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Романовська Ю. А. Технологія розроблення сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста

У зміцненні соціально-економічної безпеки міста доцільне використання сценарного підходу, організаційним інструментом якого є сценарій. Сце-
нарій – обґрунтування власного підходу до можливих напрямів розвитку об’єкта, а з іншого боку – запропонування організаційних підходів до пере-
форматування очікувань на реальне майбутнє. Ухвалення найрезультативніших рішень на майбутнє забезпечує застосування технології розро-
блення сценарію. Дії, процедури та операції технології розроблення сценарію зміцнення соціально-економічної безпеки міста мають виконуватися 
в заданій послідовності. Для розроблення сценарію зміцнення соціально-економічної безпеки міста вирішальне значення має формування системи 
вихідних положень, призначенням яких є отримання цілісного уявлення про можливості міської влади в убезпеченні міста, позбавлення процесу роз-
роблення сценарію суто формального характеру та, відповідно, підвищення його результативності. Високий рівень невизначеності, різні умови 
розроблення сценарію зміцнення соціально-економічної безпеки міста зумовлюють необхідність деякої множини сценаріїв (альтернативних сцена-
ріїв), сукупність яких має відображати готовність міської влади до будь-якого розвитку подій у зовнішньому та внутрішньому середовищі соціаль-
но-економічної системи «місто». Розроблення сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста має виходити з чіткого уявлення про зміст 
і особливості функціонування соціально-економічної системи «місто»; здійснюватися з дотриманням наданих принципів, урахуванням обмежень 
сценарного підходу, виявлених загроз соціально-економічній системі «місто», їхнього характеру й етапу розвитку та тісного зв’язку між забез-
печенням соціально-економічної безпеки міста та збалансованістю різноманітних за характером і способами вияву інтересів елементів системи.
Ключові слова: місто, соціально-економічна безпека, зміцнення, сценарій, технологія, розроблення.
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Romanovska Yu. A. The Technology for Developing Scenarios for Strengthening Socioeconomic Security of City
In strengthening the socioeconomic security of the city, it is advisable to use a scenario approach, the organizational tool of which is scenario. Scenario rep-
resents a substantiation of an own approach to the possible directions of development of the object, and on the other hand, the proposal of organizational 
approaches to reformatting expectations for the real future. Making the most efficient decisions for the future ensures the use of scenario development technol-
ogy. Actions, procedures and operations of the technology of developing a scenario for strengthening the socioeconomic security of the city should be carried 
out in a given sequence. To develop a scenario for strengthening the socioeconomic security of the city, it is crucial to form a system of initial provisions, the 
purpose of which is to obtain a holistic view of the possibilities of city authorities in securing the city, depriving the process of developing a purely formal scenario 
and, accordingly, increasing its effectiveness. The high level of uncertainty, different conditions for developing a scenario for strengthening the socioeconomic 
security of the city necessitate a certain set of scenarios (alternative scenarios), the totality of which should reflect the readiness of the city authorities for any 
development of events in the external and internal environment of the socioeconomic system of «city». The development of scenarios for strengthening the 
socioeconomic security of the city should proceed from a clear idea of the content and special features of the functioning of the socioeconomic system of «city»; 
to be carried out in compliance with the principles provided, taking into account the limitations of the used scenario approach, the identified threats to the 
socioeconomic system of «city», their nature and stage of development and the close relationship between ensuring the socioeconomic security of the city and 
the balance of the interests of elements of the system which are different both in nature and in the ways of their manifestation.
Keywords: city, socioeconomic security, strengthening, scenario, technology, development.
Fig.: 1. Tabl.: 7. Bibl.: 23.
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Передумовою функціонування держави є фор-
мування та забезпечення відповідного рів-
ня національної безпеки. Сучасні чинники 

розвитку національної економіки, зокрема вплив 
зовнішньої агресії, значною мірою актуалізують до-
слідження, спрямовані на забезпечення соціально-
економічної безпеки держави, регіону, міста. Мож-
ливість утриматися від падіння в широкомасштабну 
кризу ґрунтується на підтримці та забезпеченні на-
лежних сценаріїв розвитку територіальних громад 
у містах і селах. Дослідження сценаріїв зміцнення 
соціально-економічної безпеки міста є актуальним 
не лише з позиції посилення економічної безпеколо-
гії мезорівня. Результати такого дослідження мають 
практичну значущість, тобто їх можна врахувати в 
безпекозабезпечувальній діяльності міської влади; 
доцільно використання кількох методів, що посилить 
реалістичність альтернативних сценаріїв та інших до-
кументів, спрямованих на підвищення рівня якості 
життя населення. 

Проблематика соціально-економічної безпеки 
міста набуває актуальності, особливо під впливом 
воєнних дій. Серед основних елементів дослідження 
в сучасних публікаціях найбільшу увагу науковці [1–
4; 17] приділяють економічній безпеці регіону та дер-
жави в цілому. Проте останнім часом в економічній 
безпекології увагу привертає соціально-економічна 
безпека міста як один із головних об’єктів досліджен-
ня в сучасних процесах урбанізації. Соціально-еконо-
мічна безпека міста безпосередньо залежить від соці-
ально-економічної безпеки держави та служить під-
ґрунтям утворюючого елемента регіону, без розвитку 
якого неможливо забезпечити національну безпеку 

держави. Сучасні урбанізаційні процеси в Україні ви-
магають окремого дослідження спектра можливих 
результатів дослідження сценаріїв зміцнення соці-
ально-економічної безпеки міста.

Тематика соціально-економічної безпеки міс-
та сьогодні потребує більш детального осмислення 
та ґрунтовного дослідження. Але інструментальний 
базис зміцнення соціально-економічної безпеки міс-
та перебуває на стадії формування. Основна увага 
науковців зосереджена на подальшому дослідженні 
економічної складової безпеки регіону, держави [1–
5]. Тому нагальною потребою сьогодення є обґрун-
тування технології розроблення сценаріїв зміцнення 
соціально-економічної безпеки міста як способу зба-
лансування різноманітних за характером і способами 
виявів інтересів елементів урбогеосистеми.

