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STRATEGIC REGULATION SCENARIOS FOR DISPARITIES IN REGIONAL DEVELOPMENT, BASED
ON COGNITIVE-SIMULATIVE MODEL

Диспропорційність соціально-економічного розвитку регіонів складає проблему для формування кон-
солідованого господарського простору в країні і збереження гідних умов життєдіяльності в усіх регіо-
нах. Дослідження диспропорцій соціально-економічного розвитку з метою вироблення інструментарію
їх регулювання є складним завданням з огляду на різнорідність, невпорядкованість характеристик дис-
пропорційності і важке їх вимірювання традиційним математичним апаратом. Виникає необхідність по-
будови і застосування економічних моделей для аналізу, оцінки, групування та використання диспро-
порцій і їх регулювання. У статті пропонується застосувати когнітивний підхід, що дозволяє уяснити ло-
гіку розвитку системи за впливу на неї множини взаємообумовлених чинників, що характерно для соці-
ально-економічної системи регіону. А застосована імітаційна модель дозволяє прогнозувати динаміку
диспропорцій з метою розуміння їх стійкості та масштабів необхідного втручання. На основі розробле-
ної когнітивно-імітаційної моделі запропоновано сценарії регулювання диспропорцій соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів, що відкриває можливості для подальшого збалансування регіонального роз-
витку.

The disparities of social and economic development of the regions pose a problem for consolidated economic
space in the country and preservation of decent living conditions in every region. The need to address problem of
imbalances and their impact on region status is the subject of research and an aspect of public regulation of
regional development. Traditionally, disparities regulation in Ukraine is carried out through measures of various
regional programs, point measures to overcome depression as a basis for disparity, stimulation of individual
enterprises or economic projects. Such measures have a short-term effect and do not affect economic structure
and social sphere. Therefore, it is a matter of science to form a set of interrelated measures regulating disparities
of regional development and their further effective use. The study of disparities in social and economic
development in order to develop tools for regulating them is a difficult task, due to heterogeneity, disordered
characteristics of disparities, and their difficult measurement by traditional mathematical apparatus. There is a
need to build and apply economic models for analyzing, estimating, grouping and using disparities and their
regulation. The article proposes to apply a cognitive approach, allowing understanding the logic of system
development influenced by a lot of interrelated factors, which are the characteristics of regional social and
economic system. The simulative model allows forecasting dynamics of disparities in order to understand their
resilience and to extent the intervention required. On the basis of the developed cognitive-simulative model, the
scenarios of disparities regulation for social and economic development of regions are proposed. The baseline,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Соціально-економічний розвиток регіонів України

характеризується диспропорційністю, що складають
загрозу як для внутрішнього становища регіонального
господарського комплексу, так і для консолідації еко-
номіки країни загалом. Тому необхідність розробки
комплексу заходів щодо регулювання диспропорцій-
ності складає важливе завдання державної регіональ-
ної політики і означене у проекті Державної стратегії
регіонального розвитку на період 2027 року. Застосу-
вання напрацьованого традиційного інструментарію ре-
гулювання диспропорцій, зокрема усунення депресив-
ності територій, стимулювання окремих точок зростан-
ня в регіонах, проведення структурних трансформацій
дає тимчасовий позитивний ефект, оскільки відбуваєть-
ся без використання комплексного підходу до аналізу,
оцінки, групування та прогнозування трендів диспро-
порцій. Постає актуальне завдання вироблення адекват-
ного інструментарію регулювання диспропорцій соц-
іально-економічного розвитку регіонів, враховуючи їх
різнородність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Виділення недосліджених частин загальної пробле-
ми. Науковці з України та інших країн достатню увагу
приділяють питанням обрахування рівнів диспропорцій
та побудови моделей впливу на них. Зокрема Т.С. Кле-
банова, Т.Н. Трунова, А.Ю. Смірнова [1] пропонують
алгоритм оцінки та аналізу диспропорцій рівнів соціаль-
ного і економічного розвитку регіонів, який дозволяє
згрупувати регіони за рівнями розвитку. С.Г. Светунь-

moderate, amplified, and shocked impact scenarios were modeled as a result of simulating regional disparities.
The article proposes their use for those regions of Ukraine where the status of disparities is defined as catastrophic.
Such proposals open up the opportunities for further balancing of regional development.

Ключові слова: диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів, регулювання диспропорцій, стра-
тегії регулювання диспропорцій, сценарії моделювання, когнітивно-імітаційна модель, економічне прогнозу-
вання.

Key words: disparities of social and economic development of regions, regulation of disparities, modeling scenarios,
strategies of disparities regulation, cognitive-simulative model, economic forecasting.

