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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Реформування національної економіки пов'язане 

з глибокими структурними перетвореннями у всіх сферах суспільного життя, 

трансформацією господарського комплексу України, здійсненням ефективної 

регіональної політики та іншими важливими напрямами соціально-

економічного розвитку. Одним з найважливіших завдань цього процесу 

залишається пошук раціональних методів і способів активізації розвитку тих 

видів діяльності, для яких існують всі необхідні умови і які по своїй 

соціальній результативності та економічній віддачі можуть скласти гідну 

конкуренцію традиційним галузям господарства. Серед таких своєрідних 

«ядер зростання» пріоритетне місце займає курортно-рекреаційна сфера. 

У сучасній світовій економіці курортні рекреації – одна з найбільш 

високоприбуткових і найбільш динамічно розвивающихся сфер 

господарства. Багато країн мають в їх особі не лише постійно зростаюче 

джерело фінансових надходжень, але і за рахунок залучення мільйонів 

туристів активно розвивають інфраструктуру територій, створюють 

додаткові робочі місця. Україна володіє потужним курортно-рекреаційним 

потенціалом, ефективне освоєння якого може забезпечити не лише повне 

задоволення потреб населення в рекреаційних послугах, але і принести 

реальну економічну вигоду. Тому рекреаційна сфера в процесі ринкової 

трансформації економіки повинна зайняти одне з провідних місць в структурі 

господарського комплексу. 

Однак, незважаючи на багату курортно-рекреаційну ресурсну базу і 

широку мережу суб'єктів туристичної діяльності, в Україні досі відсутня чітка 

сучасна стратегія розвитку курортів, що відповідає загальносвітовим і 

європейським стандартам. В результаті за рівнем розвитку курортно-

туристичної індустрії Україна займає одне з останніх місць у Європі, а ступінь 

відповідності діяльності її курортної сфери екологічним вимогам до стану 

навколишнього природного середовища та культурно-історичної спадщини 
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досить низька. Тому одним з актуальних напрямків наукових досліджень у цій 

галузі знань є розробка відповідних концепцій системних економічних 

трансформацій для подальшого розвитку, заснованих на сучасних підходах 

дослідження складних економічних систем, і, перш за все, на методах 

системного дослідження та економіко-математичного моделювання. 

Стан наукової розробки проблеми. Проблема трансформації 

економічних систем має глибокі підстави в економічній проблематиці. З нею 

безпосередньо пов'язані проблеми формування, розвитку, зміни економічних 

систем, які досліджувалися в роботах багатьох вчених впродовж тривалого 

періоду часу, зокрема, в працях Д. Бела, Е. Денісона, П. Друкера, С. Коваля, 

Р. Солоу, Дж. Стігліца, Я. Тінбергена, Й. Шумпетера та інших вчених. 

Загальним проблемам перехідних процесів у економіках різних країн, а 

також проблемі трансформаційної економіки присвячені роботи таких 

українських вчених, як М. Долішного, А. Гальчинського, В. Гейця,               

А. Грищенка, Т. Клебанової, М. Скрипниченко та ін. 

Проведені дослідження ґрунтуються на фундаментальних працях 

вчених у галузі теорії економіко-математичного моделювання та її 

застосуванні в реальній економіці – В. Вітлінського, І. Лук’яненко,                        

Н. Максишко, О. Черняка та багатьох інших; роботах із дослідження проблем 

розробки та впровадження системних методів управління економікою –                   

Д. Кліланда, Е. Квейда, В. Вовка, О. Уємова, Л. Берталанфі та ін.; роботах з 

теорії та практики дослідження очікувань ринку – Р. Лукаса, Д. Мути,                        

К. Ковальчука, Т. Меркулової; дослідженнях економічних процесів в 

курортно-рекреаційний сфері – М. Амірханова, Г. Бакурової, М. Бокова,                       

П. Ґудзя, А. Грабарєва, П. Захарченка, Н. Кіркової, В. Пономаренка та інших. 

Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць названих 

авторів, необхідно підкреслити, що певне коло завдань є недостатньо 

розвинутими. Так, потребує подальшого дослідження механізм 

функціонування трансформаційного циклу в курортно-рекреаційній 

економіці, моделі трансформації стратегій розвитку та трансформаційні 
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ефекти. Особливої актуальності набувають задачі розробки та вдосконалення 

комплексу економіко-математичних моделей, які дають змогу на практиці 

розв'язувати виникаючі динамічно змінні задачі функціонування вітчизняних 

курортно-рекреаційних комплексів, і забезпечують їх цілеспрямований рух у 

рамках обраних пріоритетів розвитку. Усе це зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження, його мету, а також спектр і зміст задач для її 

досягнення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

Університету менеджменту і бізнесу в межах комплексної держбюджетної 

теми «Економічний потенціал України та шляхи його ефективного 

використання» (номер державної реєстрації 0109U007631) та за 

комплексними держбюджетними темами кафедри економічної кібернетики і 

фінансів Бердянського державного педагогічного університету 

«Методологічні аспекти дослідження розвитку соціально-економічних 

систем» (номер державної реєстрації 0113U000473) та «Методологічні 

аспекти дослідження розвитку економіки курортно-туристичних територій» 

(номер державної реєстрації 0114U000688). 

Особистий внесок автора полягає у дослідженні наукових підходів 

щодо циклічності ринкової економіки та обґрунтуванні існування 

трансформаційних циклів, їх видів та властивостей, а також удосконаленні, 

розробці і впровадженні моделей розвитку на основі трансформаційного 

циклу та системних і вартісних трансформаційні ефектів. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

обґрунтуванні та розробці комплексу економіко-математичних моделей 

розвитку курортно-рекреаційних систем на основі економічних 

трансформацій для підвищення ефективності їх діяльності як підґрунтя щодо 

прийняття виважених управлінських рішень, спрямованих на істотне 

зростання їх місця в економіці України.  
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Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 

- провести комплексний аналіз ролі та місця курортних рекреацій в 

розвитку національної економіки, структури, закономірностей 

функціонування та тенденцій зміни їх стану в процесі трансформаційних 

ринкових перетворень економіки України; 

- визначити особливості та закономірності трансформаційної 

економіки в ринковому середовищі, узагальнити вітчизняний та світовий 

досвід моделювання трансформаційних перетворень; 

- формалізувати економічну трансформацію курортно-рекреаційних 

систем за допомогою сучасних математичних підходів та отримати 

характеристики основних її типів; 

- дослідити теоретико-методологічні засади побудови 

трансформаційного циклу в курортно-рекреаційній економіці та виконати 

його формальний опис; 

- визначити за допомогою моделювання умови виникнення 

трансформаційної кризи і розвитку та розробити економіко-математичну 

модель розвитку курортно-рекреаційної економіки на основі 

трансформаційного циклу; 

- побудувати сценарії та здійснити сценарний аналіз моделі очікувань 

ринку в умовах трансформаційних перетворень; 

- дослідити та узагальнити основні сучасні підходи та методології 

управління розвитком і системними ефектами курортно-рекреаційних систем; 

- розробити модель трансформації стратегії розвитку курортно-

рекреаційної системи з урахуванням невизначеності ринкових тенденцій; 

- розробити комплексну процедуру оцінювання та прогнозування 

системних та вартісних трансформаційних ефектів на основі комплексу 

аналітичних моделей. 

Об’єктом дослідження є сукупність економічних процесів розвитку 

курортно-рекреаційних систем в умовах трансформаційних перетворень. 
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Предметом дослідження є економіко-математичні методи та моделі 

аналізу та прогнозування розвитку економіки курортно-рекреаційної сфери 

як системи в умовах виникнення та поширення трансформаційних процесів. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у дисертації 

завдань застосовувалися такі загальнонаукові методи, як системний, 

структурний, історичний, теорії графів, теоретичного узагальнення. Зазначені 

методи дозволили здійснити аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку 

світової та вітчизняної курортно-рекреаційної сфери в умовах 

трансформаційної економіки та високого ступеня невизначеності 

зовнішнього середовища, а також формалізувати процес економічних 

трансформацій (розділ 1). Основою формалізації і кількісного дослідження 

параметрів та складових механізму функціонування трансформаційного 

циклу в економіці курортно-рекреаційних систем, стратегій розвитку та 

трансформаційних ефектів стали методи теорії синергетики та нелінійної 

динаміки, теорії хаосу та теорії самоорганізованої критичності на грані хаосу, 

теорії катастроф та теорії індикаторів (розділ 2, 3). 

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених, присвячені проблемам трансформаційної економіки та 

питанням теорії і практики економіко-математичного моделювання, методичні 

та статистичні матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, Державної агенції України з туризму та курортів, Державної служби 

статистики, Головного управління статистики у Запорізькій області, 

статистичні дані Світового Економічного Форуму (WEF), Світової туристичної 

організації (UNWTO), а також вітчизняні та міжнародні законодавчі та 

нормативно-правові акти, що регламентують курортно-туристичну діяльність. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

основних положень і одержаних автором результатів дисертації полягає в 

обґрунтуванні та розробці концептуальних підходів і економіко-

математичних моделей трансформаційних перетворень економіки курортно-

рекреаційних систем з метою її розвитку, а саме: 
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вперше: 

- розроблено концептуальний підхід щодо моделювання та аналізу 

економічних трансформацій, які відбуваються в курортно-рекреаційній 

сфері. В основу його покладено комплекс положень, критеріїв та формальних 

визначень економічних трансформацій, що дає можливість обґрунтувати нові 

механізми розвитку курортно-рекреаційних систем, а також оцінювати 

результати трансформацій та трансформаційні ефекти. Обраний 

інструментарій дає змогу визначити шляхи подальшого економічного 

розвитку курортних рекреацій завдяки дослідженню структурних 

перетворень у нелінійних дисипативних середовищах; 

удосконалено: 

- методи моделювання економічних трансформацій з використанням 

операторів трансформації та теорії графів шляхом формування структури, 

яка демонструє динаміку поширення трансформаційних збурень по 

курортно-рекреаційній системі;  

- методологію комплексного аналізу трансформаційних перетворень 

курортно-рекреаційної економіки на основі трансформаційного циклу; 

обґрунтовано трансформаційні цикли, їх види та властивості, а також 

розроблено узагальнюючі показники, що дають змогу проводити опис 

функціонування трансформаційного циклу та умов виникнення 

трансформаційної кризи та розвитку;  

- модельний підхід до створення механізму трансформації стратегій 

розвитку курортно-рекреаційних систем на основі теорії катастроф, який 

забезпечує можливість оцінювання існуючої та нової стратегій розвитку. 

Врахування таких сценаріїв в практичній діяльності дозволяє забезпечити 

життєздатність курортно-рекреаційних систем в умовах динамічно змінного 

середовища та ринкових трансформацій; 

набули подальшого розвитку: 

- методи комп’ютерного моделювання очікувань ринку в умовах 

трансформаційних перетворень, які дозволяють оцінювати раціональні 
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очікування та формувати стратегії трансформації економічного середовища, на 

базі чого було розраховано сукупність сценаріїв динаміки рівня довіри при 

різних значеннях параметрів; 

- системний підхід щодо формування механізму оцінювання та 

прогнозування системних та вартісних трансформаційних ефектів на основі 

комплексу аналітичних моделей, який дозволяє досліджувати можливі сценарії 

структурних зрушень в розвинених системах з асиметрією виробництва та 

споживання курортно-рекреаційного продукту. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи 

полягає в тому, що розроблені та запропоновані в ній наукові положення та 

висновки поглиблюють теоретико-методологічний та економіко-

математичний інструментарій моделювання трансформаційних перетворень 

економіки курортно-рекреаційних систем, що дозволяє ставити та 

розв’язувати задачі аналізу та прогнозування економічного розвитку 

курортно-рекреаційних систем різного рівня. Теоретичні та методологічні 

положення роботи доведені до рівня конкретних пропозицій щодо 

формування комплексного системного механізму економічного розвитку 

курортно-рекреаційних систем в умовах високого рівня невизначеності та 

стохастичності ринкового середовища держави. Впровадження даних 

розробок у практику діяльності національних курортно-рекреаційних 

комплексів дозволяє суттєво підвищити якість економічних рішень з розробки 

доцільної їх поведінки в стратегічному та тактичному періодах на підставі 

врахування тенденцій розвитку макросередовища та ресурсоспроможності; 

знизити різноманітні втрати та локалізувати можливість виникнення 

негативних тенденцій їх функціонування, що, в перспективному плані, 

забезпечить курортно-рекреаційній сфері одне з провідних місць в структурі 

господарського комплексу. 

Запропоновані підходи, практичні пропозиції та рекомендації, що 

містяться в дисертаційній роботі, було використано у практичній діяльності 

ПрАТ «Приазовкурорт». Вони сприяли розв’язанню проблем, пов’язаних з 
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прогнозуванням та управлінням попитом, можливостями розвитку курортно-

рекреаційної об’єднання, аналітикою очікувань ринку в умовах 

трансформаційних перетворень та плануванням діяльності на основі 

трансформаційних та додаткових системних ефектів (довідка № 01/620 від 

01.06.2015). Фахівцями Виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області було використано розробки дисертанта щодо формування 

стратегій мультиплікативного розвитку курортно-рекреаційної сфери м. 

Бердянська на основі економічних трансформацій та комплексу заходів щодо 

оптимізації процесів формування і використання працересурсного потенціалу 

курортно-туристичної сфери за участю міської влади (довідка № 01-4155/40 від 

17.07.2015). Рекомендації щодо стратегічного планування діяльності курортно-

рекреаційного комплексу на основі додаткових трансформаційних ефектів, а 

також підхід до управління трансформаційними процесами в курортній 

діяльності були використані ТОВ «Азовтурінвест» в своїй практичній 

діяльності (довідка № 35-186/70 від 23.12.2014). Основні положення 

дисертаційної роботи щодо розробки економіко-математичних моделей 

розвитку на основі трансформаційних перетворень були впроваджені у 

навчальний процес на факультеті економіки та управління Бердянського 

державного педагогічного університету при проведенні лекційних і 

практичних занять з курсів «Математичні моделі трансформаційної економіки» 

та «Моделювання економічної динаміки» для студентів спеціальності 

«Економічна кібернетика» (довідка № 64-01/1074 від 24.09.2015). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням, в якому викладено авторський підхід 

щодо теоретико-методологічних та економіко-математичних засад 

моделювання трансформаційних перетворень економіки курортно-

рекреаційних систем. Наукові результати та висновки, які виносяться на 

захист, одержані автором самостійно. Авторський внесок у праці, що 

опубліковані у співавторстві, наведено у списку публікацій. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювалися на              

19 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме:  

6-тій Міжнародній конференції «Chaotic Modeling and Simulation (CHAOS 

2013)» (11-14 червня 2013 р., м. Стамбул, Туреччина), ІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні 

проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, 

підприємство» (15-16 жовтня 2013 р., м. Бердянськ), 6-тій Міжнародній 

конференції «The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the 

changed world (EBEEC 2014)» (9-10 травня 2014 р., м. Ніс, Сербія),                        

5-тій Міжнародній конференції «International Business (ICIB 2014)»                    

(23-25 травня 2014 р., м. Салоніки, Греція), 4-тій Міжнародній науково-

практичній конференції «Развитие социально-экономических систем в 

трансформационных условиях» (28-29 січня 2014 р., м. Бердянськ), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Прогнозування соціально-

економічних процесів (ПСЕП 2014)» (5-6 червня 2014 р., м. Бердянськ), 

Всеукраїнській конференції «Економічна кібернетика: стратегія розвитку» 

(28 лютого 2014 р., м. Дніпропетровськ), 9-тій Міжнародній науково-

практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки 

на світовому, державному та регіональному рівнях» (23-24 жовтня 2014 р.,  

м. Запоріжжя), 4-тій Міжнародній науково-практичній конференції 

«Моніторинг, Моделювання, Менеджмент Емерджентної Економіки»                    