Метою статті є дослідження та обґрунтування 
технології розроблення сценаріїв зміцнення соціаль-
но-економічної безпеки міста.

У зміцненні соціально-економічної безпеки міста 
доцільним є використання сценарного підходу, 
який застосовується у світовій діловій прак-

тиці з початку 60-х років ХХ століття (його активно 
просував П’єр Вак у компанії Royal Dutch Shell [6; 7]). 
Сьогодні сценарний підхід поряд з іншими підходами 
(наприклад, програмно-цільовим) застосовується у 
вирішенні важливих і складних комплексних завдань 
великих підприємств, регіону або держави загалом, 
коли виникають нестандартні ситуації, спрогнозувати 
які за минулими тенденціями було неможливо.

Сценарій є інструментом, з одного боку, упоряд-
кування власного розуміння альтернативних рішень 
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щодо розвитку об’єкта, а з іншого боку – визначення 
організаційних заходів з перетворення очікувань на 
реальне майбутнє [8, с. 32]. 

Організаційним інструментом сценарного під-
ходу є сценарій, якій надає можливість:
 визначити найімовірніший перебіг процесу 

зміцнення соціально-економічної безпеки 
міста;

 виявити та, наскільки це можливо, врахувати 
ймовірні відхилення в перебігу цього процесу 
та чинники, що можуть зумовити ці відхилення; 

 встановити можливі результати прийнятих у 
сценарії рішень;

 побудувати в результаті узагальнення та син-
тезу наявних знань про розвиток загроз міс-
ту цілісну систему уявлень можливих станів 
його соціально-економічної безпеки, до яких 
може призвести неконтрольований (або сла-
бо- чи несистемно контрольований) розвиток 
загроз соціально-економічній системі «міс-
то» та ігнорування слабо передбачуваних, але 
можливих випадковостей.

Сценарій зміцнення соціально-економічної 
безпеки міста належить до сценаріїв розви-
тку подій, яким належить проміжне місце між 

експертними методами та методами моделювання, і 
становить заздалегідь організаційно підготовлений 
та ресурсно забезпечений один із варіантів системи 
заходів, дій та процесів, що мають виконуватися за-
лученими учасниками під керівництвом міської вла-
ди, спрямованих на попередження, запобігання або 
гальмування негативних змін у соціально-економіч-
ній системі «місто», що можуть виникнути через реа-
лізацію загроз місту.

Запорукою ухвалення найрезультативніших рі-
шень на майбутнє, за П. Шварцем (P. Schwartz), є за-
стосування відповідних технологій – технології роз-
роблення сценарію та технології реалізації сценарію 
[8, р. 32]. 

Технологія розроблення сценарію зміцнення 
соціально-економічної безпеки міста становить ор-
ганізацію виконання в установленій послідовності 
з використанням методів сценарного підходу дій і 
процедур, які розподіляється між виконавцями, з по-
дальшими координацією, синхронізацією в часі та 
просторі, узагальненням дій і зрештою створенням 
єдиного документа – комплекту альтернативних сце-
наріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міс-
та, які поділені за ймовірністю реалізації з настанням 
певних подій або вектором зміни ситуації.

Дії, процедури та операції технології розро-
блення сценарію зміцнення соціально-економічної 
безпеки міста мають виконуватися в заданій послі-
довності (рис. 1).

До системи вихідних положень для розроблен-
ня сценарію зміцнення соціально-економічної безпе-
ки міста включено такі:

 визнання наявності постійного конфлікту 
елементів соціально-економічної системи 
«місто» через їхню приховану або відкриту 
боротьбу, причиною якої є різність інтересів 
не лише самих елементів, а й людей, які не 
лише виступають носіями їхніх інтересів, а й 
мають власні інтереси, уподобання, погляди 
та оцінки, на які в тому числі спираються при 
прийнятті рішень у межах наданої компетен-
ції щодо функціонування соціально-еконо-
мічної системи «місто»;

 забезпечення зв’язку між зміцненням соціаль-
но-економічної безпеки міста та збалансова-
ністю різноманітних за характером і способа-
ми вияву інтересів елементів соціально-еконо-
мічної системи «місто». Спектр інтересів еле-
ментів соціально-економічної системи «місто» 
дуже широкий. До інтересів елементів системи 
додаються ще й інтереси їхніх носіїв. Йдеть-
ся не лише про конфлікт інтересів елемен-
тів соціально-економічної системи «місто»,  
а й конфлікт інтересів окремих її елементів із 
суб’єктами зовнішнього середовища (напри-
клад, конфлікт інтересів міської влади із інтере - 
сами регіональної влади). Конфлікт інтересів 
загалом спроможний суттєво загальмувати 
будь-який процес, і забезпечення соціально-
економічної безпеки міста не є винятком;

 використання сукупності принципів (синер-
гізму, законності, кластеризації, економіч-
ності, колегіальності, публічності, несупер-
ечливості, врахування наслідків, суб’єктності, 
цільового характеру); 

 урахування низки економіко-правових обме-
жень, які необхідно враховувати при розро-
бленні сценаріїв (табл. 1);
 урахування: 

а) отриманих оцінок (якісних і кількісних) соці-
ально-економічної безпеки міста;

б) результатів аналізу розвитку загроз соці-
ально-економічній системі «місто», до яких 
належать: переліки реальних і потенційних 
загроз соціально-економічній системі «міс-
то»; визначення ймовірності, умов і термінів 
перетворення можливих загроз системі на 
реальні; визначення етапу розвитку реальних 
загроз місту та ймовірності переходу їхнього 
розвитку на інший етап; визначення каталіза-
торів та інгібіторів переходу реальних загроз 
на інший етап розвитку; загальні вектори 
безпекозабезпечувальної діяльності міської 
влади; формування рейтингу реальних за-
гроз соціально-економічній системі «місто» 
за критеріями ймовірності та швидкості пе-
реходу на інший етап (подальший розвиток), 
масштабу, інтенсивності та незворотності 
змін негативного характеру в системі «місто», 
які виникають через реалізацію загроз;
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Вибір видів альтернативних сценаріїв

