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СТРАТЕГІЧНІ СЦЕНАРІЇ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Постановка проблеми. Незважаючи на те, що 
йде дев’ятий місяць повномасштабної війни Росій-
ської Федерації проти України, з’являються питання 
повоєнного відновлення України та її регіонів. Для 
розроблення планів стратегічного відновлення еко-
номіки вкрай потрібні прогнози падіння для іденти-
фікації поточного стану та розроблення стратегіч-
них сценаріїв повоєнного відновлення. Так, за різ-
ними оцінками зарубіжних та вітчизняних експертів 
прогнози падіння реального ВВП України колива-
ються на рівні (-20) – (-45)% [1-8]. Для подолання 
такого падіння пропонуються принципи нової еко-
номічної політики, які, на жаль, є тільки лозунгами, 
а деякі більш схожі на ультиматуми до ЄС. Хоча, 
слід визнати, що вони є необхідними, в той же час є 
не достатніми, тому що не дають чітких, конкретних 
результатів дії заявлених принципів – кількісних 
стратегічних орієнтирів індикаторів та макропоказ-
ників, моніторинг яких дозволив би контролювати 
процес розвитку цих бажаних напрямів. 

Після війни Україна зіткнеться з необхідністю 
змінювати свої стратегічні плани, у т.ч. регіональ-
ного розвитку, з огляду на значні зміни внутрішніх  
і зовнішніх чинників. Не викликає сумнівів, що еко-
номіка регіонів та економіка країни – взаємо-
пов’язані речі. На превеликий жаль, немає ніяких 
прогнозів падіння щодо економіки промислових ре-
гіонів України, які вкрай потрібні для відповіді на 
питання: якими мають бути індикатори та макропо-
казники сталого розвитку регіонів України для від-
новлення довоєнного стану, або навіть краще. Віт-
чизняні та іноземні вчені продовжують досліджу-
вати аспекти побудови стратегій регіонального роз-
витку, формуючи авторські методики їх розробки та 
прогнозування їх імплементації [9-20]. 

У полі зору сучасних дослідників проблема-
тики регіонального стратегування переважно знахо-
дяться питання розвитку депресивних регіонів та  
регіонів з туристичним потенціалом. Водночас, спо-
стерігаються загальні тренди орієнтації на цілі ста-
лого розвитку і дотримання концепції комплексного 
(інтегрованого) розвитку (горизонтальна та вертика-
льна інтегрованість). Позитивною є тенденція по-
шуку вченими нових джерел статистичних даних, 
які відображають соціально-економічне становище 
окремих територій в динаміці. Проте, варто відзна- 

чити, що частина розглянутих наукових підходів до 
регіонального стратегування не містять чітко визна-
чених і систематизованих індикаторів, що усклад-
нює процеси цілепокладання, ранжування регіонів, 
аналізу та прогнозу. У зв’язку з цим, набуває вели-
чезної актуальності розроблення нових методичних 
підходів до науково-обґрунтованого стратегування 
просторових об’єднань, особливо у повоєнний пе-
ріод.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іс-
нуючі за кордоном стратегії регіонального розвитку 
не відповідатимуть повною мірою потребам україн-
ської економіки, тому доцільно звернути увагу лише 
на окремі інструменти регіонального стратегування 
іноземних країн. Базовими трендами при цьому ма-
ють бути цілі сталого розвитку, SMART-цілі, діджи-
талізація, концепція комплексного (інтегрованого) 
розвитку. 

Аналіз наведених публікацій [1-20] дає можли-
вість стверджувати, що проблема стратегічного пла-
нування регіонального розвитку є на часі як для 
країн ЄС так і для України. Євроспільнота, базу- 
ючись на власному досвіді щодо регіонального стра-
тегування, а також використовуючи досвід реаліза-
ції пілотних міжнародних проєктів регіонального 
стратегування в Україні, пропонує Україні до вико-
ристання певні методичні підходи, які характеризу-
ються такими особливостями: 

– переважна частина усіх документів-рекомен-
дацій спрямована на аналіз існуючої ситуації, безпо-
середньо стратегічному плануванню приділяється 
значно менше уваги; 