(10-12 вересня 2014 р., м. Одеса), 19-тій Міжнародній науково-методичній 

конференції «Проблеми економічної кібернетики 2014» (2-3 жовтня 2014 р., 

м. Полтава), 2-гій Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

«Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти» 

(28 березня 2014 р., м. Умань), 6-тій Міжнародній інтернет-конференції 

«Современные проблемы моделирования социально-экономических систем 

(MPSESM-VI)» (3-12 квітня 2014 р., м. Харків), 5-тій Міжнародній науково-

практичній конференції «Інформаційні технології та моделювання в 
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економіці» (15-16 травня 2014 р., м. Черкаси), 8-мій Міжнародній 

конференції «Chaotic Modeling and Simulation (CHAOS 2015)» (26-29 травня 

2015 р., м. Париж, Франція), 7-мій Міжнародній конференції «The Economies 

of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world (EBEEC 2015)»    

(8-10 травня 2015 р., м. Кавала, Греція), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Економічна кібернетика: від теорії до практики» (27-28 лютого 

2015 р., м. Дніпропетровськ), 7-мій Міжнародній конференції «Современные 

проблемы моделирования социально-экономических систем (MPSESM-VIІ)» 

(2-10 квітня 2015 р., м. Харків), 6-тій Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інформаційні технології та моделювання в економіці»                   

(20-22 травня 2015 р., м. Одеса-Черкаси). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 33 наукові 

публікації загальним обсягом 14,3 д.а. (особисто авторові належить                   

11,79 д.а.), з них: 3 розділи у колективних монографіях (особисто авторові 

належить 2,31 д.а.), 11 статей у наукових фахових виданнях України, з них 4 

статті у фахових виданнях України, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних (особисто авторові належить 4,81 д.а.), 1 стаття у 

іноземному науковому виданні (особисто авторові належить 0,41 д.а.), 18 

публікацій за матеріалами конференцій (особисто авторові належить 4,26 д.а.). 
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РОЗДІЛ 1 

СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР ЕКОНОМІКИ  

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

1.1. Роль і місце курортних рекреацій в економічному розвитку 

України 

 

Реформування національної економіки пов'язане з глибокими 

структурними перетвореннями у всіх сферах суспільного життя, 

трансформацією господарського комплексу України, здійсненням ефективної 

регіональної політики. Не менш важливим завданням залишається пошук 

раціональних методів і способів активізації розвитку тих видів діяльності, 

для яких існують всі необхідні умови і які по своїй соціальній 

результативності і економічній віддачі можуть скласти гідну конкуренцію 

традиційним галузям господарства. Серед таких своєрідних «ядер зростання» 

пріоритетне місце займає курортно-рекреаційна сфера і курортно-

рекреаційна економіка, що виникає в результаті її діяльності [1, 2]. 

Сутність курортно-рекреаційної економіки (рекреаноміки) 

визначається як система виробничих стосунків, які мають місце між 

суб'єктами в процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання 

курортно-рекреаційних продуктів з метою задоволення потреби цільових 

ринків і відновлення середовища природної екосистеми. По своїй структурі 

рекреаноміка представлена рекреаційними комплексами та виробництвами, 

які забезпечують відтворення природного довкілля, відтворення фізичної і 

духовної сили людини (курортна, туристична, соціальна рекреаційна 

послуга), відтворення виробничих стосунків, які проявляються в 

господарському рекреаційному комплексі [3, 4]. 

У сучасній світовій економіці курортні рекреації – одна з найбільш 

високодохідних сфер господарства. Багато країн мають в їх особі не лише 

постійно зростаюче джерело валютних надходжень, але і за рахунок 
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залучення мільйонів туристів активно розвивається інфраструктура 

територій, створюються додаткові робочі місця. За даними Всесвітньої 

туристської організації [5] на частку курортів і пов'язаних з ним галузей нині 

припадає 9,7% робочих місць світу, 11,1% міжнародних інвестицій, 14% 

експорту та 12% світового валового внутрішнього продукту. Туристи 

витрачають 12,8% всіх коштів, які витрачаються світовими споживачами. У 

2013 році країни світу заробили за рахунок прийому споживачів туристично-

рекреаційних послуг $1,3 трл. Наприклад, у 2010 році цей показник складав 

$820 млрд., а у 2000 – $481 млрд. Середньостатистичний рекреатурист, який 

відвідав Європу, приніс місцевій економіці дохід у розмірі $910, а для країн 

Східної Європи і європейських республік колишнього СРСР цей показник 

склав $420. 

Кількість міжнародних туристично-рекреаційних подорожей 

безперервно зростає, збільшившись з 40 мільйонів у 1960 році, до приблизно 

800 мільйонів осіб у 2013 році. За прогнозами Всесвітньої туристської 

організації у 2020 року кількість таких поїздок збільшиться втричі та досягне 

1,5 мільярдів чоловік, а доходи від курортно-туристичної діяльності зростуть 

до приблизно 2 трильйонів доларів. На рис. 1.1 представлені доходи країн 

світу від курортів і туризму по відношенню до їхнього ВВП. 

 

Рис. 1.1. Доходи від туризму у ВВП країн, % 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 
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Аналіз досвіду країн Європейського Союзу показує, що доходи від 

курортно-туристичної діяльності зазвичай коливаються в межах 11-15% від 

ВВП. Туризм і рекреації посідають все більш помітне місце в економіках цих 

країн, це передусім зумовлено такими показниками як: швидкість обороту 

капіталу, обсяг експорту послуг та кількість зайнятого населення, а рівень 

споживання курортно-туристичних послуг є одним із найважливіших 

індикаторів якості життя. Водночас, цей показник для України значно 

менший і знаходиться на рівні 2,7%. Це свідчить про потенційні можливості 

збільшення доходів від такої діяльності в декілька разів [6]. 

Розглядаючи стан курортно-рекреаційного потенціалу України, перш 

за все, необхідно відзначити наявність сприятливих кліматичних умов і 

всіляких рекреаційних і бальнеологічних ресурсів, що створюють 

передумови для формування високорозвиненого, конкурентоздатного 

рекреаційного комплексу. На території України налічується понад 125 тис. 

пам’яток археології, архітектури, містобудування та сотні музеїв. Крім того, 

Україна розташована на перехресті шляхів між Європою та Азією, а це 

важливі залізничні та автомобільні магістралі, порти Чорного та Азовського 

морів, різнобічні зв’язки з багатьма країнами тощо [7, 8].  

Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу України є важливим 

фактором підвищення міжнародного престижу країни, джерелом соціально-

економічного розвитку регіонів, важливою умовою збереження історико-

культурної спадщини. 

Слід зазначити, що Світовим економічним форумом розробляється 

індекс конкурентоспроможності подорожей і туризму. Він призначається для 

вимірювання факторів і тих економічних дій, які роблять туризм і курорти 

привабливими в певній країні [9]. Україна за величиною цього індексу займає 

лише 76 місце серед 140 країн світу, перебуваючи на одному рівні з 

Македонією, Албанією та Азербайджаном. Сфера туризму і курортів, не має 

значної ролі в економічному розвитку нашої країни і створенні позитивного 

міжнародного іміджу. 
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Ситуація, що склалася, пояснюється неконкурентоспроможністю 

більшості українських підприємств і організацій курортно-рекреаційної 

сфери, яка все більшою мірою проявляється на тлі процесів глобалізації і 

пов'язаної з нею лібералізації, а також фінансовою кризою [10]. За даними 

2013 р. з 1254 готельних комплексів у країні тільки незначна частина 

відповідає сучасним нормам, 80% готельних підприємств потребують 

ремонту, номери – реконструкції та переоснащення, технологія 

обслуговування – автоматизації та комп’ютеризації. На сьогоднішній день 

назріла необхідність розвивати мережу комфортабельних готелів і кемпінгів, 

насамперед уздовж міжнародних транспортних коридорів, що проходять 

через територію України [11]. Українська туристична сфера потребує 

раціонального поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів, 

усебічного використання ресурсів регіонів, і вже на їх основі проводити 

формування раціональної територіальної структури і просторової організації 

курортно-рекреаційного комплексу України  

Як показано на рис. 1.2 за період з 2006 по 2013 рр. кількість 

рекреатуристів, які в'їжджають в Україну значно збільшилась. Якщо 

порівняти з 2004 роком, коли кількість іноземних туристів складала трохи 

більше 10 млн. осіб, то у 2013 році, коли їх кількість досягла майже 25 

мільйонів, спостерігається суттєве їх зростання більше ніж у 2 рази. 

 

Рис. 1.2. Динаміка міжнародних відвідувань та обсяг валютних  

надходжень до України у період з 2006 по 2013 рр. 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 
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Проте наявний ресурсний потенціал використовується недостатньо, а 

стан і результативність розвитку рекреацій не лише відстає від провідних 

країн світу, але і не відповідає вимогам сучасного споживача. У табл. 1.1 

представлені показники діяльності регіональних комплексів за період з 2012 

по 2014 роки. 

Таблиця 1.1 

Показники діяльності регіональних курортно-рекреаційних комплексів 

за період з 2012 по 2014 рр. 

Назва  

області 

Всього оздоровлено, чол. 
Загальна місткість 

курортних 

організацій, місць 

на 2014 рік 

Коефіцієнт 

викори-

стання 

місткості 
2012 2013 2014 

В цілому  

по Україні 
3 200 696 3 695 137 2 425 089 549 670 0,30 

АР Крим 1 088 374 1 066 709 –* 144 094 0,34 

Запорізька 210 047 256 892 306 605 33 978 0,27 

Херсонська 196 061 235 887 275 249 43 514 0,18 

Одеська 315 611 340 880 595 492 63 284 0,23 

Київська 64 126 83 291 147 833 17 331 0,31 

Львівська 304 785 314 426 786 097 29 284 0,58 

Закарпатська 66 506 88 954 145 746 7410 0,56 
 

Джерело: розраховано автором на підставі аналітичних даних  

Державного комітету статистики України, * - без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та частини зони проведення антитерористичної операції [12]. 

 

На 2014 рік, для розміщення відпочивальників свої послуги 

пропонують більше ніж 1400 готелів, мотелів, кемпінгів, туристичних 

центрів і близько 3000 рекреаційних об'єктів. Стратегія розвитку курортно-

рекреаційної сфери передбачає, що ці рекреаційні центри в першу чергу 

позиціонуються в якості туристичних об'єктів, а вже потім – як лікувально-

профілактичні установи, тоді як світова практика свідчить про зворотне [13, 

14, 15]. Хоча обсяг українського ринку більш ніж на 50% більший, ніж в 

Угорщині, Чехії і Словаччині разом взятих, індикатор туристичної 

відвідуваності залишається стабільно низьким. 
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Сучасна економічна ситуація в Україні вимагає різкого підвищення 

економічної ролі курортів. У світі таку роль грають приморські кліматичні 

курорти, переважно за рахунок рекреаційно-профілактичних і супутніх видів 

діяльності. Це обумовлено тією ситуацією, що набагато більша кількість 

людей потребує рекреації в порівнянні з тими, які потребують курортної 

реабілітації та відпочинку [16, 17]. Розглянемо процеси зайнятості населення 

у курортно-туристичній сфері Україні. Внаслідок інтенсифікації розвитку 

цієї сфери чисельність зайнятих працівників зросла на 10,4% порівняно з 

2007 роком. Це пов’язано як зі збільшенням кількості курортних закладів та 

інших складових туристичної інфраструктури, так і зі збільшенням кількості 

туристичних об’єктів, які є атрактивними для вітчизняних та іноземних 

туристів. 

Для визначення значимості зайнятих у курортно-туристичній сфері 

обрахуємо частку зайнятих за регіонами в загальній зайнятості у регіонах на 

2013 рік [18, 19].  

На рис. 1.3 представлена частка зайнятих у курортно-туристичній 

сфері в загальній чисельності зайнятих у регіоні. 

 
Рис. 1.3. Частка зайнятих у курортно-туристичній сфері в загальній  

чисельності зайнятих у регіонах у 2013 р., % 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 
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Згідно динаміки середньооблікової чисельності працюючих на 

підприємствах курортно-туристичної сфери України, всі регіони України 

можна об’єднати в чотири групи: дві стійкі – постійного збільшення 

чисельності зайнятих і постійного зменшення чисельності зайнятих та на дві 

перехідні – від збільшення чисельності зайнятих до зменшення, від 

зменшення чисельності зайнятих до збільшення. Постійне збільшення 

чисельності зайнятих характерне для Вінницької, Дніпропетровської, 

Житомирської, Закарпатської, Луганської, Сумської, Харківської, 

Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської областей та м. 

Києва, постійне зменшення – для Волинської, Кіровоградської, Одеської та 

Рівненської областей.  

Структура зайнятості у курортно-туристичній сфері має такі 

особливості. Частка зайнятих у курортних закладах переважає у Вінницькій, 

Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, 

Полтавській, Хмельницькій областях та АР Крим; у готелях та інших місцях 

для короткотермінового відпочинку – у Донецькій, Дніпропетровській, Івано-

Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Луганській, Рівненській, 

Сумській, Херсонській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Київ. 

Приблизно однакові значення частки зайнятих у цих секторах курортно-

туристичної сфери характерні для Київської, Харківської та Черкаської 

областей. В усіх регіонах України частка зайнятих на підприємствах, що 

надають послуги з організації подорожувань, є меншою, порівняно з іншими 

секторами, за виключенням Одеської та Тернопільської областей, де всі три 

сектори мають приблизно однакову частку.  

Як показав проведений аналіз, регіони України істотно різняться за 

забезпеченістю курортно-туристичними ресурсами, підприємствами 

туристичної інфраструктури, кількістю вищих навчальних закладів, що 

готують фахівців для даної сфери, та чисельністю зайнятих в курортно-

туристичній сфері. Тому з метою обґрунтування стратегічних заходів щодо 

оптимізації процесів формування і використання працересурсного потенціалу 
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курортно-туристичної сфери здійснимо типізацію регіонів України з 

виділенням п’яти типів.  

Перший тип – регіони з високим рівнем забезпеченості курортно-

туристичними ресурсами та відповідно високим рівнем підготовки та 

використання працересурсного потенціалу курортно-туристичної сфери 

(Львівська та Одеська області, м. Київ, АР Крим). 

Другий тип – регіони із середнім рівнем забезпеченості курортно-

туристичними ресурсами, підготовки кадрів та використання 

працересурсного потенціалу у курортно-туристичній сфері, але нижчим 

рівнем розвитку туристичної інфраструктури (Волинська, Хмельницька, 

Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська, Миколаївська, Херсонська, 

Полтавська та Закарпатська області).  

Третій тип – регіони із середнім та вище середнього рівнем 

забезпеченості курортно-туристичною інфраструктурою, підготовки кадрів, 

але нижчим рівнем використання працересурсного потенціалу у курортно-

туристичній сфері (Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька та 

Харківська області). 

Четвертий тип – регіони із низьким рівнем забезпеченості курортно-

туристичною інфраструктурою, використання працересурсного потенціалу у 

туристичній сфері, але середнім рівнем підготовки кадрів (Житомирська, 

Рівненська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області).  

П’ятий тип – регіони з дуже низьким рівнем підготовки кадрів, 

низьким рівнем використання працересурсного потенціалу в курортно-

туристичній сфері, але середнім рівнем забезпеченості туристичними 

ресурсами та інфраструктурою (Вінницька та Кіровоградська області). 

Для удосконалення формування та використання працересурсного 

потенціалу курортно-туристичної сфери України необхідно враховувати 

специфіку кожного регіону вживати запропоновані для цих регіонів заходи. 

В зв’язку зі зростаючою міжнародною конкуренцією між курортно-
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туристичними напрямками ефективне позиціонування регіону або держави 

має вирішальне значення для залучення інвесторів у цю сферу. 