Вибір методів для розроблення альтернативних сценаріїв

Формування алгоритму застосування вибраних методів
розроблення альтернативних сценаріїв

Формування пакета альтернативних сценаріїв  

Формування сукупності критеріїв оцінювання альтернативних
сценаріїв і визначення їхньої пріоритетності 

за конкретних умов у місті  

 
Оцінювання альтернативних сценаріїв за вибраними критеріями

Визначення пріоритетності реалізації альтернативних сценаріїв
та умов її встановлення

 
Підготовка до реалізації вибраного сценарію з числа альтернативних

 

Визначення ознак необхідності коригування сценарію, 
що реалізується, або відмови від нього та переходу до наступного 

зі сформованої сукупності сценаріїв

Формування системи вихідних положень для розроблення сценарію 

Рис. 1. Етапи технології розроблення сценарію зміцнення соціально-економічної безпеки міста
Джерело: авторська розробка.

в) можливих наслідків розвитку з різною дина-
мікою загроз соціально-економічній системі 
«місто» у вигляді змін негативного характеру 
в соціально-економічній системі «місто».

Після формування системи вихідних положень 
для розроблення сценарію зміцнення соціально-еко-
номічної безпеки міста необхідно вибрати види аль-
тернативних сценаріїв. 

Визначити з тим чи іншим рівнем достовірності 
правильність і реальність дій щодо зміцнення 
соціально-економічної безпеки міста в єди-

ному сценарії неможливо. Саме тому для зміцнення 
соціально-економічної безпеки міста необхідно роз-
робляти декілька альтернативних сценаріїв, за ре-
зультатами аналізу яких виникає реальна можливість 
впливу на убезпечення міста. Альтернативні сценарії 
мають одну й ту саму мету – зміцнення соціально-еко-
номічної безпеки міста, убезпечення функціонування 
та розвитку соціально-економічної системи «місто», 
але можуть різнитися за забезпеченістю ресурсами, 
часом реалізації, складом і складністю безпекозабез-
печувальних дій, діями акторів та впливом стейк-
холдерів, узятим за основу переліком припущень, 
взаємодією чинників, досліджуваних у сценарії, і ві-

дображати різний розвиток подій. Зміст альтернатив-
них сценаріїв деякою мірою варіюватиме залежно від 
умов його розроблення (наявність необхідної інфор-
мації, ставлення міської влади до зміцнення соціаль-
но-економічної безпеки міста, прийнята концепція 
зміцнення безпеки, кваліфікація фахівців, відведений 
час тощо), поточного стану соціально-економічної 
безпеки міста, поставлених цілей (збереження наяв-
ного рівня безпеки, недопущення його зниження або 
посилення безпеки тощо) та ресурсів різноманітних 
видів, що знаходяться в розпорядженні міської влади. 

Сукупність альтернативних сценаріїв зміцнення 
соціально-економічної безпеки міста відображає (або 
має відображати) готовність до будь-якого розвитку 
подій у зовнішньому та внутрішньому середовищі со-
ціально-економічної системи «місто», до виникнення 
навіть неможливих на перший погляд ситуацій у цій 
системі, до непередбачуваного ще донедавна розви-
тку тенденцій у державі тощо. Тому кожен сценарій 
з числа альтернативних потребує визначення видів, 
характеристик, змісту, особливостей розроблення та 
умов уведення в дію.

Види сценаріїв зміцнення соціально-економіч-
ної безпеки міста можна описати за допомогою від-
повідного континууму, що утворюється завдяки ви-



92

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	М
ЕХ

АН
ІЗ

М
И

 Р
ЕГ

УЛ
Ю

ВА
Н

Н
Я 

ЕК
О

Н
О

М
ІК

И

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2022
www.business-inform.net

Таблиця 1

Обмеження сценарного підходу, що мають бути враховані при розробленні сценаріїв зміцнення  
соціально-економічної безпеки міста

Обмеження Зміст обмежень

Наявність антагоністичності 
інтересів елементів соціально-
економічної системи «місто»

У соціально-економічній системі «місто» є елементи, інтереси яких за певних умов  
є антагоністичними (наприклад, бізнесу та влади, бізнесу та екологічних громадських 
організацій, бізнесу та певних груп населення, вікових і соціальних страт населення 
тощо). Антагоністичність інтересів елементів системи призводить до того, що задово-
лення інтересів одного з елементів щодо посилення соціально-економічної безпеки 
міста з різною мірою ущемляє інтереси інших елементів 

Обмежений горизонт дій
Горизонт розроблення сценаріїв соціально-економічної безпеки міста, їхньої реалі-
зації та аналізу її наслідків обмежений, через що не вдається визначити весь спектр 
наслідків безпекозабезпечувальної діяльності міста 

Юридична несамостійність
Органи міської влади мають певні межі як суб’єкт нормотворчості та їхня безпекоза-
безпечувальна діяльність суттєво залежить від нормативних актів, що ухвалюються 
державою

Структурна залежність

Місто як одночасно об’єкт і суб’єкт зміцнення соціально-економічної безпеки є еле-
ментом систем вищого порядку – соціально-економічної системи регіону та держави, 
а тому заходи зі зміцнення соціально-економічної безпеки міста мають виконуватися 
з урахуванням напрямів та орієнтирів зміцнення соціально-економічної безпеки  
в цих системах 

Різноманітний статус активів, 
що розташовані в місті

На території міста можуть знаходитися цілісні майнові комплекси та майно з різним 
правом власності та речових прав – комунальне, казенне, державне, приватне, щодо 
використання якого у зміцненні соціально-економічної безпеки у влади міста повно-
важень немає або вони обмежені