– усі підходи включають типовий набір інстру-
ментів регіонального стратегування: соціально-еко-
номічний аналіз; SWOT-аналіз; PEST-аналіз; соціо-
логічний аналіз (опитування, анкетування, екс- 
пертне оцінювання); робота фокус-груп, залучення 
різних стейкхолдерів, що є дуже важливим, оскільки 
дасть можливість врахувати інтереси усіх зацікавле-
них сторін та задіяти в єдину справу інтелектуаль-
ний потенціал регіону, однак переважна більшість з 
них носить суб’єктивний характер і тому не може 
слугувати підґрунтям для визначення як набору кон-
кретних планових індикаторів стратегічного роз- 
витку регіонів, так і їх значень та бажаних абсолют-
них і відносних приростів на стратегічний період; 
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– усі аналізовані документи виглядають досить
слабкими та малообґрунтованими щодо методик ви-
значення стратегічних цілей. Більшість із аналізова-
них документів при визначенні стратегічних цілей 
регіонального розвитку пропонують базуватись на 
«судженнях», «баченнях», ідеях, що виникли при 
обговоренні, мозкових штурмах (форсайтинг) – екс-
пертних оцінках. Однак при цьому не наводиться 
жодних рекомендацій щодо визначення їх кількіс-
них параметрів, обґрунтування доцільності вибору 
тих чи інших показників – вимірників цілей, їх пла-
нових величин, абсолютних і відносних приростів, 
нагальності та черговості досягнення; не використо-
вуються сучасні методи економіко-математичного 
моделювання. 

На превеликій жаль, експертні оцінки повни 
суб’єктивізму та не виключають принципових по-
милок. «…Відомі підходи до класичного прогнозу-
вання динаміки інтегральних індексів за допомогою 
поліномів дискредитують взагалі економіко-мате-
матичне моделювання та вихолощують складність 
такого багатовимірного поняття, як сталий розвиток 
або економічна безпека. Використання методу 
SWOT-аналізу можна вважати етапом, необхідним 
для визначення стратегічних напрямів розвитку, але 
зовсім недостатнім для обґрунтування кількісних 
стратегічних оцінок майбутнього стану. Цілком оче-
видно, що класичні методи прогнозування, засно-
вані на кореляційно-регресійному аналізі, тут є не-
доречними. По-перше, прогнозування дає продов-
ження існуючих тенденцій на майбутнє, що не  
завжди виконується; по-друге, воно завжди містить 
помилку; по-третє, необхідно знати, як мають змі- 
нитися складові й індикатори сталого розвитку  
для досягнення бажаного стану розвитку» [21, с. 9-
10]. 

Таким чином, на долю форсайтингу залиша-
ється визначення довгострокових факторів і тенден-
цій, а не побудова довгострокових прогнозів роз- 
витку національної економіки. Тому при форсай-
тингу, на відміну від прогнозування, наголос ро-
биться на якісних, а не на кількісних результатах. 
Висловлюючись математичною мовою, застосу-
вання форсайтингу э умовою необхідною, але зовсім 
недостатньою. Саме тому більшість розроблених 
стратегій в Україні мають деклараційний характер 
без наукового обґрунтування стратегічних орієнти-
рів через декларування необхідних заходів на 
кшталт: забезпечення, підвищення, створення, фор-
мування, оновлення, упровадження, удосконалення, 
залучення, розроблення. 

На противагу класичному форсайтингу, пропо-
нується методологія науково-стратегічного форсай-
тингу, яка містить сучасні наукові підходи до іден-
тифікації та стратегування регіонального розвитку, 
які є універсальними та придатними для будь-якої 
країни, регіону, виду економічної діяльності, під- 
приємства тощо – національної безпеки країни.  

Метою статті – розроблення стратегічних сце-
наріїв повоєнного відновлення та адаптування роз- 
витку просторових об’єднань-регіонів (на прикладі 
Харківської області України) до впливу зовніш- 
ніх та внутрішніх загроз для збереження траєкто- 
рії сталого розвитку на середньострокову перспек-
тиву. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для розроблення стратегічних сценаріїв повоєнного 
відновлення регіонів застосовується концепція ста-
лого розвитку в безпековому вимірі [21] «…як  
управлінська конструкція, що містить загальне сис-
темне уявлення щодо шляхів переходу від поточ-
ного положення об’єкта управління до бажаного». 
Теоретичною основою концепції є прикладна теорія 
систем, теорія управління і економічна кібернетика 
та містить два етапи: 

ідентифікація: визначення структури об’єкта 
безпеки; формування системи індикаторів;  

вибір форми інтегрального індексу – мульти- 
плікативна: 

∏
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де tiz , – нормовані значення індикаторів;  aі – дина-

мічні вагові коефіцієнти;  
вибір методу нормування – комбінований:  

 S (стимулятори):  inormtiti kxz ,,, /= ;    

 D (дестимулятори):  inormtiinormti kxkz ,,,, /)( −= ; (2) 

де tix ,  – поточні значення індикаторів; inormk , – нор-

мувальний коефіцієнт (для стимуляторів – максима-
льне значення ixmax,  із вибірки індикаторів та їхніх 

граничних значень; для дестимуляторів – ixmax,1,1 ); 

вагові коефіцієнті – динамічні, за методами 
«головних компонент» та «ковзної матриці» [21; 
22]; 

визначення меж безпечного існування – кіль-
кість градацій безпеки (критичний, пороговий, оп-
тимальний) в обидві сторони гомеостатичного плато 
[23] пов’язуємо з поняттям розширеного «гомео- 
статичного плато» [24] та сферами додатного, нейт-
рального і від’ємного зворотного зв’язку (рис. 1). 

