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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Події сьогодення демонструють чисельні кризові

явища соціально'економічного характеру в українсь'

кому суспільстві, що характеризуються низьким рівнем

та якістю життя населення такі, як високий рівень

бідності, значна майнова диференціація населення,

відсутність середнього класу, соціальна нерівність,

високий рівень корупції та соціальної напруженості
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Розглянуто сутність сучасних соціально�економічних прогнозів. Обгрунтовано складову час�

тину механізму державного прогнозування кризових явищ та ситуацій соціально�економічного

характеру. Для прогнозування кризових явищ соціально�економічного характеру та кризових
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ситуацій за масовою протестною участю населення, що можуть трапитись в українському

суспільстві шляхом використання рефлексійного управління.
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тощо. На такому соціально'економічному підгрунті є

висока вірогідність появи кризових ситуацій за масо'

вою престною участю населення. Події 2013—2014

років яскраво закарбували подібні трагічні кризові

ситуації.

За таких умов органам державної влади та органам

місцевого самоврядування необхідно постійно здійсню'

вати ефективне прогнозування загроз національній без'

пеці соціально'економічного характеру.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

123

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наразі найбільш розповсюдженими є два підхо'

ди до прогнозування кризових явищ та ситуацій

соціально'економічного характеру, перший підхід

базується на визначені рівня та якості життя насе'

лення [1—2], другий — на визначені стану соціаль'

ної напруженості в суспільстві [3—4]. Незважаючи

на велику кількість намагань прогнозування кризо'

вих явищ (ситуацій) їх інструментарій здебільшого

має очевидні хиби. З цією метою проводять опиту'

вання населення регіонів, достовірність результатів

якого є невисокою з причин суб'єктивних відпові'

дей респондентів, обмеженого обсягу вибірки та

політичної заангажованості результатів опитуван'

ня. Іншим підходом є розрахунок відповідного уза'

гальненого показника шляхом оброблення статис'

тичних показників соціально'економічного розвит'

ку регіонів та рівня життя населення різноманітни'

ми математичними методами. Однак і ці підходи

мають вади: обрані статистичні показники не завж'

ди достатньо повно описують предметний зміст соці'

альної напруженості, також математичні методи,

що застосовуються, не завжди є придатними за

фізикою використання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз сучасних підходів до прогно'

зування соціально'економічних процесів та надання

пропозицій щодо розроблення механізму державного

прогнозування кризових явищ соціально'економічного

характеру.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Людство завжди бажало зменшити вплив неконтро'

льованих ними факторів на результати діяльності за раху'

нок отримання додаткової інформації про те, що не пізна'

но. Цим мабуть пояснюється широке розповсюдження в

житті різноманітних прогнозів. За загальноприйнятим виз'

наченням прогноз є науково обгрунтоване судження про

можливий стан об'єкта дослідження в майбутньому, а та'

кож про альтернативні напрями його здійснення.

Слушною є думка В.О. Кулявець, що прогноз є по'

шуком реалістичного, економічно правильного рішен'

ня для управління об'єктом чи процесом, а прогнозу'

вання є необхідним і важливим науково'альтернативним

етапом загального процесу планування [5, с. 8].

На сьогоднішній час в соціально'економічних до'

слідженнях підходи до прогнозування класифікують на

пошукові і нормативні. Під пошуковим прогнозом розу'

міється визначення можливих станів об'єкта прогнозу'

вання в майбутньому. Завдання нормативного прогно'

зу полягають у визначенні шляхів і строків досягнення

бажаних станів прогнозованого об'єкта в майбутньому,

тому нормативний прогноз може розглядатися як управ'

ління в явному виді.

У пошуковому прогнозуванні перевагою користу'

ються методи трендового моделювання (екстраполяція

вихідної моделі в майбутнє, на період попередження

прогнозу), для нормативного прогнозування основно'

го значення набувають методи схематичного моделю'

вання (сценарного, матричного, мережного, аналогово'

го, ігрового, морфологічного й ін.), а також опитування

експертів і більш широких кіл населення.

Рис. 1. Згладжування за методом ковзних середніх при виборі періоду 3 місяці
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Нормативні та пошукові прогнози в свою чергу роз'

різняюся на активні і пасивні. Пасивним є такий прогноз,

для якого результат прогнозу не впливає й, по суті, не

може впливати на об'єкт прогнозування. Прогноз є ак'

тивним, якщо впливом прогнозу на об'єкт прогнозуван'

ня не можна знехтувати. Логіка прогнозування при ак'

тивному прогнозі різко змінюється й ускладнюється,

тому що сам прогноз повинен урахувати ефект резуль'

татів прогнозування. Отже, активним є будь'який нор'

мативний прогноз, а також такі пошукові прогнози, які

використовуються при прийнятті управлінських рішень.