Обмеженість кількісного опису 
характеристик соціально- 
економічної системи «місто»

Окремі особливості міста, які є вирішальними в забезпеченні його соціально-еко-
номічної безпеки, складно піддаються кількісному опису, а тому їхні оцінки є дуже 
суб’єктивними 

Обмеженість в урахуванні всіх 
умов убезпечення міста

При розробленні та реалізації сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки 
міста дуже складно (а іноді просто неможливо) врахувати всі зміни у внутрішньому 
та зовнішньому середовищі міста, що відбуваються з часом (не обов’язково такі зміни 
спричиняють найгірший розвиток подій, іноді вони якщо не ліквідують загрози,  
то суттєво зменшують динаміку їхнього розвитку)

Джерело: авторська розробка.

користанню кількох критеріїв, за якими упорядкову-
ються сценарії (табл. 2).

Зрозуміло, що надані критерії визначення видів 
сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки 
міста не вичерпують всієї їхньої множини, але хоча 
б дозволяють підтвердити доцільність множинності 
видів сценарію. 

Опис наведених у табл. 2 за пропонованими 
критеріями видів сценаріїв зміцнення соціально-еко-
номічної безпеки міста надано в табл. 3. 

Наведені в табл. 3 види сценаріїв зміцнення со-
ціально-економічної безпеки міста не виключають 
один одного: один і той самий сценарій за різними 
критеріями може бути, наприклад, революційним 
та економним, адміністративним і спрямованим на 
отримання зовнішньої допомоги, точковим і комп-
лексним. Виключають один одного лише види сце-
наріїв за одним і тим самим критерієм: сценарій не 
може бути одночасно революційним та еволюційним 
або економним і ресурсозабезпеченим.

Крім достовірності й обсягу вихідних даних, 
достовірність і реальність альтернативних сценарі-
їв зміцнення соціально-економічної безпеки міста 
значною мірою забезпечують методи їхнього роз-
роблення – послідовність дій і прийомів, що мають 
виконуватися на основі системи принципів і правил, 
спрямовані на розроблення одного з варіантів сце-
нарію шляхом передбачення розвитку загроз місту, 
визначення й оцінювання його головних параметрів, 
зроблених припущень щодо цього розвитку, інтуїції 
та досвіду розробників.

У даний час відомі кілька методів розроблен-
ня сценаріїв, кожному з яких притаманні явні 
та приховані переваги та обмеження [8–11 та 

ін.]. Результативність застосування цих методів ви-
значається мірою їхньої відповідності властивостям 
об’єкта, до якого вони застосовуються. Саме праг-
нення максимально забезпечити таку відповідність, 
врахувати умови застосування та посилити його ре-
зультативність зумовили адаптацію відомих методів 
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Таблиця 2

Критерії формування континууму сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста

Критерій Види сценаріїв 

Ключовий об’єкт управлінської уваги 

Орієнтований на:  
– підтримку економіки міста;  
– прискорений розвиток економіки міста;  
 задоволення потреб мешканців міста та соціальні блага;  
– поліпшення екології міста;  
– відновлення міста

Характер очікуваних змін – Революційний;  
– еволюційний

Принциповий зміст дій

Орієнтований на:  
– переважне залучення зовнішніх ресурсів та допомоги;  
– внутрішні ресурси та можливості;  
– системні трансформації в місті

Очікувані учасники виконання дій

– Органи міської влади;  
– органи державної та регіональної влади;  
– підприємницька спільнота;  
– партнери, стейкхолдери

Наявні ресурси – Економний;  
– ресурсозабезпечений

Комплексність охоплення об’єктів 
Орієнтований на:  
– найважливіші точки докладання зусиль і ресурсів;  
– виконання комплексу дій

Джерело: авторська розробка. 

Таблиця 3

Види сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста за характеристиками

Вид сценаріїв Характеристика програми

1 2

Орієнтований на економіку міста
У сценарії акцентовано увагу на діях переважного посилення економічної підсисте-
ми системи «місто» – розвиток інноваційних видів економічної діяльності, де ство-
рюється додана вартість, яка споживається поза межами міста

Орієнтований на задоволення 
соціальних потреб міста

У сценарії акцентовано увагу на діях переважного посилення соціальної підсисте-
ми системи «місто» – розвиток соціальної сфери: полегшення доступу мешканців 
міста до освітніх, медичних, адміністративних, транспортних, комунальних та інших 
послуг, поліпшення їхньої якості, благоустрій міста, посилення рівня безпеки в міс-
ті, поліпшення екологічної ситуації

Орієнтований на поліпшення 
екології міста

У сценарії акцентовано увагу на діях переважного поліпшення екологічної ситуації 
в місті, зменшення викидів тощо

Революційний Сценарієм передбачено швидкі та значні за інтенсивністю зміни, які мають надати 
відчутний результат за відносно незначний проміжок часу

Еволюційний Сценарієм передбачено повільні, поступові, покрокові зміни, які спрямовані на  
поступове зміцнення соціально-економічної безпеки міста в її окремих сегментах

Орієнтований на залучення  
зовнішніх ресурсів та підтримки

Сценарієм передбачено активне та масове залучення ресурсів (перш за все, фінан-
сових) та активної допомоги в різних формах ззовні (що актуально для зруйнова-
них у ході російської агресії міст)

Орієнтований на внутрішні  
ресурси

Сценарієм передбачено переважно еволюційне зміцнення соціально-економічної 
безпеки міста за рахунок власних ресурсів, поліпшення внутрішніх процесів у місті, 
активізації взаємодії органів державної влади із громадою та бізнес-структурами 
міста, широкого залучення волонтерів (як з числа мешканців та організацій міста, 
так і волонтерів з інших міст і навіть держав)