Кількісні значення градацій безпеки (точок бі-
фуркації) пов’язуємо з розширенням методу «t-крі-
терію» через побудову функції щільності ймовірно-
сті, визначення приналежності к типу розподілу з 
розрахунком статистичних характеристик «зразко-
вої» вибірки (математичного очікування μ , серед-
ньоквадратичного відхилення σ  та коефіцієнта аси-

метрії ask ) та формалізованого визначення точок бі-

фуркації для характерних типів розподілу (нормаль-
ного, логнормального, екпоненційного) (табл. 1) 
[25]: 
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Рис. 1. Розширене «Гомеостатичне плато» динамічної системи 

Таблиця 1 
Формалізоване визначення вектора граничних значень 

Тип функцій щільності 
ймовірності індикаторів 

Нижнє порогове 
значення 

Нижнє 
оптимальне 

Верхнє  
оптимальне 

Верхнє порогове 
значення 

Нормальний σμ ×− t σμ − σμ + σμ ×+ t
Логнормальний 
(хвіст вправо) askt /σμ ×− ask/σμ − σμ +  σμ ×+ t  

Логнормальний 
(хвіст вліво) 

σμ ×− t  σμ −  
ask/σμ + askt /σμ ×+

Експоненціальний 
(хвіст вправо) ask/σμ − μ  σμ +  σμ ×+ t  

Експоненціальний 
(хвіст вліво) 

σμ ×− t  σμ −  μ  
ask/σμ +

при розрахунку скороченого вектору гранич-
них значень (див. табл. 1) можна використовувати 
довірчий рівень ймовірності 0,98 або 0,99. Тоді для 
розрахунку критичних значень індикаторів безпеки 
(нижнє критичне, верхнє критичне) – довірчий рі-
вень ймовірності 0,998-0,999 для визначення пара-
метру «t» таблиць t-розподілу Стьюдента [26]; 

одночасна інтегральна згортка індикаторів та 
їхніх порогових значень;  

визначення переліку (за методом дисбалансів) 
та важливості (за коефіцієнтами еластичності) 
впливу загроз; 

стратегування: цілепокладання – визначення 
стратегічних цілей; побудова майбутньої траєкторії 
бажаного розвитку; синтез стратегічних орієнтирів 
складових та індикаторів об’єкту безпеки через де-
композицію інтегральних індексів за допомогою 
адаптивних методів регулювання з теорії управ-
ління [27]. Для реалізації зазначених методів вико-
ристовується розроблена стандартна підпрограма 
«Strategy» з метою декомпозиції інтегральних ін- 

дексів на складові та індикатори з урахуванням ви-
значених вагових коефіцієнтів та моделі інтеграль-
ної згортки, яка реалізує схему адаптивного регулю-
вання [21] (рис. 2) на мові програмування С++; 

враховуючи попередні темпи приросту реаль-
ного ВРП та інші попередні та майбутні макро- 
показники, взаємозв’язок з економікою країни та  
інших регіонів, а також той факт, що економіка  
Харківської області зазнала безпосереднього втру-
чання російських окупантів, наша експертна оцін- 
ка падіння економіки Харківської області стано- 
вить -60%.   

Для розробки стратегічних сценаріїв повоєн-
ного відновлення Харківської області зроблено  
прогноз макропоказників та відповідних індикато-
рів з використанням офіційних даних і модельних 
розрахунків  на кінець 2021-2022 рр. Пропонуєма 
структура сталого розвитку регіонів представлена 
на рис. 3, яка налічує 60 індикаторів, частина з яких 
розраховується за допомогою макромоделей [28-
32]. 
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Рис. 2. Узагальнена схема адаптивної системи регулювання. 

Рис. 3. Структура сталого розвитку регіонів України 

Використовуючи зазначену методологію іден-
тифікації, отримаємо динаміку інтегральних індек-
сів сталого розвитку Харківської області до 2022 р. 
(рис. 4). 

Використовуючи отриману динаміку інтегра-
льних індексів складових сталого розвитку та інтег-
ральні порогові значення, можна обчислити відхи-
лення інтегральних індексів від їх середніх опти- 
мальних значень, які можна вважати критеріями до-
сягнення сталого розвитку, що засвідчує диспро- 
порційність їхнього розвитку (рис. 5). 