На основі всього перерахованого вище можна стверджувати, що 

курортно-туристичний потенціал України є величезним. Цей потенціал 

реалізується тільки в обмеженій мірі, оскільки курортно-туристична 

інфраструктура не розвинена досить добре на даний час Україна не володіє 

достатньою кількістю сучасних готелів, туристичних баз і розважальних 

центрів. На території України вже існує кілька туристичних кластерів і на їх 

основі має розпочатися розвиток та модернізація всієї курортно-туристичної 

сфери України. 

Світова практика демонструє три основні моделі курортно-

рекреаційної діяльності. Перша модель характерна для Німеччини і 

пострадянських країн. Тут курорти використовуються переважно для потреб 

національної охорони здоров'я і, відповідно, значне місце в курортній 

практиці займає лікувально-реабілітаційна діяльність. Це стосується як 

бальнеологічних природних факторів, так і кліматичних, зокрема, 

приморських кліматичних. Іншу модель використовують країни, які мають 

приморські курорти з достатньо сприятливим кліматом (Туреччина, Кіпр та 

ін.). Тут в курортній мережі переважають приморські курорти, орієнтовані на 

рекреаційно-профілактичну діяльність з обслуговуванням переважно 

іноземців (внутрішній експорт). В цьому випадку проявляється орієнтація на 

потреби не стільки охорони здоров'я, скільки національної економіки. Для 

багатьох країн (США, Франція, Японія та ін.) характерна проміжна модель з 

переважно рекреаційно-профілактичним використанням приморських 

кліматичних курортів [20]. 

Згідно поглядів багатьох управлінців, курорт – це проста сукупність 

розрізнених готелів, баз відпочинку, пансіонатів і туристичних фірм. 

Проблема курорту для них, перш за все – проблема окремої здравниці. Але, в 

реальності, курортно-рекреаційний комплекс – це складна система правових і 

господарських стосунків, яка до цих пір залишається своєрідною «терра 



22 

інкогніта», а сама курортно-рекреаційна сфера як об'єкт господарювання і 

сьогодні багатьма не сприймається як об'єкт централізації зусиль всіх 

управлінських ланок [21, 22]. 

Становище, яке існувало аж до кінця XX сторіччя, породило 

ситуацію, коли курортний «конвеєр» практично не мав стимулів для свого 

розвитку. Перед керівниками окремих здравниць і сфери в цілому не стояло 

питання, як заповнити здравницю. Попит на рекреації розподілявся за 

рознарядкам серед громадян по відрегульованим цінам, які не знали рівня 

сервісу світових курортів. Вже з середини 90-х років налагоджена, але 

застаріла система втратила стійкість, і багато здравниць зіткнулися з 

класичними сценаріями теорії хаосу. Відсутність дотацій з боку традиційних 

інвесторів – держави, відомств, міністерств, – привело до того, що 

припинилося оновлення основних фондів. З того часу починається 

усвідомлення того, що сфера не може бути прибутковою, якщо її не 

трансформувати згідно з новими ринковими умовами. Починає формуватися 

нова стратегія розвитку курортно-рекреаційної економіки, йдуть пошуки 

альтернативних і перспективних шляхів розвитку галузі [23, 24, 25].  

Розвиток складних соціально-економічних систем як впорядкованого 

простору вимагає необхідного рівня управління, системи прийняття рішень 

на основі відповідних методологій. Оскільки підсумком формування 

регіональних економічних просторів виступає їх системна структура, то її 

можна досліджувати на основі економіко-математичного моделювання. 

Такий підхід дозволяє обґрунтувати механізми поведінки та 

трансформування курортно-рекреаційних систем, визначити параметри їх 

стійкого функціонування, а також здійснювати визначення і моніторинг 

кількісних і якісних оцінок впливу рекреації. У той же час з позицій 

системної методології це дозволяє досліджувати зв'язки між поточним 

станом об'єкту і умовами, що зумовили цей стан, а також виявляти міру 

досяжності розвитку об'єкту в системі поставленої кінцевої і проміжної мети. 
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Проведені дослідження дозволяють ідентифікувати наступні складові 

елементи курортно-рекреаційної системи: 

- природні: конкретне місце розташування, природно-ресурсний 

потенціал, існуюча екосистема; 

- матеріальні і нематеріальні чинники виробництва: основний капітал, 

інформація, персонал і т. д.; 

- зовнішнє середовище: зовнішньоекономічні чинники, погодні умови, 

політичний стан, міграційні процеси та інше; 

- ринкові: підприємства-продуценти рекреаційного продукту; ринкові 

посередники, що забезпечують ефективне функціонування курортно-

рекреаційної системи; споживачі курортно-рекреаційних послуг. 

Таким чином, вплив рекреацій на економічний простір носить 

характер прямих і зворотних зв'язків і взаємозалежностей. З одного боку, 

рекреаційна економіка впливає на розвиток економічного простору в частині 

курортно-рекреаційних територій шляхом дії на структурні елементи 

простору: природно-ресурсні, виробничі, соціально-економічні. В результаті 

економічний простір еволюціонує і якісно перетворюється під впливом 

досконаліших технологій використання природних ресурсів, екосистемних 

методик і підходів не лише в курортології, але і в регіональному господарстві 

курортів національного і місцевого масштабів, зростання рівня доходів 

населення рекреаційних територій і підвищення рівня сервісу. З іншого боку, 

курортно-рекреаційні території безпосередньо виступають чинниками 

розвитку економіки регіону і країни в цілому. Через стратегічно 

обґрунтовану практику проектування бізнесу відбувається перехід до нового 

більш якісно стрімкого розвитку територій. 

Приведені характеристики курортно-рекреаційної економіки, її 

системна структура і необхідність пошуку ефективних шляхів її розвитку 

передбачає використання нових сучасних підходів, які розробляються в 

рамках наукових напрямів, найбільш перспективним з яких, на наш погляд, є 

економічна кібернетика, зокрема, моделювання економічних процесів. 
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1.2. Структура та закономірності функціонування курортно-

рекреаційної системи 

 

Курортно-рекреаційна економіка (рекреаноміка) – є важливою 

складовою економічного потенціалу країни. Як частина цілого рекреаноміка 

випробовує на собі економічний вплив держави, у свою чергу, впливаючи 

при цьому на розвиток національної економіки в цілому. Таким чином, 

спостерігається тісна взаємодія процесів розвитку економічних і курортно-

рекреаційних систем. При цьому ця взаємодія носить системний характер, що 

виражається у взаємозалежності, взаємовпливі і взаємообумовленості таких 

систем. 

Соціально-економічні процеси в курортно-рекреаційних системах 

активно взаємодіють з процесами охорони природи і довкілля. Саме 

рекреаноміка є місцем системних зв'язків між економічною діяльністю та 

екологією. Будучи однією з найбільших і перспективних підсистем 

економічної системи, вона повинна враховувати як потреби людини, так і 

можливості природи і, відповідно, приводити їх в рівноважний стан. Таким 

чином, можно розглядати курортно-рекреаційну діяльність як економічну 

категорію, яка відображає сукупність економічних стосунків, властивих 

суспільному виробництву [26, 27, 28]. Ці стосунки обумовлені виробництвом 

і споживанням курортно-рекреаційного продукту. На галузевому ринку такий 

продукт виступає у вигляді набору товарів і послуг рекреаційного характеру, 

що має кількісну і якісну визначеність та підготовлені для реалізації 

споживачам. У виробництві курортно-рекреаційного продукту бере участь 

дуже багато підприємств і організацій зв'язаних між собою в процесі 

створення такого продукту. Потрапляючи в ринкове середовище, курортно-

рекреаційний продукт відчуває на собі високий вплив попиту. Формування 

платоспроможного попиту передбачає, що споживач вступає у економічні 

відносини з його виробником. Таким чином, результат рекреаційного 

виробництва знаходить суспільне визнання, а саме виробництво отримує 
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розвиток, оскільки знов відтворюється пропозиція курортно-рекреаційного 

продукту (рис. 1.4).  

 

Рис. 1.4. Структура курортно-рекреаційної економіки 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Курортно-рекреаційна економіка повинна розглядатися як 

взаємозв'язаний процес виробництва і споживання, який включає складну 

систему економічних стосунків потрійного характеру: по-перше, між 

учасниками виробництва курортно-рекреаційного продукту; по-друге, між 

виробником і споживачем при пропозиції продукту і по-третє, між 

споживачем і виробником рекреаційного продукту при його вжитку [29, 30]. 

До цього слід додати ще один вид економічних стосунків у сфері 

розподілу створюваного в курортній сфері продукту, це коли в їх системі 

присутня держава, що претендує на здобуття частини прибутку від діяльності 

виробників. Держава в особі органів державного управління курортно-

рекреаційною діяльністю покликана сприяти її розвитку, що передбачає 

участь в інвестиційній, страховій, правовій та іншій діяльності в цілях 

зміцнення економічних основ курортних рекреацій. Таким чином, курортно-

рекреаційна економіка постає в системі економічних стосунків суспільства – 
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як рівноправна підсистема, що формує спільно з економіками інших галузей 

структуру національної економіки. 

Як було відмічено вище, існує тісний взаємозв'язок між соціально-

економічними і курортно-рекреаційними системами, що робить актуальним 

питання про те, наскільки схожі закономірності життєдіяльності таких 

систем. Згідно сучасної економічної теорії [31], під соціально-економічною 

системою розуміється сукупність об'єктів і процесів, названих 

компонентами, взаємозв'язаних і взаємодіючих між собою, які утворюють 

єдине ціле та володіють властивостями не властивими складовим його 

компонентам, узятим окремо. Відповідно до такого підходу, соціально-

економічну систему слід розглядати як цілісну сукупність взаємозв'язаних і 

взаємодіючих соціальних і економічних інститутів (суб'єктів) і відношень з 

приводу розподілу і споживання матеріальних і нематеріальних ресурсів, 

виробництва, розподілу, обміну і вжитку товарів і послуг. 

Соціально-економічну систему характеризують системні якості. Серед 

них можна відзначити особливе економічне відношення, яке зв'язує єдністю 

походження всі інші, з яких потім формується все більш складні відношення. 

Воно є найпростішим для даних умов способом розподілу ресурсів і 

підтримки пропорцій [32, 33]. Така система неминуче локалізована в 

економічному часі і просторі, а також по відношенню до її альтернативних 

варіантів. Вона має певні історичні, географічні, етнічні, політичні і 

економічні кордони (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Схематичне зображення функціонування економічної системи 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 
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Вважатимемо, що на «вхід» нашої системи поступають різного роду 

ресурси, а на «виході» утворюються товари та послуги, яких вимагає 

суспільство. На підставі такого підходу будь-яке підприємство курортно-

рекреаційного комплексу можна представити системними параметрами. 

Введемо наступне визначення курортно-рекреаційної системи. Під 

курортно-рекреаційною системою будемо розуміти сукупність 

впорядкованих взаємодіючих, взаємозв'язаних і взаємозалежних елементів, 

які мають властивості, що не зводяться до властивостей окремих елементів і 

призначені для виконання певних спеціалізованих функцій. Таке визначення 

рекреасистеми відображає можливість представлення курортно-рекреаційної 

системи, як різноманіття зв'язків, властивостей, відношень, що виявляються в 

процесі виробництва і реалізації курортно-рекреаційного продукту різними 

організаціями, які володіють чи використовують рекреаційні ресурси. 

Математичне визначення такої системи представимо у вигляді 

кортежу: 

      ),(,,
baba

PS    (1.1) 

де 
a

  – підмодель, яка визначає поведінку системи; 

b
  – підмодель, яка визначає структуру системи; 

),(
ba

P   – предикат цілісності, який визначає призначення системи. 

Підмодель 
a

  також може бути представлена у вигляді наступного 

кортежу: 

 gfzyx
a

,,,,     (1.2) 

де )(txx   – вхідний сигнал, тобто кінцева множина функцій часу 
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)(tyy   – вихідний сигнал, який є кінцевою множиною функцій 
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)(tzz   – змінна стану моделі 
a

 , яка також характеризується кінцевою 

множиною функцій  )(),...,(
1

tztzz
n

, завдання яких в певний момент часу 

дозволяє визначити значення вихідних характеристик моделі 
a

 ; 

f  та g  – функціонали, які задають поточні значення вихідного сигналу )(ty  

і внутрішнього стану )(tz  

))(),(()( txtzgty  , ))(),(()(
0

xtzftz  , ],[
0

tt  (1.3) 

Представлені співвідношення є рівняннями стану системи. Такий 

підхід дозволяє розглядати систему як сукупність моделей, і головне, 

відображати семантику предметної області.  

Слід зазначити, що при дослідженні систем курортно-рекреаційної 

економіки велике значення має закон функціонування системи SF . Тому з 

врахуванням функціональності вище приведені рівняння будуть мати 

наступний вигляд: 

),,,()( tunxFty S     (1.4) 

де 
xi

kiXx ,...,1,   – вхідний сигнал системи; 

nj
kjNn ,...,1,   – дія зовнішнього середовища; 

um
kmUu ,...,1,   – управляючі сигнали, які переводять систему з одного 

стану в інший. 

Формальний стан системи у момент часу Ttt 
0

 повністю 

визначається початковим станом )(
0

tz , вхідними параметрами )(tx , 

управляючими параметрами )(tu , внутрішніми параметрами )(th  та дією 

зовнішнього середовища )(tn , які мали місце за проміжок часу 
0

* tt  , за 

допомогою глобальних рівнянь динамічної системи, представлені у вигляді: 

)),(),(),(),(),(()(
0

thnuxtzftz  , ],[
0

tt , )),(()( ttzgty   

Таким чином, сукупність рівнянь об'єкту «вхід – стан – вихід» 

дозволяє визначити характеристики курортно-рекреаційної системи: 

)],,,,),(([)(
0

thnuxtzgfty     (1.5) 
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Тоді під математичною моделлю реальної системи розумітимемо 

кінцеву підмножину змінних )}(),(),(),({ thtntutx  разом з математичними 

зв'язками між ними та характеристикою )(ty . 

Курортно-рекреаційна система характеризується наступними 

основними ознаками:  

- цілісністю; 

- впорядкованістю; 

- стійкістю; 

- мінливістю; 

- рухливістю. 

Ознака цілісності в рекреасистемах проявляється в наявності 

взаємозв'язків між курортно-рекреаційною діяльністю, природним 

середовищем, суспільством і економікою, що дозволяє зберегти їх системну 

стійкість. Порушення будь-яких із цих зв'язків призводить до виникнення 

хаотичних процесів, які ведуть до розпаду системи. Істотна відмінність 

курортно-рекреаційних систем в цьому аспекті полягає в наступному, якщо в 

інших видах систем продукція транспортується до споживача, то результатом 

діяльності рекреаційної сфери є переміщення рекреатуристів до місць 

концентрації рекреаційних ресурсів, тобто споживання ресурсів відбувається 

в місці їх розміщення. При цьому не відбувається вилучення і переробки 

природних ресурсів [34, 35]. 

Функціонування курортно-рекреаційної системи в зовнішньому 

середовищі спирається на певну впорядкованість її елементів, відношень і 

зв'язків. Впорядкованими системами зазвичай називають такі системи, яким 

притаманний існуючий порядок їх елементів [36]. Стосовно курортних 

рекреацій ця властивість виявляється в строгій послідовності різних 

технологій лікувального, відновлювального і туристичного характеру, які 

складають сутність спеціалізованого курортно-рекреаційного продукту. 

Структурно і функціонально різні аспекти впорядкованості 

утворюють основу для виділення в рекреасистемах її підсистем як 
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впорядкована, цілісна множина взаємозв'язаних елементів, що володіє 

структурою і організацією. Така система в своїй взаємодії з середовищем 

демонструє певну поведінку, яка може бути реактивною (визначатися дією 

середовища) або активною (визначатися власними цілями, що передбачають 

перетворення середовища і підпорядкування його своїм потребам). 