Орієнтований на системні  
трансформації

Сценарієм передбачено глибокі та докорінні перебудови наявних процесів у соці-
ально-економічній системі «місто» для зміцнення його соціально-економічної без-
пеки, перехід на принципово нові форми взаємодії учасників цих процесів
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Закінчення табл. 3

1 2

Адміністративний

Сценарієм передбачено, що основні зусилля щодо зміцнення соціально-економіч-
ної безпеки міста у вигляді організаційних і координаційних заходів здійснюються 
органами міської влади (розробляються та вибираються до реалізації сценарії зміц-
нення, визначаються учасники, організується та здійснюється контроль їхніх дій  
та участі). Сценарій спирається переважно на адміністративні та нормативні важелі 
в організації дій учасників його реалізації 

Підприємницький

Сценарієм передбачено, що основні зусилля щодо зміцнення соціально-еконо-
мічної безпеки міста покладено на суб’єктів господарювання, що здійснюють ді-
яльність у місті. За такого сценарію зміцнення соціально-економічної безпеки буде 
орієнтовано на розвиток економіки міста, а соціальний ефект буде розглядатися як 
вторинний

Партнерський

Сценарієм передбачено широке залучення різноманітних учасників зміцнення 
соціально-економічної безпеки міста – органів державної, регіональної та міської 
влади, суб’єктів господарювання та їхніх об’єднань, громадських організацій – для 
здійснення дій з убезпечення міста. Координуюча роль залишається за органами 
міської влади, а інші учасники програми залучаються до виконання поставлених 
перед ними завдань

Економний У сценарії передбачено заходи та дії зі зміцнення соціально-економічної безпеки 
міста, що потребують незначних витрат ресурсів

Ресурсозабезпечений
Сценарій підкріплений достатньою кількістю різноманітних ресурсів, що закладає 
важливі підвалини при належній організації реалізації запланованих заходів та дій 
зі зміцнення соціально-економічної безпеки міста

Точковий

Сценарій спрямований на зміцнення соціально-економічної безпеки в окремих 
сегментах міста або певної цільової групи. Сценарій не передбачає значних систем-
них змін щодо зміцнення соціально-економічної безпеки міста загалом і є різнови-
дом покрокових сценаріїв 

Комплексний 
Сценарій орієнтований на комплексне зміцнення соціально-економічної безпеки 
міста, охоплює декілька сегментів міста (демографічний, освітянський, економіч-
ний, соціальний тощо) або кілька його цільових груп

Джерело: авторська розробка.

розроблення сценаріїв до об’єкта їхнього застосуван-
ня. Загальну характеристику методів розроблення 
сценарію, адаптованих до досліджуваного об’єкта – 
зміцнення соціально-економічної безпеки міста, – на-
ведено в табл. 4. 

Інші з числа поширених методів розроблення 
сценаріїв  метод системи діаграм, метод критичних 
полів (the critical site method) – менше придатні для 
розроблення альтернативних сценаріїв зміцнення со-
ціально-економічної безпеки міста.

Жоден з наданих у табл. 4 методів розроблення 
сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки 
міста не є бездоганним, а тому в безпекозабезпечу-
вальній діяльності міської влади завжди доцільне ви-
користання кількох методів, що посилить реалістич-
ність альтернативних сценаріїв.

Альтернативні сценарії є так само унікальни-
ми та не схожими один на одного як, власне, 
унікальні та не схожі один на одного міста 

України. Але все ж таки можна визначити низку на-
прямів безпекозабезпечувальної діяльності міської 
влади найзагальнішого характеру, які можуть служи-

ти орієнтирами при розробленні сценаріїв зміцнення 
соціально-економічної безпеки міста (табл. 5) з до-
триманням зазначених принципів розроблення сце-
наріїв та урахуванням обмежень сценарного підходу в 
убезпеченні міста (див. табл. 1). Такі напрями можна 
визнати актуальними для посилення соціально-еко-
номічної безпеки більшості міст України.

Наповнення конкретним змістом наведених у 
табл. 5 напрямів найзагальнішого характеру безпе-
козабезпечувальної діяльності міської влади, які мо-
жуть служити орієнтирами при розробленні сцена-
ріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста, 
залежить від впливу сукупності чинників, найголо-
вніші з яких надано в табл. 6. 

Зрозуміло, що в табл. 6 наведено не всі чинни-
ки, але вони певною мірою показують, що напрями 
безпекозабезпечувальної діяльності міської влади 
матимуть і різне значення, і різне наповнення, і різні 
форми при використанні їх у сценаріях зміцнення со-
ціально-економічної безпеки конкретного міста.

Кожен із розроблених варіантів сценаріїв зміц-
нення соціально-економічної безпеки міста, як і про-
дукт будь-якої діяльності (а сценарії є продуктом без-
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Таблиця 4

Адаптовані методи сценарного підходу до розроблення сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста 

Метод Загальна характеристика методу

Метод посилань  
(або метод наявного)

Формується система вихідних положень на основі результатів аналізу розвитку загроз 
соціально-економічній системі «місто», подій, ситуацій або явищ у зовнішньому та вну-
трішньому середовищі соціально-економічної системи «місто», наявних і прогнозованих 
тенденції у політичній, соціальній та економічній сферах держави.  
Екстремальні події та екстраординарні явища розглядаються в контексті розвитку реаль-
них загроз і перетворення потенційних загроз на реальні.  
Залежно від змісту системи вихідних положень і ресурсів, що має у своєму розпоряджен-
ні міська влада, розробляються, порівнюються й упорядковуються за критерієм першо-
черговості альтернативні сценарії з числа наданих у табл. 3

Матриці взаємодії  
(або матриці перехресного 
впливу подій)