Головне завдання сталого розвитку – ліквіду-
вати дисбаланси, тобто зменшити до нуля відхи-
лення кожної складової сталого розвитку. Вирівню-
вання диспропорційності та зведення до нуля відхи-
лень буде забезпечувати збалансований сталий роз-
виток. 

За результатами розрахунків з 14 складових 
сталого розвитку Харківської області 11 знахо- 

дяться  у критичний зоні – нижче або на  межі ниж-
нього критичного значення, інші 3 знаходяться між 
нижнім пороговим та нижнім критичним значен-
нями. З 60 індикаторів 30 знаходяться у небезпечній 
зоні – нижче нижнього критичного значення. Отже, 
інтегральна згортка всіх складових засвідчує за- 
ходження інтегрального індексу сталого розвитку 
також у критичній зоні, що обумовлює наступні 
стратегічні експоненційні сценарії розвитку до  
кінця 2027 р. (рис. 4, d): 

1. Інерційний – досягнення нижнього критич-
ного значення.  

2. Реалістичний – досягнення нижнього поро-
гового значення..  

3. Оптимістичний – досягнення середнього зна-
чення між нижнім оптимальним та нижнім порого-
вими значеннями інтегрального індексу. 

Сталий розвиток регіонів  

Соціальна підсистема Економічна підсистема Екологічна підсистема 

- макроекономічна 
(структурна, формальна та 
неформальна); 
- інвестиційно-фінансова; 
- інноваційна; 
- зовнішньоекономічна  

- рівень життя;
- демографічна 

- атмосферне повітря; 
- земельні ресурси; 
- ліси; 
- водні ресурси, поводжен-
ня з  відходами; 
- туристично-рекреаційна 
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a b 

c d 

Рис. 4. Динаміка інтегральних показників Харківської області 

a b 

Позначення на рис. 5,b: 
Інд.1 – макроекономічна; Інд.2 – інвестиційно-фінансова; Інд.3 – інноваційна; Інд.4 – зовнішньоекономічна;  

Інд.5 – рівень життя; Інд.6 – демографічна; Інд. 7 – екологія; Інд. 8 – тур-рекреація. 

Рис. 5. Диспропорції складових сталого розвитку Харківської області. 
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Використовуючи значення інтегрального ін- 
дексу в еталонній моделі (див. рис. 2), отримаємо 
динаміку інтегральних індексів складових, які є, по 

суті, стратегічним планом відновлення траєкторії 
сталого розвитку та є еталоном для моніторингу для 
Харківської області (табл. 2).  

Таблиця 2 
Стратегічна динаміка інтегральних показників Харківської області* 

Сценарії відновлення/ рік 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Інерційний 
    Економічна підсистема 0,1239 0,1323 0,1411 0,1502 0,1597 0,1701
    Соціальна підсистема 0,1911 0,1968 0,2027 0,2091 0,2159 0,2236
    Екологічна підсистема 0,1550 0,1619 0,1690 0,1766 0,1846 0,1936
Реалістичний 
    Економічна підсистема 0,1239 0,1484 0,1758 0,2065 0,2410 0,2803
    Соціальна підсистема 0,1911 0,2078 0,2278 0,2512 0,2786 0,3109
    Екологічна підсистема 0,1550 0,1751 0,1984 0,2253 0,2560 0,2917
Оптимістичний 
    Економічна підсистема 0,1239 0,1576 0,1968 0,2426 0,2962 0,3598
    Соціальна підсистема 0,1911 0,2144 0,2437 0,2799 0,3242 0,3787
    Екологічна підсистема 0,1550 0,1828 0,2167 0,2575 0,3062 0,3650

* Модельні розрахунки авторів.

Розроблена динаміка головних складових ста-
лого розвитку є, по суті, стратегічним планом дотри-
мання траєкторії сталого розвитку. Аналогічну ди-
наміку стратегічних змін за допомогою визначеного 
підходу можна отримати за кожним індикатором 
сталого розвитку для подальшого моніторингу та 
виконання необхідних заходів їхнього коригування. 

Виконуючи відповідні розрахунки та викорис-
товуючи надалі формули нормування в зворотному 
порядку, отримаємо стратегічні значення індикато-
рів на задану перспективу для економічної (табл. 3), 
соціальної (табл. 4) та екологічної (табл. 5) складо-
вих у природних одиницях виміру на кінець 2027 р. 