Специфічною рисою курортно-рекреаційної системи є наявність в ній 

процесу управління, який забезпечує автономність і цілеспрямований 

характер її поведінки, що відповідно призводить до появи класів 

багаторівневих, багатоцільових та інших рекреасистем [37]. Слід також 

відзначити, що для рекреаційної діяльності є типовими властивостями, 

такими як впорядкованість і одночасна періодичність. Це обумовлено як 

природними ритмами і циклами, так і циклічністю соціально-побутової 

діяльності відпочивальників. 

Ознака стійкості функціонування рекреасистеми означає здатність 

адаптуватися до умов, що змінюються, а також здатність зберігати необхідні 

властивості в умовах збурення. При цьому передбачається взаємодія 

соціальних, економічних і екологічних аспектів. Принцип ефективності, що є 

внутрішньо властивим стійкості, має на увазі оптимальне використання 

ресурсів: включаючи біологічну різноманітність; зведення до мінімуму 

негативних екологічних, культурних і соціальних наслідків; максимальне 

збільшення переваг для охорони довкілля. Це також відноситься до системи 

управління, необхідної для досягнення цих цілей. Слід зазначити, що 

характерною особливістю курортно-рекреаційної системи є вагома 

залежність від зовнішніх чинників [38]. 

У діяльності курортно-рекреаційних систем відбуваються постійні 

зміни. Ознака мінливості визначає здатність таких систем змінювати свою 

просторово-часову організацію як реакція на умови навколишнього 

середовища. При цьому сутність курортно-рекреаційної системи не 

змінюється, змінюється лише структура і поведінковий характер її 

функціонування. В більшості випадків мінливість сприяє позитивній 
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адаптації рекреасистем до умов довкілля – покращується реакція системи на 

довколишній простір і виникає модифікація управління. Проте інколи, під 

впливом несприятливих умов навколишнього середовища, виникають зміни 

структури системи, схожі на «мутації» (не спадкові зміни, схожі на спадкові). 

Також під впливом екстремальних умов навколишнього середовища, в 

курортно-рекреаційних системах можуть виникнути нестаціонарні процеси, 

що приводять до виникнення катастроф та розвитку хаосу. Такі процеси 

розглядаються теорією еволюції як ключовий чинник еволюції [39, 40]. 

Розглядати мінливість рекреасистем лише як перехід від одного стану 

рівноваги до іншого, як це роблять більшість сучасних економічних теорій, 

представляється невірним. Правильніше було б говорити про еволюцію таких 

систем і їх розвиток, як окремий випадок позитивного руху, а не зростання і 

прагнення до рівноваги. Поняття економічної еволюції поки що мало 

розроблене в економічній теорії. Існує швидше інтуїтивне, ніж наукове його 

розуміння. Загальна теорія еволюції складних нелінійних систем, до яких 

відносяться курортно-рекреаційні системи, дає загальні уявлення про 

можливий характер руху таких систем. Для таких систем найважливіше 

значення має характер біфуркації їх еволюції, який має на увазі, що система, 

розвиваючись випадковим чином, набуває нові властивості спочатку 

кількісно, а потім ймовірнісним шляхом переходить в нову якість. 

Рівноважні, стійкі стани такої системи є лише моментами в їх русі. 

Економічні кризи в термінології теорії нерівноважних систем є точками 

біфуркації, переходу в новий стан або розпаду даної системи і виникнення 

принципово нової системи [41, 42].  

Сучасні курортно-рекреаційні системи є складними 

багатофакторними об'єктами. У свою чергу, вони занурені в ще в більш 

складніше економічне середовище. Їх життєздатність, перш за все, залежить 

від їх стійкості до того, що відбувається, як в середині, так і в зовнішньому 

середовищі. З іншого боку, сам процес розвитку такої системи є джерелом її 

нестійкості, але вже у відмінності від вказаних обставин він є 
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цілеспрямованим. Таким чином, курортно-рекреаційна система повинна 

володіти з одного боку стійкістю, а з іншого боку рухливістю. Поєднання цих 

властивостей в одному утворює певне діалектичне протиріччя, вирішення 

якого лежить в створенні принципів побудови рекреасистем і методів 

управління ними, що забезпечує вирішення цих протиріч в процесі 

функціонування курортно-рекреаційної системи. Рухливість – одна з 

найважливіших властивостей курортно-рекреаційної системи, яка полягає в 

здатності швидко реагувати на зміни в довкіллі. Методи її діагностики 

включають прийоми визначення швидкості і легкості зміни всіляких 

процесів, характерних для курортних рекреацій, на процеси того ж або 

протилежного знаку, а також – швидкості виникнення і припинення процесу 

[43]. Особливість ознаки рухливості курортної рекреації як системи в даний 

час обумовлюється двома суперечливими тенденціями, характерними для 

сучасного суспільства. З одного боку, спостерігається соціальна інтеграція, а 

з іншого – прагнення до індивідуалізації. Ці чинники, разом з економічними 

процесами, можуть привести до виникнення нової властивості рекреасистем 

– елітаризму, тобто переходу від групового споживчого попиту до 

індивідуального споживання. 

Слід також відзначити тенденцію, яка полягає в тому що окрім 

наведених вище чинників, стійкість курортної системи також забезпечується 

такими елементами самоорганізації як диференціація і лабільність. 

Диференціація – це прагнення курортно-рекреаційної системи до структурної 

і функціональної різноманітності елементів, які забезпечують не тільки 

умови виникнення і вирішення протиріч, але і визначають здатність швидко 

пристосовуватися до змінних умов. Лабільність означає рухливість функцій 

елементів структури при збереженні стійкості системи в цілому. Ці 

параметри у поєднанні з ієрархічною структурою управління утворюють 

механізм адаптивності курортно-рекреаційної системи, який визначає її 

розвиток і стійкість. 
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До особливостей курортно-рекреаційних систем слід віднести 

специфіку формування рекреаційних потреб. У цій динамічній системі можна 

виділити чотири основні підсистеми: виробництво курортно-рекреаційних 

послуг, формування рекреаційного продукту, його реалізацію і споживання. 

Курортно-рекреаційні потреби в загальноекономічному аспекті 

формують інтереси рекреатуристів. З погляду ринкових відношень ці 

потреби лежать в основі споживчого попиту на рекреаційний продукт. 

Виробництво послуг формує курортна сфера. З погляду ринку це 

виробництво формує пропозицію рекреапродуктів. Досить складними і 

специфічними сферами є процеси формування курортно-рекреаційного 

продукту та його подальша реалізація на галузевому ринку. 

Споживання курортно-рекреаційного продукту характеризується 

наступними особливостями: 

- витрати рекреатуристів, як правило, кількісно перевищують звичайні їх 

витрати при мешканні в постійному місці існування. Це пов'язано з 

підвищеними витратами на транспорт, житло, харчування, а також на 

культурні і ділові заходи. Частина додаткових витрат пов'язана з чинником 

престижності рекреаційного споживання. Ця особливість істотно загострює 

проблему обліку доходів і витрат в рекреаноміці; 

- гранична корисність продукту з погляду самого рекреатуриста, країни 

його постійного мешкання, країни, в яку він приїхав, і з погляду ринку різна. 

Граничні корисності у всіх цих суб'єктів відрізняються і якісно, і кількісно. 

Ця особливість курортно-рекреаційного споживання витікає з того 

положення, що рекреаційний ринок стикається із зовнішніми ефектами 

(екстерналіями). Характерна риса екстерналій такого ринку полягає в тому, 

що виробництво, формування, реалізація і споживання курортно-

рекреаційного продукту об'єктивно формує як і додаткові витрати, так і 

додаткові вигоди. При цьому кожен учасник ринку прагне витрати 

перекласти на інших, а вигоди привласнити собі. Звідси і виникає таке явище 

як зовнішні ефекти, або екстерналії. За своєю природою зовнішні ефекти 
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можуть бути позитивними і негативними. Позитивні ефекти – це доходи не- 

рекреаційних організацій у зв'язку із збільшенням реалізованих послуг, які 

безпосередньо не входять в пакет курортно-рекреаційного продукту, 

наприклад, розвиток інфраструктури регіону; збільшення числа робочих 

місць; зростання державних доходів за рахунок податків і т. п. До негативних 

зовнішніх ефектів відноситься: забруднення навколишнього середовища, 

вилучення території придатної для цілей не пов'язаних з рекреаціями, і т. д.; 

- споживання має «кредитний» характер, тобто воно обмежене в часі, 

строго обумовлене термінами і умовами юридично і економічно оформленої 

операції при купівлі-продажі курортно-рекреаційного продукту. Ця 

особливість туристичного споживання формує своєрідну інтенсифікацію всіх 

дій рекреатуриста, що ставить перед курортно-рекреаційним комплексом 

особливі труднощі і посилюється роль менеджменту. 

Курортні рекреації, як складні динамічні системи, схильні до впливу 

різних зовнішніх і внутрішніх чинників, роль яких в кожен момент часу може 

бути різною по силі, тривалості і напряму дії. Системний підхід, який 

використовується при їх дослідженні, передбачає, що чинники впливатимуть не 

лише на елементи системи, але і на зв'язки, які існують між елементами та 

визначають цілісність і функції системи, серед яких можна виділити наступні: 

- потреби рекреантів в курортно-рекреаційному забезпеченні (зв'язок 

«рекреант – рекреація»); 

- соціальні (стійкі зв'язки між групами людей, які розрізняються 

соціальними властивостями і функціями); 

- соціально-культурні (зв'язки адаптації цілей організації і сучасних 

технологій рекреації елементам культури, які забезпечують затребуваність 

туристичного і курортологічного продукту як у межах приймаючого регіону, 

так і за його межами); 

- природно-екологічні (зв'язки по використанню природних 

рекреаційних ресурсів, взаємодія людей з природним середовищем); 
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- економічні (взаємозв'язок з іншими складовими галузями економічного 

середовища, які задіяні у виробництві рекреапродукту); 

- технологічні (медично-технологічні зв'язки туристської рекреації); 

- інформаційні (науково-технічна інформація, нормативно-правова 

документація і т. д.);  

- правові (земельні ділянки, що створюють рекреаційну територію). 

Ці види зв'язків мають місце як усередині системи (на рівні регіону), 

так і за її межами на рівні систем вищого ступеню ієрархії (державному, 

світовому), що свідчить про відкритість курортних рекреацій як системи. 

Найважливішими механізмами управління, за допомогою яких реалізуються 

зв'язки між об'єктом і суб'єктом курортно-рекреаційної системи, а також 

зовнішнім середовищем є ті, які визначаються ринковими відношеннями і 

властивостями рекреаційного ринку, які складають курортно-рекреаційну 

інфраструктуру. 

Велика кількість чинників, що впливають на розвиток курортної 

рекреації, зумовлює їх різноманітність і викликає необхідність угрупування 

різнорідних чинників. Аналіз підходів [44] до виділення критеріїв, на підставі 

яких можна групувати чинники та узагальнювати існуючі класифікації, 

дозволить всі чинники, які впливають на курортно-рекреаційну систему, 

класифікувати за наступними критеріями: способу розвитку, відношенню до 

середовища функціонування, способу впливу, способу виміру, керованості, 

способу локалізації і мобільності, перевазі. 

Чинники, які не можуть бути скореговані управляючими діями, такі як 

природно-кліматичні і географічні є некерованими чинниками. Чинники, які 

в тій або іншій мірі можуть бути скореговані шляхом застосування 

управляючих дій (наприклад, чинники рекреаційного ринку), відносяться до 

керованих чинників. За способом виміру чинники розвитку курортної 

рекреації можуть бути розділені на дві великі групи: так звані жорсткі і м'які. 

Співвідношення між окремими чинниками розвитку курортно-

рекреаційної системи на рівні регіону та її значимість знаходяться в 
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постійному русі, і не всі чинники будуть однаково важливі для конкретної 

курортної рекреації. Вищу значимість матимуть ті чинники, які визначаються 

галузями спеціалізації регіонального економічного комплексу. Вага того або 

іншого чинника розвитку курортної рекреації на рівні регіону залежить від 

здатності даного чинника локалізуватися і бути мобільним. Найбільш 

прив'язаними до курортно-рекреаційної території будуть чинники з сильною 

концентрацією (наприклад: близькість ринків, розвиненість курортно-

рекреаційної інфраструктури) і немобільні (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6. Взаємозв'язок курортно-рекреаційної системи і системи регіон 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Відповідно до чинника переваги, слід виділити, в першу чергу, набори 

наданих курортно-рекреаційних послуг, зручність їх використання, 

сезонність, тривалість рекреації і т. д. При цьому потужний розвиток 

отримують ті рекреації, які володіють достатньою кількістю рекреаційних 

послуг, включеними в систему туристично-рекреаційного обслуговування, 

здатністю до диверсифікації діяльності. Слід особливо підкреслити, що 

необхідною умовою розвитку курортно-рекреаційних систем в регіоні є 

розвиток туризму. Тому необхідно використовувати комплексний підхід до 

розвитку окремих напрямів туризму, оскільки курортно-рекреаційна система 
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і запропонований нею продукт мають бути доповнені всілякими 

туристськими пропозиціями, враховуючи, що різні види туризму, у тому 

числі і бізнес-туризм, у свою чергу здатні стати каталізатором розвитку 

інших аспектів рекреації. Ефективна стратегія розвитку курортно-

рекреаційних систем передбачає певну регіональну конкретизацію і 

адаптацію, облік ресурсного потенціалу курортної території і визначення 

місця таких систем на ринку рекреаційних продуктів. 

Курортно-рекреаційним системам властиві такі важливі 

характеристики, як структура і функції. Структура курортно-рекреаційної 

системи характеризує спосіб зв'язку її елементів, внутрішню сторону 

організації, функції відображають зв'язок системи з середовищем і, як 

правило, полягають в забезпеченні життєздатності курортно-рекреаційної 

системи в умовах довкілля, що змінюється.  

Структура і функції є взаємозв'язаними властивостями курортно-

рекреаційної системи, вони взаємно впливають один на одного, але різним 

чином. Структура характеризує постійність системи, функції – її мінливість, 

пристосовність до середовища. Функціональні зв'язки, таким чином, є 

найважливішими характеристиками рекреасистеми, оскільки основна мета 

системи полягає у виживанні і збереженні, а виживання потребує 

пристосовуватися до свого оточення. Функції першими реагують на зміну 

середовища, змінюючись самі і змінюючи структуру системи в тій мірі, в 

якій це необхідно для ефективного виконання функції. Інакше кажучи, 

функція детермінує структуру поступово, еволюційно. Зміна структури під 

впливом нефункціональних чинників можлива, але лише настільки, 

наскільки це не порушує ефективного функціонування курортно-

рекреаційної системи. В процесі еволюції розвиток функцій передує 

структурним змінам. 

Курортно-рекреаційні системи володіють властивістю ієрархічності. 

Ієрархічні системи в природі і суспільстві розвиваються швидше, вони 

стійкіші, тому їх безперервне ускладнення діє як закон, який в 
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рекреасистемах проявляється у все більшому об'єднанні, інтеграції спочатку 

відособлених структурних одиниць. Міра стійкості системи визначається 

рівнем інтеграції, тобто функціональною організацією частин системи. 

Критерієм складності курортно-рекреаційних систем є диференціація її 

частин, критерієм організованості – їх інтеграція. Безперервне підвищення 

складності і організованості системи складає сутність прогресивного 

розвитку. При цьому по мірі зростання прогресивності системи посилюється 

універсалізація структури і функцій її органів [45]. 

Дослідження еволюційного розвитку рекреасистем неодмінно 

натрапляє на проблему життєвого циклу курортно-рекреаційного продукту, 

який має багато спільного з поняттям «трансформаційний цикл». Найбільш 

відомим підходом у цьому напрямі є модель життєвого циклу туристичної 

(ЖЦТ) дестинації Батлера [46, 47] з подальшими її модифікаціями. 

Спираючись на концепцію життєвого циклу продукту американського 

економіста Вемона [48], він виділив шість послідовних стадій еволюції 

туристичної (курортно-рекреаційної) дестинації: вивчення, залучення, 

розвиток, зміцнення, стагнація, занепад або відновлення. Головним 

показником переходу від однієї стадії до іншої служить зміна кількості 

прибутку (рис. 1.7).  