Дозволяє передбачити у сценарії одночасний розвиток взаємозалежних, але суперечли-
вих загроз, виявити зв’язки між якими та взаємовплив яких надає можливість матриця 
перехресного впливу.  
Результати аналізу матриці закладаються в основу розробки сценаріїв. Її побудова пе-
редбачає виконання таких операцій:  
– формування переліку реальних загроз місту, які здатні викликати негативні зміни в со-
ціально-економічній системі «місто»;   
– оцінювання ймовірності подальшого розвитку загроз місту і, відповідно, ймовірності 
виникнення негативних змін у соціально-економічній системі «місто»;  
– побудова матриці перехресного впливу розміром З х З (де З – кількість вибраних для 
аналізу загроз соціально-економічній системі «місто»);  
– оцінювання імовірності розвитку загроз Р(Зі) з використанням відомих моделей і мето-
дів (імітаційне та стохастичне моделювання, експертні методи тощо)

Метод Байєса

Максимальною мірою підходить для розроблення альтернативних сценаріїв і передба-
чає виконання таких операцій:  
– визначення сценарної перспективи (часовий інтервал для сценаріїв);  
– розроблення переліку можливих, але взаємовиключних альтернативних сценаріїв,  
що містять максимально можливий спектр загроз місту;  
– оцінювання ймовірних наслідків реалізації кожного з альтернативних сценаріїв;  
– оцінювання ймовірності реалізації кожного з альтернативних сценаріїв;  
– вибір одного з альтернативних сценаріїв, решта відкидаються

Метод «логіки можливого 
розвитку»

Є найпридатнішим для генерування альтернатив сценаріїв. Його окремим різновидом є 
метод Сааті, який передбачає застосовування технологічних прийомів неструктуровано-
го процесу прийняття рішень (Non-structured. Decision Making).  
Метод Сааті використовується в різних модифікаціях – від фокусування на окремому 
сценарії до розроблення сукупності сценаріїв, а також визначення наслідків розв’язання 
(або відсутності розв’язання) проблеми, для чого і розробляються сценарії.  
Особливість застосування методу Сааті: необхідність залучення експертів, які мають 
необхідні знання та досвід у зміцненні соціально-економічної безпеки міста (або хоча б  
з питань управління містом).  
Позитивним у методі Сааті є можливість побудувати досить імовірні сценарії за рахунок 
уникнення широкого «розкиду» оцінок експертів, а обмеженням – нечисленність експер-
тів, спроможних правильно застосувати метод і використати наявну інформацію

Метод отримання узгодже-
ної думки (метод Дельфі, 
або дельфійській метод)

Дозволяє розробити альтернативні сценарії, що є незалежними, оскільки в їхньому 
розробленні бере участь деяка кількість незалежних експертів та фахівців з міського 
управління (часто непов’язаних, які навіть не знають один про одного), що виключає 
безпосередній контакт експертів між собою; можливість відкритих зіткнень між носіями 
протилежних позицій; груповий вплив, що виникає при спільній роботі, а також можливе 
пристосування з різних причин думок одних експертів до думок інших (впливовіших, 
авторитетніших тощо). Тобто практично повністю виключає соціопсихологічну складову, 
завдяки чому сценарії (або пропозиції до сценаріїв) базуватимуться на раціональних ар-
гументах, а не на емоціях учасників.  
Позитивним у методі є можливість проводити роботу з експертами екстериторіально  
(з використанням сучасних технологій і платформ спілкування онлайн), не збираючи їх  
в одному місці

Метод «заголовків газет»
Самостійного значення для розроблення сценаріїв не має. Має допоміжне значення, 
придатний хиба що для виявлення актуалізації загроз соціально-економічній системі 
«місто», яку або ще не помітили, або пропустили працівники міської влади

Джерело: розроблено автором за результатами опрацювання [12–23].
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Таблиця 5

Напрями безпекозабезпечувальної діяльності міської влади найзагальнішого характеру, які можуть служити 
орієнтирами при розробленні сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста

Напрям Зміст напряму

Поліпшення умов для ведення 
бізнесу в місті

Розвиток соціального партнерства міської влади та бізнес-структур міста, спрощен-
ня отримання адміністративних послуг міської влади, заохочення соціальної відпо-
відальності бізнесу.  
Стимулювання створення та розвитку мікро- та малих підприємств, ФОП

Залучення інвесторів

Посилення привабливості міста для створення нових підприємств та розширення 
діяльності наявних, що сприятиме створенню нових робочих місць, збільшенню над-
ходжень до місцевого бюджету.  
Організація співпраці з неурядовими та міжнародними організаціями  
з метою отримання грантів на розвиток міста 

Забезпечення безпеки міського 
середовища 

Забезпечення екологічної, кримінологічної, правової безпеки в місті (мешканців, біз-
несу, громадських організацій, ЗМІ та ін.), а також продовольчої безпеки (особливо  
у критичних ситуаціях)

Забезпечення комфортності 
проживання в місті 

Забезпечення відповідності рівня життя населення (окремих прошарків та груп)  
регіональним і державним стандартам якості життя.  
Забезпечення якості та доступності медичного обслуговування, всіх видів освіти, 
транспортних та інших видів послуг з обслуговування населення, а також комуналь-
них послуг.  
Оснащення медичних закладів комунальної власності сучасним обладнанням, ре-
монт будівель, поліпшення житлових умов медичних працівників, контроль місце-
вою владою програм і проєктів розвитку медицини в місті.  
Організація роздільного збору твердих побутових відходів та їхньої утилізації 

Упровадження технологій  
енергозбереження

Організація термомодернізації будівель і споруд, у тому числі житлових будинків, 
установлення лічильників тепла, заохочення мешканців для вироблення «зеленої» 
електричної енергії 

Підтримка різних верств  
населення міста

Створення та надання підтримки організаціям, які мають задовольняти потреби осіб 
похилого віку та осіб з обмеженими можливостями (поза межами державної соці-
альної допомоги).  
Створення та надання підтримки організаціям, які мають задовольняти потреби  
молоді, працюють з підлітками 