ков, І.С. Светунков, М.О. Кизим та Т.С. Клебанова [2]
надають прогноз показників розвитку регіонів, і такі
результати дають можливість оцінити також регіональні
диспропорції. У роботі J. Martinez-Galarraga, J.R. Roses,
D.A. Tirado [3] доведено, що стабільне економічне зро-
стання супроводжується еволюцією диспропорцій ре-
гіонального доходу, що має складати основу досліджень
диспропорційності. Оцінку диспропорцій для вироблен-
ня інструментів регіональної політики проводять Сто-
ронянська І.З. [4], Чаговець Л.А. та О.В. Никифорова
[5], Клебанова Т.С. [6]. У працях Тищенка О.П. [7] та
Рєутова В.Є. [8] представлена методологія визначення
диспропорцій, у роботі Хапова Д.В. [9] — пропозиції
щодо інтегральної оцінки диспропорцій. Моделюванню
розвитку регіонів присвячена робота Ромашко С.М. [10].
Сценарний аналіз до дослідження диспропорцій регіонів
подано у праці Гур'янової Л.С. та Клебанової Т.С. [11].
Відмітимо, що у дослідженнях відсутній комплексний
підхід до вирішення наукової проблеми регулювання
диспропорцій та формування сценаріїв регулювання
диспропорцій.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є опрацювання ефективного інстру-

ментарію для формулювання сценаріїв регулювання
диспропорцій, враховуючи їх мінливу природу, різну
швидкість зміни, багатовимірність вихідної інформації,
важку прогнозованість трендів диспропорцій різних по-
казників, різний рівень безпеки різних диспропорцій для
стабільності і збалансованості економіки регіону. Для
досягнення цієї мети пропонується використати іміта-
ційну модель та когнітивний підхід. Імітаційну модель
застосуємо для прогнозування розвитку динамічних
процесів для розуміння їх стійкості та обсягів втручан-

Рис. 1. Напрями та етапи моделювання сценаріїв державного регулювання і зменшення
диспропорцій регіонального розвитку

Джерело: складено автором.
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ня, а когнітивний підхід дозволить уяснити логіку роз-
витку системи за умови впливу на неї множини взаємо-
залежних чинників, що якраз і характерно для соціаль-
но-економічної системи регіону [12]. На основі цього
доцільно побудувати сценарії регулювання диспро-
порцій соціально-економічного розвитку регіонів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Використання сценарного підходу на основі імітац-

ійної моделі при регулюванні і зменшенні диспропорцій
регіонального розвитку обумовлене тим, що в умовах
високої невизначеності й швидких змін навколишнього
середовища розробляти стратегію вирівнювання з опо-
рою на єдиний імовірнісний прогноз є занадто ризико-
ваним [13]. Сценарний підхід у плануванні регіонально-
го розвитку дозволяє конструювати та створювати різні
й однаково вірогідні варіанти розвитку майбутнього, які
є досить структурованими й логічними [14]. За допомо-
гою сценарного підходу можлива не тільки розробка

прогнозних сценаріїв вирівнювання наявних регіональ-
них диспропорцій, а також вдосконалення процесу
прийняття рішень щодо управління соціально-економі-
чним розвитком регіонів. Реалізацію моделей системної
динаміки здійснюємо програмними засобами AnyLogic,
VenSim, PowerSim, Stella, ModelMaker.

Виділяють такі етапи сценарного аналізу [15; 16]:
— визначення цілі управління (бажаних змін цільо-

вих факторів);
— розробка сценаріїв розвитку ситуації при засто-

суванні різних стратегій управління;
— реалізація сценаріїв, перевірка оптимальності наяв-

них стратегій управління, вибір оптимальної стратегії.
Моделювання сценаріїв регулювання і зменшення

диспропорцій регіонального розвитку здійснювалось за
наступними напрямами:

1. Прогноз розвитку ситуації за відсутності держав-
ного регулювання (вектор самостійного регулювання
диспропорцій).

Рис. 2. Загальна схема розробки сценаріїв регулювання диспропорцій регіонального розвитку

Джерело: складено автором.

Таблиця 1. Матриця формування стратегій вирівнювання регіональних диспропорцій

Джерело: складено автором на основі розрахунків, проведених у роботі [19]. Позначення каталізаторів/уповільнювачів:

s — соціального розвитку, е — економічного розвитку.
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2.Прогноз розвитку ситуації за умови застосуван-
ня регулюючих управлінських впливів (прямий цільо-
вий вектор регулювання диспропорцій).