Стадія вивчення характеризується невеликою кількістю відвідувачів. 

Приплив рекреатуристів обмежений внаслідок поганої транспортної 

доступності місця призначення і відсутності в ньому необхідної 

інфраструктури. Дестинацію відвідують одиничні рекреанти. Курортна 

сфера, як така – відсутня, оскільки розвиток інфраструктури для незначного 

числа туристів є нерентабельним. Чинник сезонності курортно-рекреаційного 

попиту доки не проявляє себе. На цій стадії курорт робить слабкий вплив на 

довколишню природу і економічне середовище. 
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Рис. 1.7. Модифікована модель життєвого циклу туристичної дестинації Батлера 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Стадія залучення настає завдяки ініціативі територіальних органів 

влади і домогосподарств, які включаються в обслуговування рекреатуристів. 

Число відвідувачів починає зростати, що приводить до необхідності 

створення курортно-рекреаційної інфраструктури. У цей же період 

починають проявлятися чинники сезонності та формуватися ринок курортно-

рекреаційних продуктів. Проте масштаби такого бізнесу ще порівняно малі, 

як і незначний негативний ефект, що припадає на довкілля. 

Стадія розвитку характеризується великим обсягом відвідувачів. У 

піковий сезон число рекреатуристів дорівнює або перевершує число 

постійного населення. Курортна рекреація стає вигідною сферою вкладення 

капіталу, що залучає іноземні компанії. Вони інвестують кошти в сучасну 

інфраструктуру, але при цьому істотно змінюють вигляд дестинації. Із 

зростанням популярності та розширенням в'їзного потоку дестинація 

стикається з надмірним навантаженням на курортну територію і швидким 

зносом об'єктів інфраструктури, відтоком людських ресурсів в цей сектор 

економіки. Виникає необхідність в системі планування і контролю на 

регіональному і національному рівнях. 

Стадія зміцнення характеризується уповільненням темпів зростання 

відвідувань, хоча в абсолютному вигляді їх обсяг продовжує збільшуватися. 
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Кількість туристів перевищує чисельність населення. Ринок курортно-

рекреаційного продукту приймає сучасні форми за участю провідних 

корпорацій. Курорт починає відігравати визначальну роль в економічному 

розвитку і стає основним сектором економіки дестинації. На цій стадії 

дестинація повністю інтегрується в глобальну курортно-туристичну систему. 

В той же час, сезонність має значний вплив на регіональну економіку разом з 

погіршенням якості рекреапродукту через перевантаженість та знос 

інфраструктури. 

Стадія стагнації передує занепаду дестинації. Пік прибуттів вже 

пройдено, курортна територія втрачає минулу привабливість. Вона існує за 

рахунок повторних візитів рекреатуристів, прихильних даному курортно-

рекреаційному центру. Цей період характеризується ціновими війнами, що 

веде до подальшої деградації рекреапродукту та банкротства. Перед 

дестинацією встають екологічні, соціальні та економічні проблеми. 

Завершує життєвий цикл такого центру стадія занепаду або 

відновлення. Основна маса рекреатуристів переорієнтовувалася на інші 

курорти, в'їзний потік скоротився і обмежується тепер відвідувачами на 

вихідні дні. Одночасно відмічається пожвавлення на ринку нерухомості. 

Відповідно до процесу самоорганізації туристичні і курортні об'єкти 

виставляються на продаж, купуються і перебудовуються новими власниками 

для використання в некурортно-рекреаційних цілях. Усвідомивши навислу 

над дестинацією загрозу, органи управління прагнуть змінити спеціалізацію. 

Таким чином, на стадії занепаду і оновлення задається імпульс повторному 

циклу, тобто розпочинається процес економічної трансформації.  

Саме тому стадія оновлення рідко є спонтанним процесом. Як 

правило, вона є наслідком цілеспрямованих трансформаційних перетворень. 

Успіх пов'язаний із здатністю приватного і державного сектора до кооперації 

та фокусування на тому, що кожен з них робить краще. Державний сектор 

забезпечує маркетинг дестинації, обслуговування і управління 

муніципальними атракціями. Приватному сектору відводитися ключова роль 
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в таких секторах курортно-рекреаційної сфери, як інфраструктурні проекти 

та деякі інші атракції. 

Результати моделювання на основі моделі Батлера дозволяють 

сформулювати два підходи до управління ЖЦТ. 

Перший підхід, який задається пропозицією (рис. 1.8а), полягає в 

наступному: поріг пропускної спроможності залишається на колишньому 

рівні, підтримка кількості рекреатуристів передбачається нижче за цей поріг 

за рахунок укороченої стадії розвитку. Таким чином, довга стадія залучення 

при повільному зростанні відвідувань переходить в стадію зміцнення, 

минуючи стадію розвитку. 

 
Рис. 1.8. Альтернативні сценарії ЖЦТ на основі моделі Батлера 

а) стратегія управління зниженням попиту відповідно до існуючої пропозиції 

дестинації; б) стратегія збільшення пропозиції для задоволення попиту 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Стратегії для реалізації сценарію, що задаються пропозицією, 

передбачають: введення обмежень або квот на допустиму кількість 

відвідувачів; впровадження сучасних стандартів обслуговування; введення 

обмеження на розміри та кількість засобів розміщення; виділення окремих 

зон для розвитку курортів; заборона експансії, розширення інфраструктури; 

підвищення плати за в'їзд в дестинацію, тим самим знизивши попит. 

Інший підхід, що задається попитом (рис. 1.8б), передбачає 

традиційну послідовність стадій. Проте при цьому приймаються заходи по 
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підвищенню порогу пропускної спроможності разом із збільшенням числа 

відвідувань. Реалізувати такий сценарій можливо через посилення соціально-

культурного впливу курортних рекреацій та запуску освітньо-

ознайомлювальних програм для рекреатуристів і населення. Економічний 

вимір рекреацій необхідно корегувати за допомогою активізації місцевого 

бізнесу та його експансії. 

Таким чином, сценарій (див. рис. 1.8б) передбачає збільшення 

пропозиції для задоволення попиту, тоді як сценарій (див. рис. 1.8а) – стратегію 

управління зниженням попиту відповідно до існуючої пропозиції дестинації. 

Недолік моделі Батлера полягає в тому, що вона не враховує вплив 

інших секторів економіки на розвиток дестинації, тобто модель недостатньо 

враховує вплив зовнішнього середовища. Слід також зазначити, що 

курортно-рекреаційні центри є динамічними утвореннями. Тому тривалість 

їх життєвих циклів і кожної стадії окремо розрізняється в такій же мірі, як і 

самі дестинації. 

У процесі еволюційного розвитку курортно-рекреаційних систем 

просліджуються циклічно-хвилеві коливання. Дослідження коливальних 

процесів в таких системах спирається на чотири вихідні положення загальної 

теорії економічного циклу: 

- цикл трактується як коливання ділової активності, що постійно 

повторюються. При такому підході первинним об'єктом дослідження є все 

коливання в цілому, а не окремі його фази;  

- економічна динаміка поліциклічна. Загальний коливальний рух ділової 

активності є синтезом ряду хвиль з різними амплітудами коливань; 

- циклічне коливання відбувається відносно положення рівноваги; 

- циклічні коливання відбуваються незалежно від довготривалого 

економічного зростання. На основі методів моделювання в загальній 

динаміці курортно-рекреаційної системи можна виокремити основний тренд і 

самостійні коливання довкола цієї трендової траєкторії зростання. При цьому 
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механізми коливань будуть логічно незалежні не лише від чинників 

економічного зростання, але і від самої передумови його існування [49, 50]. 

Функціонування курортно-рекреаційних систем передбачає наявність 

кон'юнктурних коливань, які носять закономірний характер. Ці зміни 

відбуваються стихійно, але повторюються регулярно. Можна стверджувати, 

що розвиток таких систем визначається нелінійними процесами з постійною 

зміною параметрів динаміки. Цикли в рекреасистемах відносяться до 

трансформаційного типу, коли коливання генеруються самою системою і в 

той же час часто є наслідком дії зовнішніх чинників. У динаміці 

функціонування особливо чітко виражені малі хвилі. Це пояснюється 

швидким обігом курортно-рекреаційного капіталу. Що ж до впливу 

зовнішніх чинників, то вони можуть прискорювати (уповільнювати) момент 

настання циклу, робити резонуючий, пом'якшувальний або деформуючий 

вплив і тим самим спотворювати вигляд циклічних траєкторій. 

Цикли курортної кон'юнктури також пов'язані з довгими хвилями. 

Аналіз їх взаємодії демонструє особливості розвитку курортно-рекреаційних 

систем на тому або іншому відрізку часу. Зокрема, кризи курортних 

рекреацій тим глибше, а підйоми значніші, чим синхронніше дві хвилі 

досягають відповідно своїх нижчих і вищих точок. Іншими словами, 

амплітуда коливань залежить від ступеню, в якому виражений резонанс 

хвиль. 

Циклічні коливання в курортно-рекреаційних системах мають 

закономірну просторово-часову організацію, в якій можна виділити центри 

локалізації імпульсу, периферію коливальних процесів і певну періодичність 

у виникненні імпульсів. Центри локалізації імпульсу циклічних коливань 

збігаються з ядрами просторової системи, де концентруються основні 

рекреаційні потоки і генеруються нові ефективніші технології ведення 

курортно-рекреаційного бізнесу, форми організації виробництва 

рекреаційного продукту. Циклічні коливання, що зароджуються в ядрах 

просторової системи, потім поширюються на напівпериферію і периферію. 
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Однією з тенденцій, характерною для сучасного стану курортно-

рекреаційних систем, є уповільнення динаміки зростання. В той же час, цей 

процес відбувається в різних сегментах просторової системи по-різному. З 

найбільшою силою він виражений на напівпериферії та периферії, де 

середньорічні темпи приросту туристських потоків скоротилися. В той же 

час, темпи приросту рекреапотоків в цих сегментах залишаються вищими, 

ніж в ядрах просторової структури. Таким чином, українські курортно-

рекреаційні системи мають значну перспективу для трансформаційного 

розвитку та істотного збільшення прибутковості. 

 

1.3. Особливості та закономірності трансформаційної економіки в 

ринковому середовищі 

 

Починаючи з кінця XX ст. світова економіка вступила в тривалий 

період радикальних змін, глобальних криз і важливих інновацій. Посилилась 

хаотичність динаміки, руйнуються економічні засади, моделювання 

діяльності фірм та корпорацій ускладнилося через слабку прогнозованість 

результатів. Світ опинився в стані наростаючого хаосу, посилення 

невизначеності, непередбачуваності раптово виникаючих змін. Однак у 

цьому хаосі, згідно І. Пригожину [51], поступово вимальовуються контури 

майбутнього економічного порядку. Його основою, стосовно до національної 

економіки, виступає трансформація соціально-економічних систем та їх 

адаптація до нових умов динамічно мінливого зовнішнього середовища. Це 

складний і суперечливий процес, успіх якого залежить, зокрема, від 

розуміння реальних механізмів цих трансформацій і здатності систем 

сприймати дані процеси. 

Багато в чому характер трансформаційних процесів визначається 

існуючою економічною системою. Узагальнюючи існуючі визначення 

поняття «економічна система» [52, 53, 54] можна сказати, що економічна 

система – це сукупність взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих елементів, 
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які утворюють певну цілісну, економічну структуру суспільства, формуючи 

цілісність економічних відносин, що складаються зі здатності володіння, 

використання, розпорядження, виробництва, обміну та споживання 

економічних благ. 

Функціонування економічної системи можна представити у вигляді 

чотирьох основних процесів: 

- метаболізму (тобто обміну з навколишнім середовищем або, в більш 

вузькому сенсі, перетворення вхідних потоків у вихідні); 

- репродукції (тобто відтворення основних умов функціонування 

системи); 

- трансформації (тобто зміни характеристик системи на основі 

механізмів самоорганізації та зовнішнього впливу); 

- реплікації (тобто породження подібних собі систем). 

Сучасна світова економіка характеризується наявністю різноманітних 

економічних систем, які в той чи інший період не залишилися незмінними, а 

постійно розвивалися. У найбільш загальному сенсі розвиток – це зміна 

системи взагалі, перехід з одного якісного стану в інший. У процесі розвитку 

відбувається деяка стандартизація, уніфікація перетворень структури і 

функцій системи. Таким чином, процес розвитку можна представити як 

послідовність циклів еволюційних змін станів всередині циклу, із 

стрибкоподібним переходом від старого стану наприкінці циклу на новий, 

більш якісний рівень, що означає початок нового циклу розвитку [55, 56]. 

Такий етап у рамках еволюційного циклу називають трансформацією. 

В аспекті можливих трансформаційних змін виділяють такі 

економічні системи як: змішана, перехідна (транзитивна) і трансформаційна 

економіки. 

Термін «змішана економіка» введено в науковий обіг Дж. М. 

Кейнсом, який трактував це поняття як сукупність різних форм власності та 

різних методів регулювання макроекономічної політики. У сучасному 

трактуванні під цим визначенням розуміється сукупність різних типів            
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(і видів) власності та різних методів впливу на економічні процеси з метою 

забезпечення найкращих результатів функціонування економічної системи. 

Вона являє собою одночасне поєднання приватного та державного секторів 

економіки, ринку, державного регулювання, тенденцій капіталізації та 

соціалізації економічних і адміністративних основ [59, 60]. 

Змішана економіка існувала завжди, з часів появи найперших держав. 

Згодом, по мірі ускладнення економічних відносин, форм власності та 

підприємництва типи економіки ставали все більш різноманітними і 

складними, як і методи регулювання їх господарської діяльності. При цьому 

в кожній країні, цілком природно, сформувалися свої виразні особливості, 

притаманні змішаній економіці. Дані відмінності змішаної економіки якраз і 

дозволили аналітикам вивести відповідні моделі (американську, японську, 

європейську), котрі об'єднуються, в свою чергу у різні національні системи 

(азіатську, латиноамериканську та інші). 

Перехідна економіка - це проміжний стан економіки в результаті 

соціально-економічних перетворень, це перехідний стан від однієї соціально-

економічної системи до іншої. Економіка перехідного періоду має ряд 

специфічних характеристик, що відрізняють її від економіки, що перебуває у 

відносно стаціонарному стані та розвивається на власній основі. По-перше, 

перехідна економіка багатоукладна, головною особливістю міжсистемного 

переходу є співвідношення обох економічних систем – і тієї яка минає, і тієї, 

яка тільки формується. По-друге, це нестабільність розвитку, перехідна 

економіка характеризується поєднанням як старих, так і нових економічних 

форм і стосунків. Тому вона є об'єктивно нецілісною, а отже й нестійкою. 

По-третє, альтернативність розвитку, підсумки розвитку перехідної 

економіки можуть бути варіантні. Багато економічних перетворень або не 

дали позитивних результатів, або дали, але незначні. У підсумку після 

завершення періоду переходу від однієї економічної системи до іншої 

можуть сформуватися різні варіанти господарського устрою, які 

представляють різні варіанти розвитку, еволюції економіки. По-четверте, це 
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особливий характер протиріч, в умовах перехідної економіки економічні 

протиріччя являють собою протиріччя розвитку, а не протиріччя 

функціонування [61, 62]. 

Трансформаційна економіка є сучасною стадією розвитку світової 

економічної системи. Вона характеризується такими особливостями, як: 

глобалізацією та урбанізацією; прискоренням темпів науково-технічного 

прогресу; процесами інформатизації; перетворенням екології в економічний 

ресурс; переоцінкою старих традиційних ресурсів і виробничих технологій; 

зміною функцій держави. Посилюється роль держави як 

загальнонаціонального центру макроекономічного та регіонального 

прогнозування, індикативного планування, регулятора грошово-кредитної, 

структурно-інвестиційної, соціальної, науково-технічної політики, ініціатора 

та організатора створення розвиненої ринкової інфраструктури [63, 64]. 