Використання природно- 
ресурсного, історико-культур-
ного та інфраструктурного  
потенціалу міста

Використання переваг природно-ресурсного, історико-культурного та інфраструк-
турного потенціалу міста, культурної спадщини, переваг місця розташування тощо.  
Підвищення рівня загальної культури в місті, підтримування його іміджу для залу-
чення інвесторів, туристів тощо, що сприятиме наповненню міського бюджету

Налагодження міської  
комунікаційної мережі 

Формування якісних комунікацій (сукупності комунікаційних каналів) мешканців міс-
та та міської влади щодо інформування суспільства про дії міської влади, її взаємодії 
з бізнесом, громадськими організаціями.  
Розвиток місцевого самоврядування.  
Створення та підтримка діяльності громадських організацій, підтримування їхньої 
взаємодії з міською владою.  
Активна диджиталізація діяльності міської влади з метою збільшення її прозорості та 
контролю з боку громадськості міста, економії коштів міського бюджету, зменшення 
навантаження на соціальні установи 

Забезпечення стабільності  
в місті

Забезпечення стабільності суспільної, політичної та національно-етнічної ситуації  
в місті.  
Забезпечення дотримання прав мешканців міста

Джерело: авторська розробка.

пекозабезпечувальної діяльності міської влади), має 
отримати оцінку, для чого необхідні відповідні кри-
терії (табл. 7). Саме оцінки розроблених варіантів 
сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки 
міста служать підставою визначення пріоритетності 
стратегій. 

Принципово всі надані в табл. 7 критерії оцінки 
альтернативних сценаріїв зміцнення соціаль-
но-економічної безпеки міста є важливими. 

Але за конкретних умов у місті одні з критеріїв сцена-
ріїв безпекозабезпечувальної діяльності можуть бути 
пріоритетними, а інші – другорядними. 
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Таблиця 6 

Чинники, вплив яких конкретизує напрями безпекозабезпечувальної діяльності міської влади у сценаріях 
зміцнення соціально-економічної безпеки конкретного міста

Чинник Прояв чинника

Чисельність населення в місті

«Глобальні» міста з населенням понад 500 тис. мешканців  
Міста з населенням понад 100 тис. мешканців  
Міста з населенням від 50 до 100 тис. мешканців  
Малі міста (у тому числі міста районного значення)

Статус міста
Обласний центр  
Місто обласного підпорядкування  
Місто районного значення

Домінанти економічної  
підсистеми міста

Місто з домінуванням промисловості  
Туристичне (або курортне) місто  
Місто одного підприємства (містоутворюючого)  
Місто четвертинного сектора  
Місто з яскраво вираженим креативним ландшафтом

Екологічна ситуація
Місто зі складною екологічною ситуацією  
Місто з прийнятною екологічною ситуацією  
Місто з доброю екологічною ситуацією

Демографічна ситуація Місто з переважанням старшої групи населення  
Місто з рівномірним розподілом груп населення за віком

«Вік» міста
«Старі» міста  
Порівняно молоді міста  
Молоді міста

Вплив воєнних дій у 2022 р.

Практично зруйновані міста  
Міста, що постраждали значною мірою  
Міста, що постраждали незначною мірою  
Міста, що не постраждали

Джерело: авторська розробка.

У загальному вигляді пріоритетними критеріями 
оцінки альтернативних сценаріїв зміцнення соціально-
економічної безпеки міста є ресурсна забезпеченість 
сценарію та його організаційна складність. Так, зміс-
товий, достовірний і реалістичний сценарій навряд чи 
можна реалізувати за відсутності необхідних ресурсів, 
тоді як реалізація сценарію, що поступається за кри-
теріями змістовності, достовірності та реалістичності, 
але ресурно майже повною мірою забезпечений і, до 
того ж, має середню організаційну складність, може 
достатньою мірою позитивно вплинути на зміцнення 
соціально-економічної безпеки міста. 

Реалізація вибраного сценарію зміцнення со-
ціально-економічної безпеки міста потребує відпо-
відної підготовки, зокрема йдеться про уточнення 
завдань кожного з учасників виконання сценарію та 
очікуваних результатів їхнього вирішення; форм і 
термінів взаємодії учасників; форм комунікацій ор-
ганів міської влади з учасниками реалізації сценарію; 
встановлення контрольних точок перевірки реаліза-
ції сценарію та результатів реалізації, які мають бути 
на цю точку, тощо. 

Але початок реалізації вибраного сценарію 
зміцнення соціально-економічної безпеки міста не 
завжди означає, що він буде реалізованим у незмінно-

му вигляді або взагалі реалізованим. Умови, за яких 
був обраний саме той чи інший сценарій, протягом 
його реалізації можуть змінитися, іноді суттєво та 
швидко. Тому необхідно визначити ознаки необхід-
ності коригування діючого сценарію або відмови від 
нього та переходу до наступного з числа сформованої 
сукупності. До таких ознак слід віднести такі:
 невиконання на дату контрольної точки 40–

50% поставлених завдань;
 відмова від участі в реалізації сценарію до 30% 

учасників або кількох учасників, яким нале-
жить значна роль у його реалізації; 

 відсутність необхідних ресурсів, на які об-
ґрунтовано розраховували при розробленні 
сценарію;

 суттєва зміна умов у зовнішньому або вну-
трішньому середовищі соціально-економічної 
системи «місто», яка нівелює або скасовує 
плановані заходи з протидії розвитку загроз 
системі (наприклад, ухвала деяких законів 
України або змін до чинних законів);

 явна опортуністична поведінка стейкхолдерів 
сценарію (особливо важливих), що проявля-
ється в ухилянні від виконання умов сцена-
рію, спрямуванні дій на досягнення власних 



98

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	М
ЕХ

АН
ІЗ

М
И

 Р
ЕГ

УЛ
Ю

ВА
Н

Н
Я 

ЕК
О

Н
О

М
ІК

И

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2022
www.business-inform.net