Кожен із вказаних напрямів сценарного моделю-
вання включає в себе певну сукупність пов'язаних етапів
моделювання (рис. 1).

Загальну схему розробки сценаріїв можна зобра-
зити у вигляді моделі "чорного ящика" (рис. 2).

Прогноз розвитку ситуації за відсутності впливу на
неї здійснюється наступним чином: на основі побудова-
ної динамічної моделі та правил нечіткого логічного ви-
воду впливу каталізаторів та уповільнювачів на інтег-
ральну оцінку соціально-економічного розвитку регіону.

Прогноз розвитку ситуації за обраним вектором ре-
гулюючих впливів здійснюється так: на основі побудо-
ваної динамічної моделі та правил нечіткого логічного
виводу впливу регулюючих рішень на каталізатори та/
або уповільнювачі розвитку регіону і прогнозується
інтегральна оцінка соціально-економічного розвитку
регіону, на основі чого робиться висновок про ефек-
тивність впроваджених заходів.

Розробка регулюючих впливів щодо усунення дис-
пропорцій соціально-економічного розвитку територій
повинна враховувати:

— вектор каталізаторів/уповільнювачів, що здійс-
нюють найбільший вплив на наявні диспропорції роз-
витку конкретної сфери (за результатами факторного
аналізу [17]);

— наявність неконтрольованих (нестримуваних)
диспропорцій розвитку конкретної сфери (за резуль-
татами кластерного аналізу [18]);

— прогнозний клас регіону за наявним рівнем дис-
пропорцій.

З урахуванням таких пропозицій та припущень
формуються стратегії вирівнювання регіональних дис-
пропорцій. Опираючись на результати прогнозування
за нечітким алгоритмом Мамдані, формування стра-
тегій здійснюватиметься для наступних регіонів з про-
гнозованим катастрофічним рівнем диспропорцій роз-
витку (визначено у роботі [19]): Вінницька, Донецька,
Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Хер-
сонська, Чернівецька області та м. Київ. Матриця при-
чинно-наслідкових зв'язків для формування стратегій
регулювання диспропорцій подана у таблиці 1.

У таблиці 2 запропоновано орієнтовний
перелік заходів регулювання диспропорцій
регіонального розвитку відповідно до кож-
ної пропонованої стратегії.

Для побудови сценаріїв регулювання
проаналізовано причинно-наслідкові зв'язки
між вхідними та вихідними факторами ког-
нітивно-імітаційної моделі, що формують як
кількісні, так і якісні дуги функціонального
графу (рис. 3—9).

Далі на основі побудованої когнітивно-
імітаційної моделі здійснюється моделюван-
ня сценаріїв чотирьох таких типів:

— саморозвитку (відсутність будь-яких
впливів);

— помірного впливу (прогнозний вплив ре-
гулюючих заходів на каталізатори та уповіль-
нювачі розвитку диспропорцій становить);

— посиленого впливу (прогнозний вплив ре-
гулюючих заходів на каталізатори та уповіль-
нювачі розвитку диспропорцій становить);

— шокового впливу (прогнозний вплив ре-
гулюючих заходів на каталізатори та уповіль-
нювачі розвитку диспропорцій становить).

Відповідно до результатів попередньо
здійсненого аналізу, складається матриця
формування сценаріїв для кожного регіону
[20] відповідно до обраних стратегій вирів-
нювання територіальних диспропорцій (табл.
3).

Рис. 3. Дерево впливу каталізаторів (уповільнювачів)
s2 та s3 на сфери соціально-економічного розвитку

регіону та дискримінанти класів

Рис. 4. Дерево впливу каталізаторів (уповільнювачів)
s8, s10 та s11 на сфери соціально-економічного розвитку регіону

та дискримінанти класів
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Сформовані значення вхідних харак-
теристик за сценаріями в межах стра-
тегій вирівнювання диспропорцій далі
підставляємо у правила нечіткого логіч-
ного виводу та у динамічну когнітивно-
імітаційну модель. Залежно від обраної
стратегії регулювання змінюються
тільки змінні, що підпадають під цей
вплив, інші ж складові залишаються не-
змінними. Далі проводимо відповідні
імітаційні експерименти з моделлю, що
відповідають кожному сценарію, і роз-
раховуємо інтегральні показники сфер
життєдіяльності регіону, а потім на ос-
нові результатів моделювання отримує-

мо інтегральні показники рівня соціально-
економічного розвитку для кожного регі-
ону. Отримані результати імітаційного мо-
делювання дозволяють вибрати найкращі
сценарії регулювання диспропорцій роз-
витку регіонів у заданих конкретних умо-
вах. Оскільки часткові показники оцінки
складових розвитку регіону входять до
множини показників, що формують від-
повідні інтегральні оцінки конкретної сфе-
ри розвитку, тому перш за все необхідно
розрахувати відхилення часткових показ-

ників  s
ijx∆  ( i — показник, j — регіон, s —

сценарій) та відхилення інтегральних оці-

нок розвитку  ( )s
iji xI ∆∆ . За даним критерієм

оптимальним буде сценарій, відповідно до
якого досягається значення  max→∆ iI .