Для активного прогнозу збіг прогнозних показників з

реальними не є доказом високої якості прогнозу. Та'

ким чином, у ряді випадків прогноз у соціально'еконо'

мічних системах виступає як управляючий вплив.

Прогноз кризових явищ соціально'економічного ха'

рактеру починається й завершується побудовою

прогнозної моделі. На відміну від природничих

наук, що оперують головним чином теоретични'

ми моделями, заснованими на вже пізнаних за'

кономірностях навколишнього світу з високим

рівнем формалізації й широких можливостей ви'

міру, у соціологічних та економічних досліджен'

нях до сьогоднішнього дня використовуються по

перевазі описові моделі. Причина — у низькому

рівні математизації соціологічно'економічних

досліджень, недостатньої готовності суспільних

наук до строгої формалізації досліджуваних

об'єктів.

З метою прогнозування кризових явищ со'

ціально'економічного характеру в рамках про'

ведення науково'дослідної роботи за шифром

"Аналітика" [6] було досліджено метод згладжу'

вання для прогнозування кризових явищ та си'

туацій соціально'економічного характеру в ук'

раїнському суспільстві. Об'єктом дослідження

для часового ряду було вибрано кількість подій

із тім чи іншим складом ознак, зібраних протя'

гом певного часу та нанесених на електронну

карту геоінформаційної системи у визначених

регіонах України. Розглянемо висновки роботи.

Рис. 2. Згладжування за методом ковзних середніх при виборі періоду 5 місяців

Рис. 3. Експоненціальне згладжування даних
з ваговим коефіцієнтом 0,25
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На рисунку 1 показані вихідні дані однієї події, а

саме її кількісний склад по вісі ординат та часовий ряд

по вісі абсцис (непереривна лінія) [6].

За результатами згладжування методом ковзаних

середніх при виборі періоду згладжування 3 місяці було

отримано згладжування події (пунктирна лінія). За умо'

вами розрахунків методу відбувається пропуску даних

на початку та у кінці графіку.

Для порівняння, на рисунку 2 показано результати

роботи алгоритму ковзних середніх при виборі періоду

згладжування 5 місяців [6].

Рисунки 1 та 2 демонструють, що чім більший пері'

од згладжування вибрано для згладжування часового

ряду тім більш плавний графік буде отримано у резуль'

таті. Тому, застосовуючи метод ковзних середніх для

обробки даних у механізмі державного прогнозування

кризових явищ, треба обирати період згладжування ви'

ходячи з розумного компромісу між плавністю лінії

згладжених даних та відсутністю точок у початку та на'

прикінці таблиці. Крім того, найбільш ефективно цей

метод може застосовуватися тільки, коли аналізуються

дані, які зібрані за довготривалий термін (два роки або

більше). Якщо ж термін складає один рік, то застосу'

вання методу ковзного середнього для згладжування

таких даних не є ефективним, саме по причині відсут'

ності кількох точок у початку та кінці графіку.

Щоб подолати таки недоліки у механізмі держав'

ного прогнозування кризових явищ, доцільно реалізу'

вати альтернативний підхід обробки вихідних точок ча'

сового ряду за методом експоненціального згладжуван'

ня. У цьому методі кожне наступне значення часового

ряду залежить від усіх попередніх значень і всі без ви'

нятку точки використовуються у моделі (пропуску да'

них у початку та кінці графіку немає). Для порівняння із

методом ковзних середніх, з даними рисунка 1 було

здійснено експоненціальне згладжування з ваговим ко'

ефіцієнтом 0,25 (рис. 3) [6].

Рисунок 3 демонструє, що пунктирна крива лінія

згладжування більш полога ніж на рисунках 1 та 2. Та'

кож слід зазначити, що метод експоненціального зглад'

жування може бути використаний навіть для коротко'

термінових прогнозів (у межах одного періоду). Якщо

на графіку чітко проглядається тенденція до зміни у

згладженому часовому ряді, то дані розраховані під час

експоненціального згладжування можуть бути застосо'

вані для прогнозу.

Наступним підходом до прогнозування соціально'

економічних процесів, що можуть бути реалізовані в ме'

ханізмі державного прогнозування кризових явищ та си'

туацій є адаптивні моделі прогнозування — це моделі

дисконтування даних, які здатні швидко пристосовувати

свою структуру й параметри до зміни умов. Інструмен'

том прогнозу в адаптивних моделях, як й у кривих росту,

є математична модель із єдиним фактором — "час".