В економічній літературі поняття «трансформація соціально-

економічних систем» розглядається по-різному. При цьому автори мають 

різне уявлення про зміст цього процесу, нерідко допускають протилежне 

тлумачення даного терміну, що не тільки не прояснює суті характеристики 

процесу трансформації, а й породжує все більше питань, які не отримують 

пояснень. 

Теорія трансформації систем найбільш глибоко досліджена в 

класичній праці А.А. Богданова по тектології [65]. Серед сучасних 

публікацій слід відзначити праці з трансформації економіки І.І. Лукінова [66] 

і В.І. Кушліна [67]. Можна також виділити, принаймні, шість теоретичних 

розробок, де трансформаційні стани є основним предметом дослідження – це 

теорія перехідної економіки, теорія трансформацій капіталізму, теорія 

економічних трансформацій, теорія патоекономіки, теорія циклу та теорія 

криз і катастроф. 

Теорія перехідної економіки досліджує переважно процес системних, 

свідомо здійснюваних трансформацій, трактованих як протидія старого і 

нового. Загальне уявлення про трансформації в цій теорії полягають в їх 
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розгляді як якогось тривалого періоду часу, коли перехідність, 

невизначеність, альтернативність подальшого розвитку домінують в 

економіці, визначають її функціонування та підпорядковують собі 

відтворювальний процес. Трансформаційний стан характеризується 

системністю, масштабністю змін, істотним впливом на основу економічної 

системи. Тривалість періоду трансформації дає можливість свідомого 

управління нею. 

В якості недоліків і невирішених завдань до теорії перехідної 

економіки можна позначити її вузьку орієнтацію на дослідження переважно 

системних трансформацій, розгляд швидкості переходу як позитивної його 

характеристики, обмеження змістовності трансформаційного стану 

боротьбою старого і нового [68]. 

Теорія капіталістичних трансформацій розглядає трансформації як 

природно-еволюційну зміну, обумовлену логікою розвитку капіталізму, 

подоланням ним своїх внутрішніх відтворювальних обмежень. При цьому 

процес трансформацій являє собою сплетіння численних, часом протилежно 

спрямованих тенденцій, що народжують нові форми руху ринкової системи. 

Ознакою внутришньосистемної трансформації виступає процес 

вирощування, нашарування нових відносин на вже існуючі. Вони сприяють 

збагаченню природи системи, можуть виступати домінантами її розвитку, а 

логіку й мету руху системи не змінюють. Тривалість і розмитість змін, 

співіснування та інтеграція нових форм з попередніми дозволяє позначити 

більш якісні перетворення тільки після їх остаточної реалізації. Така 

неможливість передбачення результатів тих чи інших тенденцій визначає 

низькі прогностичні можливості теорій трансформацій капіталізму [69]. 

У теорії економічних трансформацій останні розглядаються як процес 

реформування в комплексі з його методологічними, теоретичними і 

практичними проблемами. При визначенні причин виникнення 

трансформації автори тяжіють або до свідомого початку – впливу державної 

влади, або до тенденцій, що загрожують існуванню та відтворенню [70]. 
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Теорія патоекономіки розглядає переважно негативні трансформації, 

не здатні відтворюватися на своїй власній основі, піддані значущості 

існуючого впливу зовнішніх для них законів, обмежені у своєму різноманітті 

та адаптивних кордонах. При цьому стверджується, що мутантні, патогенні 

форми реформуванню не підлягають – у них немає майбутнього, вони не 

здатні виживати в умовах, що змінюються, вони заразні, і їх необхідно 

знищувати [71]. 

З теорії циклів випливає неминучість трансформації, що розглядається 

як почергова, повторювана зміна двох альтернативних якостей. 

Трансформація виступає переломним моментом руху циклу, завжди 

несподівана та швидкоплинна. Звідси виникає розуміння трансформації як 

якісної зміни, причому тип якості визначений – він протилежний 

попередньому. Залишається неясним, коли відбудеться цей стрибок і як 

забезпечити його позитивний характер. Теорія циклу в цьому сенсі фатальна 

– за підйомом невідворотно випливає спад, гарне обов’язково зміниться 

поганим, одне поступиться місцем іншому, і це неминуче, і з цієї дихотомії 

виходу немає, оскільки визначено самим розумінням циклу. Цілком імовірно, 

що в тривалій перспективі цикли укладаються у висхідний тренд, а циклічні 

коливання можна згладити до кон'юнктурного тремтіння, але головне 

питання цієї теорії трансформацій як заздалегідь визначити умови 

сприятливих змін – залишається відкритим [72]. 

Також трансформація розглядається теоріями криз і катастроф як 

якісна зміна системи, що відбувається за межами її адаптивності. Криза при 

цьому виступає необхідним елементом розвитку, що дозволяє виявляти 

«вузькі» місця системи і знижувати поріг витрат соціально-економічних змін. 

В результаті, можуть виникнути трансформації як наслідок нездатності 

економічної системи до усунення перешкод у своєму розвитку, нездатності 

до адекватного пристосуванню і зміни (революційного характеру 

трансформацій) або як свідчення повного вичерпання потенціалу розвитку 

даної системи (еволюційна трансформація) [73]. 
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У дослідженнях В.В. Василькова [75] стан національної економіки 

визначається як режим дивного аттрактора. Перехід до стійкого стану 

припускає наступне: зміну динаміки системи (стрибкоподібний перехід до 

нового аттрактору, який переводить її на стійку траєкторію розвитку), 

активізація управління при наближенні до нового стану (опір 

закономірностей системи наростає по мірі їх подолання), знищення 

колишнього квазістійкого аттрактора. 

А в роботах І.Н. Шургліна [76] характеристика соціально-

економічного стану визначається як нестійкий рух у полі біфуркацій, чревате 

здобуттям незворотної якості в результаті мінімального впливу. При цьому 

наголошується, що чим довший біфуркаційний стан, тим менше шансів 

здобути сприятливі результати (оскільки різноманіття шляхів потенційного 

розвитку поступово зменшується, і система може опинитися перед єдино 

можливим і, швидше за все, неоптимальним варіантом). Для подолання стану 

невизначеності, здійснення «позитивної катастрофи» рекомендується різкий і 

масштабний приплив інвестицій в економіку в поєднанні із забезпеченням 

умов для їх використання. 

Аналіз теорій трансформаційних станів дозволяє зробити декілька 

висновків: 

- по-перше, єдиної думки з приводу природи трансформацій, причин їх 

виникнення, умов благополучного вирішення не склалося, в деякій мірі через 

те, що не визначено саме поняття «трансформація» і даний термін 

використовується як синонім для характеристики різних станів – від простої 

зміни до процесу свідомо здійснюваних реформ; 

- по-друге, можна відзначити спеціалізацію тієї чи іншої теорії на 

дослідженні певного виду трансформацій: міжсистемних і революційних 

(теорія перехідної економіки), внутришньосистемних і еволюційних (теорія 

трансформацій капіталізму), свідомо здійснюваних і рефлексивних (теорія 

економічних трансформацій), повторюваних і якісно певних (теорія циклів), 

адаптивних і катастрофічних (теорії криз і катастроф); 
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- по-третє, трансформація в цілому розглядається як досить тривалий 

період (за винятком теорії циклів), що мають специфічні особливості: 

невизначеність, альтернативність, реактивність, деструктивність, 

креативність; 

- по-четверте, вихід системи на новий шлях сталого розвитку є 

передумовою успішної трансформації та її закономірності ув'язуються з 

вихідним станом системи, з її історією та логікою життя, обумовлених своїм 

походженням. 

Дані висновки свідчать, що розгляду трансформацій як відокремлених 

станів, для побудови цілісної їх теорії явно недостатньо, трансформації це 

лише частина загального процесу розвитку, вони генетично з ним пов'язані і 

не можуть бути зрозумілі і розкриті поза цим процесом. 

Звідси випливає необхідність розгляду основних теоретико-

методологічних підходів до дослідження соціально-економічних динамічних 

процесів, де трансформація постає як їх внутрішня і необхідна частина. 

Звернення до аналізу концепцій економічної динаміки дозволяє 

визначити місце і призначення трансформацій в економіці, їх джерела та 

фактори, охарактеризувати стан економічної трансформації, виявити способи 

подолання трансформаційних станів, виявити закономірності перебігу 

трансформаційних процесів. Все це складе основу для побудови теорії і 

моделей трансформацій економіки курортно-рекреаційних систем. 

Можна виділити шість основних підходів щодо дослідження 

економічної динаміки, в рамках яких, так чи інакше, розглядаються процеси 

трансформацій, це: еволюційно-інституційний, діалектико-формаційний, 

системно-структурний, інформаційний, енергійно-синергетичний, 

соціокультурний (цивілізаційний) підходи. 

Еволюційно-інституціональний підхід [77, 78] орієнтується на розгляд 

природних змін інституційної структури. Її трансформація носить переважно 

локальний характер і виражається в зміні формальних правил. При цьому 

деструктивність змін мінімізована, оскільки вони здійснюються в 



52 

протиборстві з інтересами інших соціальних груп і під їх контролем. Досить 

широка трансформація інститутів можлива при глибоких технологічних 

перебудовах, зміні домінуючого фактора економічного зростання і виході на 

сцену нового суб'єкта зі значним економічним потенціалом. Системна 

інституційна трансформація, що носить масштабний, якісний, революційний 

характер, яка змінює стереотипи поведінки, і частина неформальних норм 

можлива тільки під впливом зовнішнього середовища або при накопиченні 

трансформуючої енергії – слідства жорсткості інституційної системи, її 

нездатності сприймати децентралізовані сигнали до малих змін. 

Обмеженість еволюційно-інституційного підходу полягає в його 

мікроекономічній спрямованості, яка передбачає дослідження локальних, 

кон'юнктурних змін, що не дозволяє оцінити загальну тенденцію розвитку 

всієї інституційної системи [79, 80]. 

У рамках діалектико-формаційного підходу економічна система 

розглядається як цілісний організм, що розвивається за рахунок 

безперервності процесів виробництва і споживання. Динаміка економічної 

системи пов'язана з поступовим набуттям нею властивостей: загальності, 

цілісності, тотальності. Трансформаційні процеси при цьому спостерігаються 

на трьох взаємопов'язаних рівнях. 

По-перше, як наслідок будь-якої активності, яка передбачається для 

впливу на об'єкт, відбувається вихід у зовнішнє середовище за межі форми 

активного початку. Потім необхідне повернення енергії від об'єкта, причому 

засвоїти цей зворотний потік, активний початок, можна тільки 

вдосконалюючи свою структуру. Якщо ж активний початок не здатний 

засвоїти зворотний потік енергії, то воно приречене на стагнацію і загибель. 

Тобто трансформація виступає тут необхідною умовою існування та 

розвитку, способом життєдіяльності. 

По-друге, трансформація породжується протиріччям цілого і частини. 

Для повноти свого розвитку частина повинна відокремитися, знайти 

формальну самостійність щодо цілого. При цьому надмірне відокремлення 
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загрожує наростанням незбалансованості системи та втратою нею цілісності. 

Система вступає в стан патоморфозу – її єдність порушується, і розпад 

системи стає реальною загрозою. Боротися з патоморфозом можна двома 

способами: або знищуючи «відокремлену частину», або підтягуючи до її 

рівня всю систему. В останньому випадку патоморфоз стає стимулом 

розвитку. 

Ситуації патоморфозу в економіці виникають дуже часто – 

відтворювальний механізм включає в себе безліч відокремлених ланок, що 

прагнуть переключити ресурсні потоки на себе і породжують тим самим 

макроекономічну незбалансованість, яка також долається двома способами: 

урізанням ресурсів для надмірно розвиненої ланки або посиленням 

стимулювання інших ланок відтворення. 

По-третє, трансформація виникає при визначенні від системи, основи 

нової цілісності, яка, у свою чергу, виникає на ґрунті активації нової 

специфічної функції, тобто окремий орган цілісного організму починає 

претендувати на зовсім самостійне існування і статус нової цілісності. Вона 

виникає в ситуації повного розгорнення старої системи, яка вже не сприймає 

зовнішній світ як трансформуюче джерело, оскільки в силу своєї тотальності 

є цілком самодетермінованою. Така система перестає реагувати на зміни і 

стає неефективною. 

Таким чином, всі трансформаційні процеси зав'язані на відособленні 

та розвитку носія якої-небудь функції в системі, яка з тих чи інших причин 

активізується та змушує систему якось на це реагувати, відхилятися від 

сформованих норм життєдіяльності. Тобто концентроване і основне втілення 

трансформації в рамках діалектико-формаційного підходу являє патоморфоз 

– надмірний розвиток якої-небудь частини органічного цілого. Відповідно, до 

вичерпання потенціалу розвитку системи дана частина буде знівельована 

(залежно від ресурсних запасів – або через пригнічення активізованої 

функції, або через активізацію решти частин цілого) [81, 82]. 
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В цілому, діалектико-формаційний підхід дає можливість побачити 

найголовніше в економіці – умови сполученого і узгодженого 

функціонування всіх її елементів, тобто умови ефективного відтворення. 

Послідовне застосування даного підходу дозволяє розкрити формування 

цілісності відтворювального процесу на макро- та мікрорівнях. 

Однак і діалектико-формаційний метод має свої межі застосування. 

По-перше, його субстанціональною основою є вартість, що розгортається до 

стадії загальності. Тим самим закладаються певні історичні рамки даного 

підходу, а саме вартісне господарство. По-друге, даний метод телеологічний, 

оскільки передбачає якісь початкові положення, інваріантність в появі 

цілісності. Звідси виникає деяка внутрішня заданість економічного розвитку. 

По-третє, виділення в якості основної системної властивості характеру та 

способу з'єднання особистих і речових факторів виробництва (робочої сили і 

засобів виробництва). Як наслідок, трактування відносин власності тільки як 

підстава економічної системи, як властивість цілісності – тобто накладати на 

власність не властиві їй функції, неадекватно розширено трактувати її зміст. 

Системно-структурний підхід розглядає економіку як складно 

організовану відкриту систему і орієнтує дослідження на розкриття цілісності 

об'єкта та забезпечуючі їх механізми, на виявлення різноманітних типів 

зв'язків складного об'єкта і зведення їх в єдину теоретичну систему [83, 84]. 

Трансформація в рамках даного підходу розглядається як втрата 

економічною системою стійкості, лінійності, цілісності. При цьому мова йде 

не про звичайні збурювання, постійно породжувані хаотичністю, мікрорівня і 

їх стабілізацією та адаптивним поглинанням з боку цілого. Трансформація 

виникає як наростання некомпенсованих збурень зовнішнього середовища – 

система в силу своєї надмірної жорсткості відкидає нову впорядкованість 

взаємозв'язків і все більше ресурсів витрачає на їх недопущення, на підтримку 

своєї стійкості. Можливий і інший варіант досягнення того ж деструктивного 

варіанту, це коли система орієнтується на розвиток, на збільшення його 
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інтенсивності, обмежуючи потік ресурсів на підтримку своєї стійкості. У 

першому випадку система руйнується, у другому – соціально вибухає. 

Системно-структурний підхід містить достатньо серйозний 

інструментарій для стеження за станом економічної системи та ефективного 

управління нею. Кібернетична інтерпретація цього інструментарію дозволяє 

моделювати різні варіанти розвитку системи і здійснювати макроекономічне 

моделювання [85, 86]. 

Таким чином, цінність системно-структурного підходу є в тому, що 

він дозволяє скоротити варіанти розвитку до якоїсь сукупності найбільш 

прийнятних, але він не рятує від необхідності аналізу отриманої сукупності 

для здійснення адекватного вибору. 