Таблиця 3 
Оцінка стратегічних значень індикаторів економічної підсистеми 

Індикатори 
Сценарій

1 
Сценарій 

2 
Сценарій 

3 
1 2 3 4

Структурна складова
- ВВП на одну особу, тис. грн. / чол. (S); 
- питома вага доданої вартості у сільському господарстві до ВВП, % (S);  
- питома вага доданої вартості у промисловості до ВВП, % (S); 
- питома вага доданої вартості у сфері послуг до ВВП, % (S); 
- питома вага зайнятих у сільському господарстві до загальної зайнятості, 
% (S); 
- питома вага зайнятих у промисловості до загальної зайнятості, % (S); 
- питома вага зайнятих у сфері послуг до загальної зайнятості, % (S) 

138,3
11,44 
12,83 
38,2 

13,03 
18,46 
68,63 

315,6 
11,59 
14,73 
39,7 

13,84 
18,79 
69,47 

541,5
11,93 
18,4 
43,1 

15,53 
19, 53 
71,33 

Формальна та неформальна складова
- рівень технології виробництва (частка ВВП у випуску) (S);
- рівень тінізації економіки, % від офіційного ВВП (D); 
- рівень використання потенційних можливостей (потенційного ВВП пов-
ного завантаження макрофакторів) (S); 
- коефіцієнт тіньового завантаження капіталу (D); 
- рівень тіньового проміжного споживання, % до офіц. (D) 

0,4407
35,28 

0,1917 
0,0507 
37,0 

0,4477 
34,3 

0,2244 
0,0486 
36,35 

0,4573
32,9 

0,2646 
0,0459 
55,48 

Інфраструктурна складова
- транспортоємність ВРП по залізничному транспорту, прив. т-км/$, (D);
- транспортоємність ВРП по автомобільному транспорту, прив. т-км/$, (D); 
- щільність залізничних колій загального користування, 1/км (S); 
- щільність автомобільних доріг загального користування, 1/км (S); 
- інтенсивність перевезення вантажів автомобільним транспортом, т/км 
(S); 
- інтенсивність перевезення пасажирів автомобільним транспортом, 
осіб/км (S);  

0,9992
0,3608 
52,79 
310,5 

171,1 

46,27 

0,8278 
0,3381 
53,17 
336,2 

213,1 

146,0 

0,4399
0,2867 
54,0 
389,5 

289,5 

258,4 
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Закінчення табл. 3 
1 2 3 4

- інтенсивність перевезення пасажирів залізничним транспортом, осіб/км 
(S); 
- інтенсивність перевезення вантажів залізничним транспортом, т/км (S); 

0,29 
1,522 

0,5136 
3,336 

0,838 
5,703 

Інвестиційно-фінансова складова
- рівень інвестування (відношення капітальних інвестицій до ВРП), % (S);
- частка приросту прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) 
щодо ВРП,%(S); 
- рівень оновлення основних засобів, % (S). 
- рівень перерозподілу ВРП через зведений бюджет (відношення доходів 
зведеного бюджету до ВРП), % (S); 
- рівень трансфертів з державного бюджету, % до ВРП, (D); 
- рівень втрат доходів зведеного бюджету внаслідок тінізації, % до офіцій-
ного бюджету, (D); 
- інфляція (ІСЦ), приріст за рік, % (D); 

2,247

0,22 
0,382 

15,46 
7,914 

41,1 
25,0 

2,74 

0,629 
1,067 

15,68 
7,828 

40,65 
24,86 

3,82

1,73 
2,0 

16,28 
7,59 

39,43 
24,5 

Інноваційна складова
- рівень видатків на науково-технічні роботи, % від ВРП (S);
- темп науково-технологічного прогресу, % за рік (S);  
- рівень фінансування інноваційної діяльності, % від ВРП (S); 
- питома вага реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реа-
лізованої промислової продукції, % (S): 
- рівень винахідницької активності (кількість отриманих охоронних доку-
ментів – патентів на 1 млн осіб населення),(S). 

0,3489
-9,444 
0,1163 

1,129 

692,6 

0,5092 
-6,78 
0,581 

6,549 

702,2 

0,7249
-4,646 
0,988 

10,89 

719,5 
Зовнішньоекономічна складова

- коефіцієнт покриття експортом імпорту (S); 
- рівень інноваційної продукції у товарному експорті, % (S); 
- рівень експортної залежності, % до ВРП (S); 
- рівень імпортної залежності, % до ВРП (D); 
- частка імпорту товарів у внутрішньому споживанні, % (D); 

0,9519
0,8279 
22,28 
23,39 
29,58 

0,9721 
3,942 
23,33 
23,15 
29,35 

1,063
9,35 
27,74 
22,04 
28,3 

Таблиця 4 
Оцінка стратегічних значень індикаторів соціальної підсистеми 

Індикатори 
Сценарій

1 
Сценарій 

2 
Сценарій 

3 
Рівень життя 

- рівень використання праці (відношення оптимального попиту на працю 
до її пропозиції) (S); 
- рівень оплати праці у випуску (S); 
- рівень ВВП, створеного тіньовою оплатою праці, % ВВП (D); 
- рівень видатків на освіту до випуску, % (S); 
- рівень видатків на охорону здоров’я до випуску, % (S); 
- відношення середньої заробітної плати до прожиткового мінімуму (S); 
- питома вага заробітної плати у структурі доходів населення, % (S); 
- рівень сукупних витрат домогосподарств на продовольчі товари, % (D); 