Отже, перевагами адаптивних моделей прогнозуван'

ня є те, що вони застосовуються у процесах, які не зав'

жди мають сталі закономірності — тенденції; швидко

пристосовують свою структуру і параметри до змін

умов; враховують нерівноцінність рівнів часового ряду

— "механізм дисконтування даних". Внаслідок цього

для використання в роботі були вибрані адаптивні мо'

делі прогнозування, а саме: базова КС'модель — Брау'

на. Ця модель представляє процес розвитку як лінійну

тенденцію з параметрами, що постійно змінюються.

Надалі розглянемо етапи побудови лінійної адаптивної

моделі Брауна першого порядку [7].

Алгоритм лінійної моделі Брауна, який наведено на

рисунку 4.

Для прогнозування кризових явищ соціально'еко'

номічного характеру необхідно здійснити прогнозуван'

ня відповідних індикаторів, що характеризують появу

кризових явищ соціально'економічного характеру за

кроками 1—7 алгоритму рисунка 4. Коефіцієнт дискон'

тування даних потрібно вибирати експертно, в залеж'

ності від обставин.

З метою прогнозування кризових ситуацій за масо'

вою протестною участю населення пропонується вико'

ристовувати пошуковий активний прогноз сценарного

моделювання, який дозволить розробити перелік

найбільш вірогідних (типових) сценаріїв розвитку кри'

зових ситуацій, що можуть трапитись в українському

суспільстві.

На сьогоднішнім етапі розвитку суспільства цей ме'

тод найбільш зарекомендував себе під час планування

та проведення передвиборних компаній та у маркетин'

говому менеджменті. Кожна передвиборна пропаганда

включає перелік сценаріїв, за якими проходять передви'

борні перегони.

Сценарне моделювання призначене для обгрунту'

вання цілей розвитку об'єкту що вибраний з урахуван'

ням усіх можливих його взаємозв'язків. На основі сце'

нарного моделювання формуються конкретні процеду'

Рис. 4. Алгоритм лінійної моделі Брауна
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ри підготовки й прийняття рішення з використанням

методів експертних оцінок.

Отже, сценарій — детально розроблений план про'

ведення будь'якого заходу, здійснення будь'яких дій.

Це опис картини майбутнього, який складається з уз'

годжених, логічно взаємопов'язаних подій та послідов'

них кроків, з визначеною вірогідністю, що ведуть до

прогнозованого кінцевого стану, тобто образу об'єкта

в майбутньому. Як правило, в сценаріях переважає які'

сний опис.

Сценарій складається з низки можливих ситуацій.

Властивостями ситуацій є множинність і неоднорідність

вихідних даних. Ситуація завжди являє собою якусь

оцінку (аналіз, узагальнення) безлічі даних. Ця оцінка є

суб'єктивною, тому що вона залежить від коштів і ме'

тодів узагальнення, прийнятих конкретною людиною.

Кожен сценарій — це відносно закінчена у значен'

нєвому відношенні частина плану дослідження ситуації,

навколишнього оточення, сукупності обставин або

станів, включених у досліджувану проблему, що вико'

ристається для забезпечення погодженості (когерент'

ності) окремих епізодів або етапів аналізу ситуації або

управлінського рішення. Головною схемою дій при роз'

робці сценаріїв є: фактори, динаміка, ранжирування,

обговорення, результати. Моделями дій груп аналізу є:

область (сфера), інтереси, проблеми, узгодження, оці'

нки, конструювання, консенсус. Головними інструмен'

тальними засобами при розробці сценаріїв є: мозковий

штурм, методики й моделі, зважування, обмін і корек'

ція, обговорення.

Загальна структура інструментів ситуаційного мо'

делювання складається з: оптимізації моніторингу чин'

ників і індикаторів ситуації; прогнозу динаміки розвит'

ку ситуації; презентаційної графіки, засобів докумен'

тування; моніторингу регульованих чинників і індика'

торів; факторного аналізу; прогнозу керуючих впливів;

технології, засобів експорту (імпорту) документів і да'

них; методів порівняння альтернатив і розробки загаль'

них рекомендацій; технології опису інформаційного

образа ситуації.

Типові сценарії необхідно накопичувати з метою

розробки всіх найбільш вірогідних сценаріїв розвитку

кризових ситуацій за масовою проте'

стною участю громадян. Це надасть

змогу виявити всі типові ситуації, для

яких необхідно розробляти державні

механізми врегулювання.