Суть інформаційного підходу полягає в розгляді інформації як умови 

відтворення будь-якого організму, тобто інформація несе дані про попередні 

цикли і дає можливість вибудувати наступний цикл по аналогії. Генетична 

інформація дозволяє зберігати біологічні параметри організму, поведінкова – 

передати моделі виживання при взаємодії з середовищем, логічна – 

відтворювати всю сукупність технологічних прийомів і процесів. 

Трансформація тут трактується як зміна програм у розвитку певної 

інформаційної системи, як введення наступної порції інформації з 

гігантського її сховища – біоморфного поля, як перехід з повністю 

заповненої ніші певної розмірності в іншу (більшу при розвитку, меншу – 

при регресії). У цьому випадку трансформується вже не окрема інформація, а 

інформаційна система – комплекс генераторів, операторів і споживачів 

інформації. Але проблема забезпечення всіх цих коштів не розкривається – 

відомо, що треба робити, на що орієнтуватися, але сам механізм реалізації 

захований в накопиченій інформації [87, 88]. 

Енергійно-синергетичний підхід використовується для дослідження 

незамкнутих нелінійних ієрархічних систем будь-якої природи. В основі 

динамічних процесів – зворотна залежність негативного типу між структурою 

та енергією. Передбачається, що в результаті первинного впливу відбулося 
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звільнення енергії із початковим кодом організованості. Ця вільна енергія – 

будівельний матеріал для структур (енергія перекодується у структури). В 

результаті витрати цієї енергії зростає організованість речового світу. 

При виникненні структури формується якийсь порядок, що 

протистоїть чинному хаосу і знижуються можливості подальших 

перетворень. Виникає пастка для енергії, яка акумулюється в матеріальній 

структурі та в певний момент пробиває її порядок, руйнує структуру 

повністю або частково, ввергаючи її тим самим в стан хаосу і невизначеності. 

З'являється специфічний «біфуркаційний котел», де виникають різні варіанти 

подальшого розвитку структури. Подібний стан триває недовго – 

починається процес самоорганізації, що призводить до появи нового 

порядку, нового аттрактора, нової траєкторії руху, нової (більш ускладненої) 

структури. Потім енергія знову починає накопичуватися і все повторюється 

спочатку [89, 90, 91]. 

Недолік даного підходу полягає в тому, що він не визначає 

відмінностей у протіканні трансформаційних процесів на різних рівнях, це 

призводить до спотвореної оцінки їх результатів (трансформація на 

мікрорівні – якісно відрізняється від трансформації на макрорівні – і за 

масштабами, і за механізмом протікання, а найголовніше – за наслідками). 

Соціо-культурний (цивілізаційний) підхід представлений величезною 

кількістю концепцій, що об'єднуються у прагненні пояснити економічну 

динаміку на основі зміни одного або групи соціокультурних факторів, причому 

конфігурації динаміки можуть бути різними – найбільш популярні лінійно-

безперервно-висхідні та циклічні. Лінійно-поступальні концепції – найбільш 

чисельні трансформації в них розглядаються як поступове накопичення деяких 

позитивних властивостей в русі до певного ідеального стану.  

В цілому, трансформації в рамках соціокультурного підходу 

оцінюються негативно. Визнаючи їх неминучість, рекомендується швидше їх 

долати, погоджуючи інтереси і виробляючи інтегровану культуру [92, 93, 94]. 
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Отже, аналіз підходів до дослідження економічної динаміки показав, 

що існують якісь загальні уявлення про виникнення, перебіг та завершення 

трансформаційних процесів у дослідників різних методологічних шкіл: 

- по-перше, система перебуває в стійкому стані за наявності ієрархічної 

структури і можливості адаптуватися до постійних локальних змін; 

- по-друге, джерелом трансформації виступають внутрішньосистемні 

процеси; 

- по-третє, трансформаційний стан характеризується руйнуванням 

ієрархічних структур, локалізацією економічних процесів, відсутністю явно 

визначених траєкторій руху, нестійкістю і оборотністю зв'язків. Слід 

зазначити, що стан нестійкості характеризується практично однаково в 

рамках всіх підходів; 

- по-четверте, вихід зі стану нестійкості зв'язується з минулим (історією) 

системи, але вказується на значний вплив випадкових факторів. Робиться 

висновок, що вихід з нестійкості не гарантує ефективності новому стану; 

- по п’яте, визнається, що стан нестійкості бажано долати швидко. 

Проведений аналіз свідчить про можливість побудови теорії 

економічних трансформацій та розробку інструментарію моделювання 

трансформаційних процесів, зокрема, моделей трансформаційних змін в 

економіці курортно-рекреаційних систем. 

 

1.4. Концепція дослідження трансформаційних змін в курортно-

рекреаційних системах 

 

Цілісне сприйняття складних і неоднозначних явищ сучасної 

економіки, формування комплексної системної концепції економічного 

розвитку курортно-рекреаційних систем, її закономірностей значною мірою 

обумовлено осмисленням економічного середовища функціонування. 

Тенденція системних трансформацій, економічних криз, гіперконкуренція, 

дисипативні явища приводять до збільшення ризиків, які супроводжуються 
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зміною внутрішніх механізмів функціонування курортно-рекреаційних 

систем. Базисом для таких змін виступають трансформації економічних 

процесів, властивих курортно-рекреаційній економіці [95, 96]. 

Підставою для досліджень особливої категорії «економічної 

трансформації курортно-рекреаційних систем» стали процеси радикальних 

перетворень у соціально-економічних системах на макро-, мезо- та 

мікрорівнях. Як наслідок, термін «трансформація економічних систем» 

найчастіше став використовуватися для позначення «радикальних ринкових 

реформ» поряд з терміном «перехідна економіка». Термін «transformation» 

використовується у випадку, коли перетворення являють собою відкритий 

процес змін, для яких може бути визначений лише загальний вектор руху, а 

результати залишаються невідомими [97, 98]. 

В економічній науці існують різні погляди на роль і значення 

економічних трансформацій. Зокрема, деякі дослідники трактують категорію 

«трансформація» як докорінне перетворення системи внаслідок зміни 

порядку у системі та її структури [99]. Інші дослідники визначають 

«трансформацію» економічної системи як процес безперервного 

перетворення, видозміни системи в її єдності, взаємозв'язку і 

взаємозв'язаності, оскільки їх розвиток утворює єдиний процес економічного 

руху [100] або як процес появи, зникнення або зміни елементів і зв'язків в 

економічній системі [101]. 

Аналіз різних підходів до проблеми трансформацій економічних 

систем демонструє, що практично кожен з них правомірний стосовно 

певного виду трансформації і конкретного виду системи. З метою 

конкретизації терміну «економічна трансформація курортно-рекреаційних 

систем» і для досягнення цілей дослідження введемо таке визначення. 

Під трансформацією курортно-рекреаційних систем будемо 

представляти керований перехід системи з одного стану економіки в деякий 

покращений інший шляхом зміни взаємозв'язку, складу або структури 

елементів, що змінює емерджентні властивості системи. 
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Формальне визначення трансформації курортно-рекреаційних систем 

задано наступним чином. Нехай під способом дії курортно-рекреаційної 

системи в загальному випадку розуміється відношення між станами її входів 

),...,,(
10 k

xxxX   і виходів ),...,,(
10 m

yyyY  . Це відношення формально 

можна виразити як трансформацію вектора X  і вектора Y , та записати у 

вигляді )(XTY  , де T  – оператор трансформації. Оператор висловлює 

правило, на основі якого відбувається трансформація вектора X  у вектор Y . 

Це правило може бути записано за допомогою деякої матриці. Позначимо 

через x j
  – зміну значення j  компонентів вектора X , а через y

j
  – зміну 

значення j  компонентів вектора Y . 

Нехай j  компонента вектору X  змінюється на x j
 , а інші 

компоненти цього вектора залишаються незмінними. Тоді, згідно з 

визначенням трансформації, відбувається певна зміна i   компоненти вектора 

Y . Відношення kjmi
x

y
a

j

i

ij
,1;,1; 


















 , яке виступає у якості показника 

часткового впливу зміни значення j  компонента вектору X  на i  компонента 

вектору Y , будемо називати коефіцієнтом часткового трансформаційного 

ефекту. Сукупність цих коефіцієнтів можна представити у вигляді матриці 

A , яку назвемо матрицею трансформації: 
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За допомогою цієї матриці правило трансформації вектора X  у вектор 

Y  можна виразити у вигляді наступної системи рівнянь: 
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або xAy  . 

Альтернативний опис процесу трансформації курортно-рекреаційних 

систем може бути представлено на основі теорії графів [102, 103]. Досвід 

дослідження складних систем [104, 105] показує, що на початковому етапі 

аналізу їх елементи доцільно представляти у вигляді вершин графа, 

наділених певними властивостями, а взаємодію описувати за допомогою 

ребер. Інакше кажучи, структура курортно-рекреаційної системи – це 

організація цілого із складових частин, тісно взаємодіючих один з одним при 

функціонуванні такої системи. Будемо вважати тотожними такі поняття, як: 

граф системи та структура системи, вершина графа і елемент системи, ребро 

графа та зв'язок між елементами системи. 

Для всякого кінцевого графа будемо використовувати позначення: 

),( EVG  , де  
i

vV  , та nji ,1,   − безліч вершин, а   jivveE
ji
 ,  − 

безліч його ребер [106]. Розповсюдження збурення від одного елемента 

системи до іншого на графі системи буде задано орієнтованим ребром − 

ребром із заданими початком і кінцем. Орієнтоване ребро часто називають 

дугою, а граф з дугами − орграфом. Орграф структури модельованої 

курортно-рекреаційної системи не матиме петель (тобто дуг, на початку та 

наприкінці тих, які б збігалися). 

На орграфі ),( EVG   системи для вершини niVv
i

,1,  , вагою 

1)(0  tw
i

 є величина показника якісного стану елемента системи, 

відповідного до вершини 
i

v . А вагою 
ijji

vvw ),(  дуги Evv
ji
),( , є число 

10 
ij

, що дорівнює збереженій частці переданого збурення при переході 

від вершини 
i

v  до вершини 
j

v  – зване коефіцієнтом опірності. 

Процес зміни ваг вершин графа системи можна відобразити 

наступним правилом, званим трансформаційним збуренням. Воно полягає в 

наступному: трансформаційне збурення визначається впливом 

),...,2,1(),( njtz
j

 , в дискретному часі nt ,,1,0  , яке задається 
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відношенням 
)1(
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)(




tw

tw
tz

j

j

j
, з 0t , тоді для i  вершини графа G  

визначимо трансформаційне збурення: 
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)(1)()1(   (1.8) 

вважаючи при цьому, що 
i

Lv  – кількість дуг, що входять до вершини 
i

v . 

Наведені співвідношення задають зміни ваг вершин графа ),( EVG  , 

тим самим визначаючи динаміку поширення зовнішніх збурень по курортно-

рекреаційній системі. Перша формула відповідає зростаючим 

трансформаційним збуреням, які збільшуються при переході від однієї 

вершини до іншої. Друга формула відповідає трансформаційним збуреням 

затухаючим, які зменшуються при переході від однієї вершини до іншої. 

Автономне трансформаційне збурення на зваженому орграфі G  визначається 

відповідно введеним правилом за вектором початкових значень 

 )0(),...,0(),0()0(
21 n

wwwW   та вектором впливів  )0(),...,0(),0()0(
21 n

zzzZ  , 

що задає вплив )0(
j

z  в кожній вершині 
j

v  в момент часу 0t . Автономне 

трансформаційне збурення спільно з вектором початкових значень описує 

стан системи в початковий момент часу, коли під вплив зовнішніх 

збурюючих впливів потрапляють всі елементи курортно-рекреаційної 

системи. Відповідно із описаним процесом трансформаційного збурення на 

орграфі можна ввести різні критерії трансформаційних змін системи. 

Зокрема, можна вважати, що курортно-рекреаційна система перебуває в стані 

трансформаційних змін, якщо показник якісного стану хоча б одного з 

найбільш значущих елементів системи нижчий деякого допустимого рівня. 

Цей рівень будемо називати критичним рівнем якісного стану елемента v  і 

будемо позначати, як )(vR . Якщо показник якісного стану елемента нижчий 

за критичний рівень, то елемент не в змозі виконувати покладених на нього 

функцій, або функціонувати необхідний час. Елемент, що знаходиться в 

такому стані, не передає поширююче по системі трансформаційне збурення.  



62 

Іншим важливим критерієм трансформаційних змін є структурна 

нестійкість )(uS  та вершини u . Структурною нестійкістю будемо називати 

число шляхів, кінцем яких є вершина u . 

Структурна нестійкість елемента дає якісну оцінку його розташування 

в структурі системи. Вона дозволяє судити про те, наскільки безпечно 

розташування елемента в структурі курортно-рекреаційної системи щодо 

інших елементів в період трансформаційних впливів. Структурна нестійкість 

елемента визначає вигідність його розташування в структурі системи при 

розповсюдженні по системі збурень, але структурна нестійкість не дає 

кількісної оцінки погіршення ефективності елемента при попаданні системи 

в умови трансформаційних впливів. Такою оцінкою може служити параметр, 

який назвемо граничним показником вершини, і який є доповненням 

структурної нестійкості. 

Граничним показником вершини u  назвемо величину показника 

якісного стану відповідного їй елемента системи на момент закінчення часу 

збурюючого впливу, який позначимо через )(uQ . Можна підрахувати суму 

довжин усіх шляхів, кінцем яких є вершина u . Позначимо цю суму через 

)(uQ  і назвемо заходом структурної нестійкості вершини u . Тоді: 

)(1)(

0
)( uQuS

u
zwuQ      (1.9) 

де 
u

w  – показник якісного стану вершини u  в початковий момент 

автономного трансформаційного збурення. 

Представлення досліджуваної курортно-рекреаційної системи у 

вигляді зваженого за правилом графа ),( EVG   і формалізація зовнішнього 

впливу на систему як автономного трансформаційного збурення визначає 

модель розповсюдження трансформаційних впливів по всій системі. 

Таким чином, трансформація курортно-рекреаційних систем означає 

всілякі якісні їх перетворення в контексті економічного розвитку. Такий підхід 

відрізняється рядом спільних переваг. По-перше, він передбачає розгляд 

об'єкта трансформації як системного утворення, а не як сумативного цілого 
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або простої сукупності різних елементів, позбавлених єдності 

функціонального призначення. По-друге, дозволяє досліджувати 

трансформації курортно-рекреаційних систем в динаміці їх розвитку, а 

високий рівень невизначеності кінцевого результату передбачає необхідність 

моделювання трансформаційних процесів, зокрема, методами теорії хаосу і 

катастроф. По-третє, такий підхід передбачає пошук певних закономірностей у 

формуванні вектора трансформації курортно-рекреаційних систем відповідно 

до критеріїв цілісності системи. Функціональний розвиток, пов'язаний із 

збереженням стійкого стану, системної якості та порядку системи, по мірі 

накопичення змін переходить в трансформаційний розвиток (рис. 1.9). 

 

Рис. 1.9. Зміст та етапи трансформації курортно-рекреаційних систем 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 
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Разом з цим, досі залишається відкритим питання про напрямки 

(траєкторії) можливих трансформаційних змін. Існує безліч 

трансформаційних траєкторій, які в кінцевому результаті призводять до 

багатоваріантних рішень. Отже, потрібен інструментарій дослідження таких 

траєкторій, він повинен містити в собі як можливості необхідного 

коригування трансформаційних процесів, так і можливі зміни цілей 

трансформації. 

Узагальнюючи досвід сучасних досліджень в області трансформації 

економічних систем, можна прийти до висновку про те, що найменш 

дослідженими на сьогоднішній час залишаються питання щодо джерел і 

цілей трансформаційних процесів в системах різного рівня; можливостей і 

умов вибору тієї чи іншої траєкторії трансформації; критеріїв ефективності 

трансформаційних перетворень; взаємовпливу факторів внутрішнього і 

зовнішнього порядку, що викликають трансформаційні зміни. 