Розраховані відхилення інтегральних оцінок со-
ціально-економічного розвитку ( )s

iji xI ∆∆  для регіонів з
прогнозованим катастрофічним рівнем диспропорцій
наведені у таблиці 4. У таблиці 4 визначено прогнозні
значення інтегральної оцінки соціально-економічного
розвитку регіонів  iI та обчислені їх відхилення  iI∆  від
базового рівня 2018 р. Базовий сценарій моделювання

Рис. 5. Дерево впливу каталізаторів (уповільнювачів) s17, s27 та s30 на
сфери соціально-економічного розвитку регіону та дискримінанти класів

Рис. 6. Дерево впливу каталізаторів (уповільнювачів) s36, s39 та е2 на
сфери соціально-економічного розвитку регіону та дискримінанти класів

Рис. 7. Дерево впливу каталізаторів (уповільнювачів)
е9 та е16 на сфери соціально-економічного розвитку

регіону та дискримінанти класів

Рис. 8. Дерево впливу каталізаторів (уповільнювачів)
е17 на сфери соціально-економічного розвитку регіону

та дискримінанти класів та дерево формування інтегральної
оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіону

Рис. 9. Дерево впливу для формування інтегральної
оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіону



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

127www.economy.in.ua

Таблиця 3. Матриця формування сценаріїв відповідно до стратегій вирівнювання територіальних диспропорцій
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Продовження таблиці 3

Джерело: розраховано автором.
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Таблиця 4. Результати моделювання сценаріїв регулювання
диспропорцій розвитку регіонів

Позначення: пом. — помірного впливу, пос. — посиленого впливу, шок. — шокового впливу.

Джерело: розраховано автором.
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передбачає прогнозування на основі ретроспективної
інформації за відсутності впливів. Максимальне значен-
ня відхилення  )max( iI∆  визначає найкращий сценарій ре-
гулювання диспропорцій для кожного регіону.

За результатами імітаційного моделювання, отри-
маними на цьому етапі, можемо сформулювати такі вис-
новки:

— для Вінницької області найбільшу прогнозну
ефективність має сценарій посиленого впливу S2_med,
який передбачає зростання екзогенних факторів на 10
%, що вплине на рівень демографічних та соціально-еко-
номічних диспропорцій в регіоні;

— для Донецької області найбільш ефективним є
сценарій помірного впливу (S5_min) факторів, які ви-
значають соціально-економічні та загальноекономічні
диспропорції у регіоні;

— для Запорізької області жоден із запропонова-
них сценаріїв не дав бажаних прогнозних результатів, а
найбільш ефективним виявився сценарій саморозвитку
ситуації S8_base;

— у Луганській області найбільш оптимальний про-
гнозований ефект можливий від реалізації сценарію
помірного впливу S12_min, при чому зміни екзогенних
факторів у цьому випадку вплинуть майже на всі сфери
оцінки диспропорцій, окрім структурної та демогра-
фічної;

— Миколаївська область за прогнозними оцінками
отримає найбільшу ефективність від реалізації сценарію
посиленого впливу S14_med, що дозволить зменшити
рівень загальноекономічних, виробничих та зовніш-
ньоекономічних диспропорцій;

— в Одеській області також найбільш ефективним є
сценарій посиленого впливу S15_med, але за його умов
прогнозується значно ширший вплив факторів — на
рівень соціально-економічних, природно-екологічних,
виробничих та зовнішньоекономічних диспропорцій;

— для Херсонської області найбільш оптимальним
є реалізація сценарію помірного впливу (S21_min), що
дозволить скоротити рівень диспропорцій у демо-
графічній, соціально-економічній, виробничій та зов-
нішньоекономічній сферах;

— Чернівецька область також матиме найбільшу
ефективність від реалізації сценарію помірного впливу
(S24_min), що дозволить скоротити рівень загально-
економічних, виробничих та зовнішньоекономічних дис-
пропорцій у цьому регіоні;

— для м. Києва — максимальна прогнозна ефек-
тивність буде мати місце для сценарію посиленого впли-
ву (S26_med) через опосередкований вплив на рівень
соціально-економічних, природно-екологічних, вироб-
ничих та зовнішньоекономічних диспропорцій.