0,8929 
0,1947 
21,9 
1,7261 
1,1772 
5,37 
68,34 
63,43 

0,9009 
0,2216 
19,96 
1,8208 
2,1078 
5,71 
69,97 
58,22 

0,9112 
0,2524 
18,0 
1,9357 
2,9246 
6,12 
72,00 
53,64 

Демографічна складова
- очікувана тривалість життя при народженні, років (S);
- умовний коефіцієнт депопуляції (D); 
- загальний коефіцієнт смертності, (D); 
- смертність немовлят (D); 
- сумарний коефіцієнт народжуваності (S); 
- коефіцієнт демографічного навантаження % (D); 

65,02
3,923 
43,4 
18,3 
10,93 
187,8 

655,4 
3,601 
41,95 
18,1 
11,0 
177,2 

66,58
3,3099 
39,52 
17,7 
11,17 
163,6 

Таблиця 5 
Оцінка стратегічних значень індикаторів екологічної підсистеми 

Індикатори 
Сценарій

1 
Сценарій 

2 
Сценарій 

3 
1 2 3 4

Екологія 
- рівень викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у розра-
хунку на 1 км2, т (D); 
- рівень використання свіжої води на 1 ос., м3 (D); 

0,0067 
115,2 

0,0058 
111,0 

0,0043 
103,5 
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Закінчення табл. 5 
1 2 3 4

- рівень обсягу оборотної  та послідовно (повторно) використаної води на 
1 ос., м3 (S); 
- рівень скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти 
на 1 ос., м3 (D); 
- рівень відтворення лісів, тис. га / млн. ос.(S); 
- рівень інвестування навколишнього середовища, % випуску (S); 

469,8 

3,84 
0,2328 
0,3062 

621,8 

3,71 
1,065 
0,4297 

843,5 

3,48 
1,792 
0,6031 

Туризм та рекреація 
- питома вага курортно-рекреаційної території у загальний території регі-
ону, % (S); 
- частка місць санаторно-курортних закладів до 1000 населення, (S); 
- частка культурних закладів на 1 особу (S) 

0,902 
1,945 
677,6 

1,364 
2,878 
862,2 

1,71 
3,59 
1014 

* Модельні розрахунки авторів.

Використовуючи відповідні формули обчис-
лення індикаторів кожної складової сталого роз- 
витку, можна отримати стратегічні орієнтири клю-
чових макропоказників (номінальний ВРП), що су-
місно з стратегічними значеннями індикаторів є  
кінцевою метою регулювання сталого розвитку, за 
якими можна слідкувати через моніторинг для кон-
тролю виконання Стратегії розвитку та оцінювати 
політику Уряду. 

Так, наприклад, задаючись прогнозними зна-
ченнями дефлятора ВРП Харківської області до 
2027 р., отримаємо стратегічну динаміку реального 
ВРП, що дає можливість побудувати траєкторію  
реального ВРП відносно 2000 р. (рис. 6, а) для ана-
лізу визначених сценаріїв та динаміку ВРП на  
1 особу у дол. США. (рис. 6, б). 

a b 

Рис. 6. Стратегічна динаміка ключових макропоказників Харківської області 

Як засвідчують розрахунки (рис. 6, а, б): 
реалізація інерційного сценарію 1 (досягнення 

інтегральним індексом сталого розвитку рівня ниж-
нього критичного значення, див. рис. 4, д) закріплює 
негативні наслідки повоєнного стану (середньорічне 
зростання - 7,3% реального ВРП) та не може бути 
сценарієм для впровадження; ВРП на 1 особу зали-
шаються на постійному рівні відносно 2022 р.; 

реалізація реалістичного сценарію 2 (досяг-
нення рівня нижнього порогового значення) є най-
більш вірогідним до 2027 року зі середньорічним 
зростанням 9,8% реального ВРП для подолання не-
гативної тенденції та переходу до зростання до рівня 
2000 р.; за цім сценарієм Харківська область до  

кінця 2027 р. наздоганяє Грузію при значенні ВРП 
на 1 ос. 8 тис. дол. США; 