Таблиця 7

Критерії оцінки альтернативних сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста 

Критерій Призначення критерію

Змістовність

У сценарії мають бути враховані не лише процеси та явища у внутрішньому та зовнішньому 
середо вищі соціально-економічної системи «місто», які за наявності певних умов можуть стано-
вить загрозу місту, а й їхні суперечності, когерентність, взаємозв’язок і взаємовплив, що мають 
бути представлені не статично, а в динаміці.  
У сценарії мають бути описані негативні зміни, що будуть відбуватися в соціально-економічній 
системі «місто», якщо міська влада ігноруватиме безпекозабезпечувальну діяльність з протидії 
розвит ку загроз, а також заходи, що в сукупності мають організувати таку протидію

Переконливість

Сценарій має містити опис:  
– результатів його реалізації (дескриптивний або використанням кількісних показників), а також 
використані алгоритми розрахунку показників та вихідні дані для розрахунку;  
– ресурсного, організаційного та інституційного забезпечення сценаріїв та способів його створення

Достовірність

Заходи з протидії розвитку загроз соціально-економічній системі «місто» мають виходити з до-
стовірних припущень, якісних результатів аналізу стану внутрішнього та зовнішнього середовища 
соціально-економічної системи «місто», мають бути позбавлені суб’єктивного впливу окремих  
посадових осіб або деяких інших стейкхолдерів зміцнення соціально-економічної безпеки міста

Реалістичність
Здійснення заходів з протидії розвитку загроз соціально-економічній системі «місто» мають пере-
бувати в межах компетенції органів міської влади та інших учасників зміцнення соціально-еконо-
мічної безпеки міста 

Організаційна 
складність

Заходів з протидії розвитку загроз соціально-економічній системі «місто» мають здійснюватися  
не лише органами міської влади, до їхнього здійснення мають залучатися стейкхолдери зміцнення. 
Широта кола учасників багато в чому визначає рівень організаційної складності сценарію, переду-
сім за рахунок необхідності організації в часі та просторі взаємодії стейкхолдерів зміцнення

Ресурсна  
забезпеченість

Заходи з протидії розвитку загроз соціально-економічній системі «місто» завжди потребують  
у різних обсягах витрат різноманітних ресурсів, забезпечити які в заданих обсягах міська влада 
має на конкретні моменти часу. Розрахунок на потенційне (а по суті, на ймовірне) залучення  
ресурсів зменшує достовірність сценарію і, відповідно, його якість

Джерело: авторська розробка.

цілей і задоволення власних інтересів, маніпу-
люванні окремих стейкхолдерів (негативний 
вплив) поведінкою інших учасників реалізації 
сценарію в умовах неповної раціональності 
(неповноти інформації, обмеженості можли-
востей та ін.), навмисній прихованості влас-
них дій, що виходять за межі сценарію, тощо. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, сценарії зміцнення соціально-

економічної безпеки міста – це інструмент перед-
бачення напрямів і тенденцій у розвитку загроз со-
ціально-економічній системі «місто» та формування 
системи безпекозабезпечувальних заходів, виконан-
ня яких спрямовано на зміцнення соціально-еконо-
мічної безпеки міста. Сценарії зміцнення соціально-
економічної безпеки міста належать до сценаріїв роз-
витку подій.

Головна мета сценарію зміцнення соціально-
економічної безпеки міста полягає в деталізованому 
описі найбільш імовірного майбутнього стану соці-
ально-економічної безпеки міста завдяки безпекоза-
безпечувальної діяльності міської влади. 

Розроблення сценаріїв зміцнення соціально-
економічної безпеки міста має виходити з чіткого 
уявлення про зміст та особливості функціонування 

соціально-економічної системи «місто»; здійснюва-
тися з дотриманням наведених принципів, урахуван-
ням обмежень сценарного підходу, виявлених загроз 
соціально-економічній системі «місто»; їхнього ха-
рактеру й етапу розвитку та тісного зв’язку між за-
безпеченням соціально-економічної безпеки міста та 
збалансованістю різноманітних за характером і спо-
собами вияву інтересів елементів системи. 

Надані в загальному вигляді напрями зміцнен-
ня соціально-економічної безпеки міста можуть бути 
взяті за основу безпекозабезпечувальної діяльності 
міської влади конкретного міста з урахуванням спе-
цифіки впливу виявлених загроз на соціально-еконо-
мічну систему «місто».

Сценарії зміцнення соціально-економічної без-
пеки міста різного виду можуть розроблятися в різ-
них формах, для чого використовуються відповідні 
принципи та методи – від інтуїтивного (на основі 
особистого досвіду, судження та оцінок подій і про-
цесів у місті та навколо нього) до раціоналістичного, 
заснованого на певних правилах подолання неви-
значеності майбутнього. Вибір методів розроблення 
сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки 
міста залежить від активності розвитку загроз міс-
ту, його особливостей, обсягу та достовірності ін-
формації про розвиток загроз, можливостей міста 
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та бажання його влади займатися безпекозабезпечу-
вальною діяльністю. Лише комбінація методів може 
дати більш-менш надійне передбачення майбутнього 
стану соціально-економічної безпеки міста за тим чи 
іншим сценарієм.

Для ґрунтовнішого опису очікуваного розви-
тку загроз місту та протидії цьому розвиткові мають 
розроблятися альтернативні сценарії, що різняться 
за переліком припущень, взаємодією чинників, які 
сприяють або перешкоджають розвитку загроз місту, 
заходами безпекозабезпечувальної діяльності, що пе-
ребувають у компетенції міської влади. 

Альтернативні сценарії зміцнення соціально-
економічної безпеки міста значною мірою сприяють 
зменшенню невизначеності в безпекозабезпечуваль-
ній діяльності міської влади, дозволяють перейти від 
установок загального характеру до вибору варіантів 
дій з убезпечення міста в певній стратегічній пер-
спективі.                     
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