сценарію.

адекватність моделі в межах сценарного підходу 
визначається вибором значущих параметрів, що опи-
сують стан системи, та обґрунтовані логікою їх взаєм-
ного впливу, тобто параметрів порядку. кожен сценарій 
відображає характер змін усієї сукупності виділених 
параметрів з урахуванням не тільки змін їхніх кількіс-
них значень, але й взаємозв’язку між ними.

ефективність сценарного підходу до прогнозування 
динаміки розвитку регіону визначається насамперед 
можливістю отримання якісних сценаріїв їхньої дина-
міки. сучасний стан багатьох регіонів країни характе-
ризується цілим комплексом складних проблем, котрі 
погрожують серйозними ускладненнями не тільки 
кожному окремому регіону, але й економічній ситуації 
в країні загалом. Як приклад, можна згадати проблеми 
розроблення та реалізації регіональної промислової, 
науково-технічної та інноваційної політики. такі проб-

леми, що виникають та накопичуються на рівні окре-
мих регіонів, як наслідок, призводять до неможливості 
їх позитивного вирішення.

традиційні методи прогнозування, як правило, не 
мають можливості розуміння принципово різних варі-
антів поведінки управлінських систем. Є чималі труд-
нощі, пов’язані з практичним використанням методів 
сценарного прогнозування розвитку регіонів. осно-
вна з них – наявність великої кількості факторів, котрі 
визначають динаміку регіональних економічних сис-
тем. вказані обставини зумовили порівняно повільний 
прогрес у сфері розроблення сценарних методів еконо-
мічного прогнозування.

нині практично небагато робіт, в котрих були би 
спроби застосування до побудови моделей розвитку 
соціально-економічних систем концепції параметрів 
порядку – базового елемента синергетики. виділити 
такі параметри для соціально-економічних систем 
дуже складно. саме така спроба приймається автором 
у процесі проведення дослідження та прогнозування 
розвитку економіки регіону на середньострокову пер-
спективу. При цьому є намір застосовувати методо-
логію Форсайт. комплекс таких підходів, на думку 
автора, дозволить синтезувати сценарії розвитку еко-
номіки регіону, проводити оцінку вірогідності виходу 
економіки регіону на той чи інший сценарій розвитку 
та аналізувати результати оцінки відносно ймовірнос-
тей розроблених сценаріїв.

відмітна особливість більшості економік регіону кра-
їни – їхня орієнтація на перехід від сировинного напряму 
до економіки, заснованої на знаннях та інноваціях. важ-
ливою конкурентною перевагою кожного регіону мала 
би бути наявність багатопрофільного науково-освітнього 
комплексу, котрий здатний забезпечити розроблення та 
впровадження сучасних технологій світового рівня на 
існуючих та новостворених підприємствах.

оскільки зміни, що відбуваються у сфері техноло-
гій, та зростаюча економічна динаміка неминуче при-
ведуть будь-яку економічну систему до межі біфур-
каційної зони, її подальший розвиток буде носити за 
необхідності напівваріативний характер. тому моделю-
вання процесу економічного розвитку регіону повинно 
починатися з побудови спектру еволюційних сценаріїв.

Можливий спектр сценаріїв розвитку економічної 
ситуації в регіонах наведено у табл. 1. у ній також вка-
зані основні фактори, котрі можуть відігравати роль 
під час переходу до стану сценарію.
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всі зазначені сценарії створювалися як атрактивні, 
тобто характеризуючи поведінку регіону у відповід-
ності до припущених управлінських дій. вони були 
визначені в результаті прогнозу ситуацій, що виника-
ють під впливом зовнішніх подій і керівними діями 
осіб, приймаючи рішення. При формуванні вказаних 
сценаріїв важливе й використання методів неформалі-
зованих сценарних побудов з пріоритетним викорис-
танням думки експертів. з точки зору синергетики всі 
зазначені сценарії не є рівно ймовірними. в реальній 
практиці процес розвитку регіону може відбуватися 
і на основі комбінації наведених сценаріїв. відомо, 
що в практиці управління регіональними економіч-
ними системами найбільш частими є випадки, коли 
декілька суб’єктів управління можуть вносити в сис-
тему управлінську дію. в цій ситуації неминуча та або 
інша взаємодія сценаріїв розвитку системи, продик-
товані цілями управління, котрі намагаються досягти 
ці суб’єкти (безконфліктне накладення сценаріїв, їх 
ієрархія і, нарешті, конфлікт сценаріїв). найбільш 
часто зустрічаються в практиці варіанти розвитку 
реальних соціально-економічних систем – це розвиток 
на основі конфлікту сценаріїв, котрий виникає у разі, 
якщо управляючі суб’єкти переслідують суперечні 
один одному цілі. так, наприклад, галузеві міністер-
ства та окремі регіони конкурують один з одним за 
інвестиційні пріоритети та ресурси країни у рамках 
реалізації національних проектів.

найбільш яскравим прикладом суперечностей цілей 
регіонів є реформа децентралізації. в таких випадках 
взаємодія конфліктуючих сценаріїв визначається рів-
ними можливостями діючих агентів, а також характе-
ром управлінських дій, що знаходяться в їхньому роз-
порядженні.

враховуючи конфлікт сценаріїв, а також можли-
вість пасивного супротиву системи визначені управ-
лінськими діями, найбільш важким завданням в ході 
дослідження є оцінка вірогідності розвитку регіональ-
ної економічної системи по кожному із виявлених сце-
наріїв. додаткова складність постає в тому, що якщо 
в звичайному режимі функціонування поведінки регіо-
нальної системи детерміновано, то в критичному (кри-
зисному) стані фундаментальну роль, як відомо, почи-
нають відігравати випадковості, другорядні фактори. 
вплив незначних подій, так званих «дрібниць», може 
досягти колосального масштабу і «розгойдати» систему 
до критичного рівня. внаслідок цього вступає в дію ще 
одна важлива особливість самоорганізованих систем: 
починаючи з будь-якого рівня, режим руху системи стає 
стійким, вона набуває властивостей атрактора. атрак-
ція означає притягування до визначеної області значень. 
у такому стані, як вважають більшість дослідників, вже 
не минуле, а майбутнє визначає динаміку системи.

Висновки. Під час прогнозування розвитку регіону 
важливо підбирати комплекс параметрів порядку таким 
чином, щоб за їх допомогою можливо було визначити 
раціональну програму управлінського впливу, іншими 
словами, стратегічний курс розвитку регіону. Можливо 
надавати тільки оцінку ймовірності, в реальності ж 
невраховані фактори, будь-які наступні «дрібниці», 
можуть спрямувати вектор розвитку регіону в неба-
жаний напрям. тому доцільним є розроблення комп-
лексної стратегії управління інноваційним розвитком 
регіону, яка є з точки зору синергетики своєрідним 
фактором, що залучає різносторонніх учасників інно-
ваційної діяльності в когерентний рух у напрямі інно-
ваційного розвитку підвищення конкурентоспромож-
ності регіону.
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