Отримані прогнозні значення змінних для визначе-
них оптимальних сценаріїв за кожним регіоном вико-
ристовуються в рівняннях дискримінантних функцій для
оцінки та попереджуючого аналізу ефективності за-
ходів, а саме: чи дозволить реалізація запропонованих
заходів покращити клас регіону за рівнем диспропорцій
за конкретною сферою життєдіяльності (табл. 5).

У таблиці 5 виділені відповідні сфери життєдіяльності
регіону, у яких прогнозується зменшення рівня диспро-
порцій, а отже, покращення класу за певною сферою, та
вказано (напівжирним шрифтом), як саме зміниться
рівень диспропорцій за даною досліджуваною сферою.

Отже, у Вінницькій області прогнозні значення за
найбільш ефективним сценарієм регулювання диспропорцій
розвитку дозволять знизити рівень демографічних диспро-
порцій з неконтрольованого (В) до стримуваного (С).

У Донецькій та Луганській областях прогнозні ре-
зультати найбільш ефективних сценаріїв регулювання
показали, що прогнозний рівень загальноекономічних
диспропорцій також знизиться з неконтрольованого (В)
до стримуваного (С).

Сценарій саморозвитку, реалізований для Запорізь-
кої області, за прогнозами, дозволить йому знизити

рівень загальноекономічних диспропорцій з неконтро-
льованого (В) до стримуваного (С).

Реалізація сценарію посиленого впливу, що запро-
поновано для Миколаївської області, за прогнозами,
дозволить регіону знизити рівні диспропорцій з стри-
муваного (С) до урівноваженого (Н) за зовнішньоеко-
номічною та виробничою сферами.

Аналогічний сценарій, що пропонувався для Одесь-
кої області, за прогнозними оцінками дозволить знизи-
ти рівень виробничих і соціально-економічних диспро-
порцій з неконтрольованого (В) до стримуваного (С).

У Херсонській області, за результатами прогнозу-
вання сценарію помірного впливу, знизиться рівень де-
мографічних диспропорцій з стримуваного (С) до урів-
новаженого (Н).

Чернівецька область, за прогнозами, матиме покра-
щення рівня виробничих диспропорцій з стримуваного
(С) до урівноваженого (Н).

Для м. Києва найбільш ефективний сценарій посиле-
ного впливу, за прогнозами, дозволить знизити рівні дис-
пропорцій з стримуваного (С) до урівноваженого (Н) за
такими сферами, як соціально-економічна та виробнича.

Зазначимо, що отримані результати дослідження
мають не тільки теоретико-методологічне, але і при-
кладне значення. Вони можуть бути використані під час
впровадження попереджуючих регулюючих впливів з
вирівнювання диспропорцій як для регіонів, так і для ло-
кальних територіальних систем — районів, міст, селищ,
сіл, що особливо актуально нині для України під час де-
централізації, зважаючи на недостатність відповідних
методологічних інструментів у місцевих органів вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування.

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Таким чином, на основі динамічної когнітивно-іміта-
ційної моделі реалізовано методологію сценарного мо-
делювання регулювання регіональних диспропорцій за
такими напрямами: базовий, прогноз розвитку ситуації
за помірного впливу на неї, за посиленого впливу, за
шокового впливу. Реалізація методології сценарного
моделювання дозволила на базі когнітивно-імітаційної
моделі визначити найбільш оптимальні стратегії регу-
лювання і зменшення диспропорцій регіонального роз-
витку, шляхи та механізми впливу на ситуацію з метою
досягнення бажаного рівня соціально-економічного
розвитку окремих регіонів. Кожен сценарій характери-
зується вихідними даними, управлінським впливом та
отриманим результатом. У такий спосіб у подальших
дослідженнях можна спрогнозувати усі можливі ва-
ріанти розвитку системи та обрати оптимальну страте-
гію регулювання для досягнення бажаних конкретних
цілей. Отримані результати моделювання дають мож-
ливість уникнути небажаних наслідків регулюючих
впливів та розробити максимально ефективний комп-
лекс заходів регулювання диспропорцій соціально-еко-
номічного розвитку в Україні. Застосування комплексу
моделей пропонованого механізму регулювання дисп-
ропорцій відкриває нові можливості для поглибленого
аналізу диспропорцій та збалансування регіонального
розвитку та дозволяє підвищити якість управлінських
рішень щодо регулювання, зменшення, згладжування і
т.п. регіональних соціально-економічних диспропорцій.
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Таблиця 5. Прогнозні результати віднесення регіонів до певного класу, обчислені за дискримінантними функціями
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