реалізація оптимістичного сценарію 3 (досяг-
нення середнього значення між нижнім оптималь-
ним та нижнім пороговими значеннями інтеграль-
ного індексу) є занадто оптимістичним (середньорі-
чне зростання 22,9% реального ВРП) до кінця  
2027 р., хоча і бажаним, тому що є переламним та 
забезпечує вихід реального ВРП на довоєнний пе-
ріод та навіть більше; за цім сценарієм Харківська 
обл. до кінця 2027 р. переганяє Грузію та наближа-
ється до Польщі (20,8 тис. дол. США) при значенні 
ВРП на 1 ос. 13,8 тис. дол. США. 
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Визначення переліку та важливості загроз здій-
снюється за критерієм віддаленості від точки ста-
лого розвитку кожної складової сталого розвитку – 
середнього оптимального значення вектору гранич-
них значень (див. рис. 5). Як витикає з розрахунків, 
найбільшу загрозу сталому розвитку Харківської 
області становлять соціальна та економічна підсис-
теми (рис. 5, а), а серед підпорядкованих складових 
у наступному порядку (рис. 5, б) : 

- демографічна; 
- інноваційна; 
- зовнішньоекономічна; 
- інвестиційно-фінансова; 
- екологічна; 
- рівень життя; 
- макроекономічна; 
- тур-рекреація. 
Необхідно зауважити, що всі розрахунки по- 

точного стану та стратегічні сценарії сталого роз- 
витку Харківської області зроблено на основі при-
пущень щодо значень макропоказників на кінець  
2022 р., що дає можливість приблизно оцінити мож-
ливі наслідки та необхідні ресурси та заходи щодо 
їхнього подолання. Пропонується щорічно прово-
дити моніторинг поточного стану за офіційними 
статистичними даними з урахуванням впливу реаль-
них зовнішніх та внутрішніх загроз, а для їхнього ні-
велювання застосовувати щорічно запропоновану 
методологію стратегування для адаптивного реагу-
вання через побудову нової траєкторії досягнення 
заданих цілей після впливу загроз (наприклад, вій-
ськові дії та будь-які інші) та послідовної декомпо-
зиції нової динаміки інтегрального індексу на скла-
дові та окремі індикатори. 

Серед загроз воєнного та повоєнного часу, які 
не описуються індикаторами сталого розвитку мож-
ливо визначити: авіаційно-ракетні атаки нафтобаз, 
та, як наслідок, суттєве забруднення повітря та 
оточуючих територій, руйнування об'єктів інфра-
структури, у тому числі критичної та підвищеної 
техногенної небезпеки, заміновані території, лісні 
пожежі, загибель тварин, птахів, рослин, пошко-
дження ґрунтів внаслідок будівництва фортифіка-
ційних споруд, різке зниження активності турис-
тично-рекреаційного сектору економіки. У сукуп-
ності з загрозами, що визначені за віддаленістю по-
точних значень індикаторів від точки сталого роз- 
витку, вони створюють сучасні виклики екології як 
на рівні регіону, зокрема, та к і на рівні держави в 
цілому. 

Завданням політики є розроблення заходів, що 
зменшують відхилення індикаторів від їхніх опти-
мальних значень, а їх дорівнювання нулю буде ви-
значати збалансований сталий розвиток. 

Висновки: 
1. Для адекватного оцінення поточного стану

сталого розвитку Харківської області використову-
ється структура сталого регіонального розвитку, яка 
містить 10 складових та 60 індикаторів, динаміка 

яких визначається офіційними статистичними да-
ними (49) та модельними розрахунками, включаючи 
тіньові індикатори (11).    

2. Ідентифікація поточного рівня сталого роз-
витку здійснюється за сучасною методологією ін- 
тегрального оцінювання, яка передбачає мультиплі-
кативну форму інтегрального індексу, модифікова-
ний метод нормування, динамічні вагові коефі- 
цієнти та формалізоване визначення меж безпечного 
існування. 

3. Для розроблення стратегічних сценаріїв по-
воєнного відновлення регіонального розвитку  вико-
ристовується сучасна методологія стратегування 
(науково-стратегічного форсайтингу) за принци-
пом «майбутнє визначається траєкторією у май-
бутнє», яка полягає у визначенні стратегічних ці-
лей, побудові майбутньої траєкторії бажаного роз-
витку, вирішення зворотної задачі синтезу необхід-
них значень складових та індикаторів через послі- 
довну декомпозицію інтегральних індексів за допо-
могою адаптивних методів регулювання з теорії уп-
равління. Цей підхід принципово відрізняється від 
методів класичного прогнозування, які завжди міс-
тять помилку.  

4. На основі цієї методології розроблено стра-
тегічні сценарії відновлення сталого розвитку Хар-
ківської області (інерційний, реалістичний, опти- 
містичний) з науково обґрунтованою кількісною 
динамікою складових та індикаторів до 2027 р., які 
забезпечують досягнення визначених цілей. Отри-
мані стратегічні орієнтири індикаторів та ключових 
макропоказників є кінцевою метою регулювання, а 
їх моніторинг дозволяє визначати ефективність еко-
номічної політики регіону. 