Теорія активних систем — це

розділ теорії управління соціально'

економічними системи, що вивчають

механізми функціонування організац'

ійних систем та їх властивості, що обу'

мовлені їх активністю. Активні систе'

ми містять керованих і (або) керуючих

суб'єктів, що володіють власними ціля'

ми і спроможністю приймати рішення.

Основним методом дослідження в

теорії активних систем є математичне

(теоретико'ігрове) і імітаційне моде'

лювання.

У імітаційних моделях теорії актив'

них систем центр і агенти вибирають

стратегії (дії, стани, інформацію що повідомляється)

прагнучи максимізувати свої цільові функції, що відоб'

ражають їхні переваги на множині дій і (або) результатів

діяльності. Опис активної системи (її модель) включає:

цільові функції гравців, припустимі множини, по'

слідовність вибору стратегій і інформаційні обмежен'

ня. Для конкретизації постановки задачі управління в

активних системах необхідно описати переваги і моделі

поведінки її учасників — агентів та центру, що наведе'

но у [8].

Активна система занурена у деяке зовнішнє сере'

довище, і метою дослідника являється створення про'

гнозу розвитку системи на той або інший проміжок часу.

Як правило, дослідник має власну модель активної сис'

теми (сукупність своїх уявлень про систему), здійснюю'

чи аналіз якої він може визначити який буде стан мо'

делі через проміжок часу. Основою інформаційного уп'

равління активних систем є рефлексийне управління.

Рефлексивне управління враховує психологічні ха'

рактеристики людини і полягає в цілеспрямованому

впливі на його моделі прийняття рішень. Завданням реф'

лексивного управління є формування сценаріїв розвит'

ку ситуації, яке полягає у створенні підстав для розвит'

ку ситуації у напрямі, бажаному для управляючого су'

б'єкта з використанням інституціональних, мотивацій'

них, інформаційних методів управління [9].

Отже, систему прогнозування кризових ситуацій за

масової протестною участю населення доцільно уявити

у вигляді активної системи. Для розроблення сценаріїв

кризових ситуацій необхідно використати рефлексійне

управління.

Таким чином, виходячи з викладеного вище, в статті

отримуємо структурну схему механізму державного

прогнозування кризових явищ соціально'економічного

характеру (рис. 5).

Нормативний активний прогноз не даремно знахо'

диться в центрі механізму, сценарне прогнозування не'

від'ємно пов'язано з методом згладжування та адаптив'

ним прогнозуванням, сценарії виникнення кризових си'

туацій за масовою протестною участю населення грун'

туються на прогнозах розвитку кризових явищ соціаль'

но'економічного характеру.
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Рис. 5. Структурна схема механізму державного
прогнозування кризових явищ соціально&економічного

характеру
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В основі механізму державного моніторингу кризо'

вих явищ соціально'економічного характеру знаходить'

ся особа, що приймає рішення (ОПР), яка здійснює екс'

пертні методи прийняття рішення. Також цей блок ме'

ханізму "утримує" відповідне технічне забезпечення —

геоінформаціну систему (ГІС), на платформі якої здійс'

нюються не тільки математичні розрахунки наведених

прогнозних методів, але й відбувається візуальне оці'

нювання ситуації. Взагалі цей блок є аналогом сучас'

них ситуаційних (антикризових) центрів.

Результатом роботи механізму є надання прогноз'

них висновків з виникнення кризових явищ соціально'

економічного характеру та здійснення прогнозу виник'

нення та розвитку кризової ситуації за масовою проте'

стною участю населення.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

За результатами дослідження обгрунтовано струк'

турну схему механізму державного прогнозування кри'

зових явищ та ситуацій соціально'економічного харак'

теру й визначено, що:

1) метод згладжування часових рядів дозволяє

здійснювати прогноз появи кризової ситуації за довго'

строковий термін (два роки або більше) шляхом вико'

ристання методу ковзаної середньої та за короткостро'

ковий термін (на протязі від одного періоду) шляхом

використання експоненціального згладжування;

2) перевагами адаптивних моделей прогнозуван'

ня є те, що вони застосовуються у процесах, які не

завжди мають сталі закономірності — тенденції,

швидко пристосовують свою структуру і параметри до

змін умов, враховують нерівноцінність рівнів часово'

го ряду;

3) пошуковий активний прогноз сценарного моде'

лювання дозволяє розробити перелік найбільш вірогі'

дних (типових) сценаріїв розвитку кризових ситуацій, що

можуть трапитись в українському суспільстві.

Напрями подальших досліджень будуть спрямовані

на більш ретельне дослідження рефлексійного управ'

ління з метою удосконалення методу сценаріїв.
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