5. Результати розрахунків засвідчують, що реа-
лізація інерційного сценарію обумовлює подальше 
падіння темпів економічного зростання з середньо-
річним темпом приросту реального ВРП -7,3% (-6,0; 
-0,63; -11,1; -9,7; -8,9), закріплює негативні наслідки 
повоєнного та не може бути сценарієм для впро- 
вадження; 

реалізація реалістичного сценарію містить та-
кож і позитивну динаміку реального ВРП (-3,4; 6,9; 
3,1; 13,1; 29,3) з середньорічним темпом приросту 
реального ВРП 9,8% та забезпечує досягнення рівня 
реального ВРП 2000 р.; 

реалізація оптимістичного сценарію є занадто 
оптимістичною хоча і бажаною та забезпечує пере-
важно позитивну динаміку реального ВРП (-1,3; 
15,6; 19,3; 33,0; 47,7) з середньорічним темпом при-
росту реального ВРП 22,9%, є переламною та забез-
печує вихід реального ВРП на довоєнний період 
2021 р. та навіть більше; 

6. В результаті ідентифікації рівна сталого роз-
витку Харківської області визначено головні за-
грози за критерієм віддаленості від точки сталого 
розвитку на рівні головних підсистем сталого роз- 
витку – соціальна та економічна підсистеми, а на  
рівні підпорядкованих складових: демографічна, 
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інноваційна, зовнішньоекономічна та інвестиційно-
фінансова складові.  

7. Задавання стратегічних значень інтеграль-
них індексів в якості еталонних в моделі адаптив-
ного регулювання дає можливість отримати дина-
міку змін індикаторів всіх складових для збере-
ження траєкторії сталого розвитку за визначеними 

сценаріями. Для нівелювання постійного впливу за-
гроз на рівень сталого розвитку пропонується мето-
дологія адаптивного реагування: побудова нової 
траєкторії досягнення заданих цілей після впливу 
загроз (наприклад, військові дії) та послідовної де-
композиції нової динаміки інтегрального індексу на 
складові та окремі індикатори. 
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Харазішвілі Ю. М. Стратегічні сценарії повоєнного відновлення сталого розвитку Харківської області 
Досліджуються стан та стратегічні сценарії відновлення сталого розвитку Харківської області повоєнного періоду у 

безпековому вимірі. Для розроблення стратегічного плану відновлення Харківської області, використовується сучасна мето-
дологія ідентифікації та стратегування (науково-стратегічного форсайтингу) за принципом «майбутнє визначається траєк-
торією у майбутнє» та допомогою адаптивних методів регулювання з теорії управління. За визначеною методологією розро-
блено три стратегічних сценарії відновлення до 2027 р.: інерційний, реалістичний, оптимістичний з науково обґрунтованою 
кількісною динамікою складових та індикаторів до 2027 р., які забезпечують досягнення визначених цілей. Інерційний сце-
нарій закріплює негативні тенденції повоєнного стану з середньорічним темпом приросту реального ВРП -7,3%, реалістич- 
ний – 9,8% (вихід на рівень 2000 р.), оптимістичний – 22,9% (вихід на довоєнний рівень 2021 р. Отримані стратегічні орієн-
тири складових та індикаторів є кінцевою метою регулювання, а їх моніторинг дозволяє визначати ефективність економічної 
політики регіону. 

Ключові слова: сталий розвиток, регіони, інтегральний індекс, індикатори, ідентифікація, стратегування, безпековий ви-
мір. 

Kharazishvili Yu. Strategic Scenarios of Post-War Restoration of Sustainable Development of the Kharkiv Region 
The state and strategic scenarios of restoration of sustainable development of the post-war Kharkiv region in the security dimen-

sion are studied. To develop a strategic plan for the restoration of the Kharkiv region, a modern methodology of identification and 
strategizing (scientific-strategic foresight) is used according to the principle "the future is determined by the trajectory into the future" 
and with the help of adaptive regulation methods from management theory. According to the defined methodology, three strategic 
recovery scenarios until 2027 were developed: inertial, realistic, optimistic with scientifically based quantitative dynamics of compo-
nents and indicators until 2027, which ensure the achievement of the defined goals. The inertial scenario consolidates the negative 
trends of the post-war state with an average annual growth rate of real GDP of -7.3%, the realistic one – 9.8% (return to the level of 
2000), the optimistic scenario – 22.9% (return to the pre-war level in 2021. The obtained strategic benchmarks of components and 
indicators are the ultimate goal of regulation, and their monitoring allows determining the effectiveness of the region's economic policy. 

Keywords: sustainable development, regions, integral index, indicators, identification, strategizing, security dimension. 
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