Багато дослідників розглядають трансформацію системи як динамічні 

перетворення її структури [107, 108], причиною якого служить зміна її 

структурних елементів і зв'язків між ними, що виходять за межі можливостей 

самоорганізації системи на попередньому рівні. При цьому проблемним 

залишається питання, що виступає як джерело (фактор-трансформер) даних 

змін, коли і як він зароджується, який напрямок його дії, чи є 

трансформаційний процес керованим. 

Вплив фактору-трансформера може бути як флуктуаційним, так і 

досить істотним. У будь-якому випадку він спочатку викликає певні зміни в 

системі, а якщо вони стабілізуються, то система зберігає колишню структуру.  

Якщо ж відбуваються зміни досить сильні, то вони ведуть до 

перетворення системи, тобто до її трансформації. Як правило, в результаті 

цих процесів спостерігається реінжиніринг всієї соціально-економічної 

системи, її якісна зміна, придбання нею нових властивостей. Такий процес 

може бути досить швидким у часі, і нова система набуває нові значні 



65 

переваги. Разом з тим процес трансформації може бути тривалим і система, 

що знов утворилася, може виявитися менш ефективною, аніж попередня. 

Як показав попередній аналіз, трансформаційні процеси трактуються 

переважно ієрархічно, тобто їх характеристики, збурення і наслідки 

прив'язані до місця предмета трансформації в економічному просторі. 

Відповідно, можна виділити три основні види трансформацій:  

- одинично-локальні (мікроекономічні внутрішньосистемні); 

- функціональні (макроекономічні внутрішньосистемні); 

- глобальні (міжсистемні). 

Міжсистемні, глобальні трансформації в туристичній та курортній 

економіці – явища рідкісні, і пов'язані, в основному, зі світовими кризами.  

Зазвичай глобальні трансформації життєвого циклу курортних систем 

пов'язані зі зміною цілей діяльності – виживання, стабільного існування, 

розвитку і перетворення. Дана динаміка характерна як для окремої рекреації, 

так і для національної туристичної та курортної сфери в цілому, 

підкреслюючи універсальність життєвого циклу потреб [109, 110]. 

Функціональні трансформації в курортно-рекреаційних системах 

виникають як реакція на дії зовнішнього середовища (наприклад, брак 

ресурсів або конкуренція), на завершення деякого етапу у розвитку окремих 

функціональних ланок виробництва рекреаційного продукту. 

Макроекономічна незбалансованість, спади, кризи - це все є сигналами 

функціональних трансформацій. Їх причини досить виразно позначені, вони 

носять переважно локальний характер, і тому даний тип трансформацій 

цілком піддається економічному регулюванню з досягненням ефективних 

результатів. 

Характеристика цих трансформацій представлена в табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2 

Характеристика основних типів трансформацій 

Типи 

трансфор-

мацій 

Одинично-локальні 

трансформації 

Функціональні 

трансформації 

Міжсистемні (глобальні) 

трансформації 

Форма 

вираження 

Відтворювальний 

процес як зміна 

стадій створення 

рекреаційного 

продукту. 

Функціонування 

окремих 

господарських 

суб'єктів. 

Макроекономічна 

незбалансованість 

різного типу та 

глибини (кризові 

ситуації, циклічні 

спади, кон'юнктурні 

невідповідності). 

Системна криза, 

економічна катастрофа, 

зміна принципів і 

характеру зв'язків між 

господарськими 

суб'єктами. 

Причини 

виникнення 

Поділ праці, 

конкуренція, 

обмеженість 

ресурсів. 

Відокремлений і 

самостійний цикл 

відтворення окремих 

функціональних 

ланок. Їх 

перерозвинення або 

недорозвинення, що 

порушують цілісність, 

ритм і спряженість 

відтворювального 

процесу. 

Техніко-економічна 

неоднорідність 

виробничих ланок. 

Нездатність забезпечити 

досягнення мети та 

спряженості відтворення, 

зниження адаптивних 

властивостей. Сильні 

зовнішні збурення. 

Можливі 

наслідки 

Поточне 

функціонування 

господарюючих 

суб'єктів. 

Поширення 

незбалансованості на 

зв'язані функціональні 

ланки. Адаптація 

відтворення до 

функціональних змін. 

Втрата відтворювальним 

процесом цілісності, його 

локалізація на рівні 

функціональних ланок. 

Трансформаційний спад. 

Зміна цілей відтворення, 

набуття нової цілісності. 

Законо-

мірності 

Здійснюються 

безперервно з 

швидким 

залученням і 

використанням 

ресурсів. 

Виникають 

періодично, 

взаємопов'язані з 

економічними 

циклами. Сприяють 

розширеному 

відтворенню за 

наявності вільних 

ресурсів. 

Спостерігаються рідко, 

при природному 

протіканні займають 

досить тривалий період, 

складаються з багатьох 

функціональних 

трансформацій. У рамках 

системного реформування 

проявляються закони 

еволюційного регресу. 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Аналіз всіх типів трансформацій відтворення дозволяє зробити 

наступні висновки: 
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- взаємозв'язок і накопичувальний характер появи трансформацій. 

Постійні поодинокі трансформації поступово визначають зміни тієї чи іншої 

частини курортно-рекреаційної системи, ініціюючи функціональні 

трансформації, які, в свою чергу, при досягненні кордонів адаптації, здатні 

призвести до глобальних трансформацій. Даний зв'язок вказує на природу 

економічних трансформацій і на природно-послідовний, ієрархічний 

механізм їх виникнення; 

- повторюваність трансформацій (постійна у одиничних, періодична у 

функціональних, рідкісна у глобальних) показала наявність 

трансформаційного циклу, що має чітко помітні етапи, зі своїми 

характеристиками і особливостями. 

В економічній науці виділяються наступні шляхи трансформації: 

еволюційний, модернізаційний (реформаційний), революційний. Еволюційна 

трансформація – безперервний процес самоорганізації та саморозвитку, 

джерело якої знаходиться в самій системі. Вона відбувається у всій системі і 

передбачає поступове становлення системної цілісності на основі дозволу 

об'єктивно виникаючих протиріч шляхом дії економічних перетворень. Це 

поступовий, плавний процес, що не припускає різких стрибків (біфуркацій, 

катастроф і хаосу) [111, 112]. Еволюційний шлях трансформації є основним 

для курортно-рекреаційних систем в контексті інноваційного економічного 

розвитку. 

Модернізаційна (реформаційна) трансформація здійснюється шляхом 

передачі впливів з верхніх рівнів ієрархії на нижні і передбачає перетворення 

значної частини параметрів системи в рамках збереження її базових 

властивостей на інноваційній основі. Під час модернізації курортно-

рекреаційних систем відбувається лише корегування окремих їх елементів з 

метою поліпшення ефективності старої системи без зміни її основ. Отже, 

модернізацію можна розглядати як прихований етап трансформації. Маючи 

різну ступінь глибини, модернізація створює умови для подальшого якісного 

перетворення системи, саме тому є сенс говорити про модернізаційну 
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трансформацію, яка, вписуючись в логіку еволюційних процесів, істотно 

прискорює їх [113, 114]. 

Революційна трансформація передбачає руйнування старої системи і 

становлення нової в прискореному, біфуркаційному режимі. Революційна 

трансформація пов'язана з руйнуванням колишніх економічних структур і 

створенням нових за активної участі сильних зовнішніх дій [115, 116]. 

Останнім часом в економічній науці виділяється новий напрямок 

дослідження трансформацій, відомий як системна економіка. Відповідно до 

цього напрямку, «картина світу» економіки постає як арена виникнення, 

взаємодії, трансформації, розвитку та ліквідації економічних систем [117, 

118]. Передбачається, що в діяльності кожної економічної системи беруть 

участь індивіди, що володіють відповідними потребами і такими якостями, 

як активність, інтелект, здатність до прогнозування та планування, потребою 

в колективних діях і інше. Все це в сукупності зумовлює їх поведінку, в тому 

числі, реакцію на зовнішні впливи. 

Слід зазначити, що необхідність концепції економічної трансформації 

курортно-рекреаційних систем обумовлена, значною мірою, потребами 

практики [119, 120]. Будь-яка держава, намагаючись зламати тенденції 

несприятливого розвитку курортно-туристичного сектору економіки і 

вибираючи модель реформування, стикається з різними їх варіантами і несе 

значні витрати вибору.  

Наявність універсальної концепції трансформації дозволяє зменшити 

ризики застосування неадекватної моделі реформування, оскільки вона 

засобами моделювання і на основі реальної дійсності конкретизує і наповнює 

вихідну модель реформування. При такому підході трансформаційні дії, 

принаймні, будуть гарантовано виводитися з генотипу даної держави, а не 

повністю запозичуватися з чужого досвіду. 

Крім того, концепція економічної трансформації курортно-

рекреаційних систем орієнтується на цілісне осмислення процесу 

перетворень, теперішнє розглядається в єдності з минулим і майбутнім. 
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Трансформаційні процеси не вичерпуються і не зводяться безпосередньо до 

трансформаційного стану, зароджуються вони в стійкій системі і вимагають 

аналізу та дослідження навіть при виході на траєкторію сталого розвитку. 

Уявлення про стратегічні наслідки трансформаційних рішень дозволяють 

діяти з більш високим горизонтом прогнозування, що здатне збільшити 

ймовірність сприятливого результату. 

Нарешті, концепція економічної трансформації курортно-

рекреаційних систем дозволяє здійснювати попереднє моделювання 

реформаторських рішень з отриманням різних сценаріїв дій, а не оцінювати 

їх постфактум, як досі робить вітчизняна економічна наука. Також вона 

здатна слугувати засобом мінімізації невизначеності. 

З теоретичної точки зору необхідність концепції економічних 

трансформацій випливає з різноманіття їх трактувань – аналітична тенденція 

в пізнанні предмета обов'язково повинна змінитися тенденцією до синтезу. 

Звідси випливає і методологічна необхідність – без універсальної концепції 

подальше дослідження природи трансформацій курортно-рекреаційних 

систем загрожує прогресуючим розгалуженням уявлень про неї, відходом у 

все більш приватні проблеми, у надмірну конкретизацію. 

Слід зазначити, що процеси трансформації курортно-рекреаційних 

систем взаємопов'язані з процесами трансформації регіональних економічних 

систем або систем просторової економіки [121, 122]. Такі трансформації 

здійснюються у вигляді трансформаційного циклу за допомогою 

послідовного проходження двох фаз: структурної трансформації та 

просторової трансформації.  

Перехід від першої фази трансформаційного циклу до другої 

здійснюється за допомогою інфраструктурних змін, включаючи реалізацію 

інфраструктурних, інноваційних проектів. Інший рівень просторової системи, 

що міняє якість простору, досягається шляхом впливу зовнішніх факторів. 
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Висновки до першого розділу 

 

У розділі розроблено теоретико-методологічні положення 

математичного моделювання та аналізу системних властивостей курортно-

рекреаційної економіки, їх мультиплікативного впливу на процеси, що 

протікають в соціально-економічних системах та економічні перетворення на 

основі впровадження трансформаційних методологій. Проведене наукове 

дослідження дало змогу сформулювати наступні висновки: 

1. Проведено комплексний аналіз ролі та місця курортних 

рекреацій в розвитку національної економіки та тенденцій зміни їх стану в 

процесі трансформаційних ринкових перетворень економіки України. 

Показано, що, як і в багатьох розвинених країнах, цей напрямок діяльності 

може бути одним з високоприбуткових і бути найбільш динамічно 

розвинених сфер національного господарства, а також входити до числа 

основних бюджетоутворюючих галузей у випадку трансформації управління 

економічними процесами на основі сучасних системних парадигм та 

сучасного інструментарію їх аналізу та моделювання.  

2. Проведений аналіз сучасних теоретичних та практичних 

підходів щодо вдосконалення економічної діяльності курортно-рекреаційних 

комплексів дозволив дійти до висновку, що, не зважаючи на багаточисельні 

економічні теорії по дослідженню економіки курортно-рекреаційних систем, 

відсутні комплексні системні підходи і сучасний інструментарій її аналізу, та 

моделювання потребує удосконалення. Представлено, що однією з головних 

причин сучасного складного стану курортних рекреацій є зростаюча 

неспроможність широко розповсюджених економічних теорій, економіко-

математичних методів і моделей адекватно здійснювати аналіз та 

прогнозування розвитку економіки таких систем. 

3. Розроблено та обґрунтовано концептуальні функціонування 

економіки курортно-рекреаційних систем, які містять сукупні положення про 

сутність і дослідження процесу розвитку таких систем, а також дозволяють 
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передбачити якісні та своєчасні економічні рішення щодо адекватної їх 

поведінки в умовах трансформаційної економіки. Такий концептуальний 

підхід дозволяє розглядати будь-яку рекреасистему як сукупність 

різноманітних зв'язків, властивостей та відношень, які проявляються в 

процесі виробництва і реалізації курортно-рекреаційних продуктів, надаючи 

дослідникам і керівникам рекреаційних утворень апарат оцінки, аналізу та 

моделювання поведінки курортно-рекреаційних систем у просторі нелінійної 

зміни її характеристик, нестаціонарності її функціонування і хаотичності 

розвитку. 

4. Теоретично обґрунтовано та розроблено концепцію 

трансформаційних змін в курортно-рекреаційних системах, яка є основою до 

методології системного аналізу та моделювання економічних процесів, які 

відбуваються в курортно-рекреаційній сфері. В її основу закладено комплекс 

положень та принципів, що дозволяють обґрунтувати механізми поведінки 

курортно-рекреаційних систем в умовах трансформаційної економіки, 

визначити параметри їх стійкого економічного функціонування та напрямки 

економічного розвитку на основі трансформаційних перетворень. Такий 

підхід дозволяє проводити розробку обґрунтованих практичних рішень і, 

відповідно, здійснювати вибір доцільних стратегій переходу до системного 

управління економікою, яке забезпечує інтеграцію, взаємодію і постійний 

процес відтворення стійких конкурентних переваг в курортно-рекреаційних 

утвореннях. 

Результати дослідження, викладені в даному розділі, опубліковано в 

роботах [15; 18; 28; 29; 78; 131; 142; 231; 239; 265]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЦИКЛИ В ЕКОНОМІЦІ  

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

2.1. Сутність та властивості трансформаційних циклів в 

курортно-рекреаційній економіці 

 

На сучасному етапі розвитку економічної науки трансформації 

соціально-економічних систем характеризуються одночасним співіснуванням 

і конкуренцією чотирьох основних теоретичних парадигм, що визначають 

підходи дослідників до економічного аналізу та моделювання 

трансформаційних процесів на всіх рівнях економіки: 

1. Телеологічний підхід – розглядає трансформацію соціально-

економічної системи як швидкий перехід від одного стану до іншого, 

відповідного певному критерію [123, 124]; 

2. Абсолютизований еволюціонізм – вже визнаний підхід у 

зарубіжних економічних теоріях і реалізований рядом держав, який 

передбачає формування ринкової економіки протягом тривалого проміжку 

часу [125, 126]; 

3. Генетичний підхід – представлений низкою наукових концепцій: 

методологією поступової, поетапної соціальної інженерії К. Поппера, який 

базується на необхідності врахування об'єктивних тенденцій розвитку 

підходу Н. Кондратьєва щодо формування цілей та розробок планових 

завдань, концепцією «перспективних траєкторій розвитку» В.М. 

Полтеровича [127, 128]; 

4. Підхід «Перехід через запозичення» – існує в найбільш розвинених 

державах, який базується на здійсненні наздоганяючої модернізації [129]. 

Узагальнюючи результати досліджень у рамках зазначених парадигм, 

введемо класифікацію економічних трансформацій за наступними 

класифікаційними ознаками: 
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- за сферами дії: трансформації охоплюють суспільство в цілому, його 

підсистеми (економіку, технологію, екологію, демографію) або складові 

частини цих систем (наприклад: секторальну і галузеву структуру 

відтворення, співвідношення ринкових і неринкових секторів економіки); 

- за глибиною і тривалістю представлені трансформації бувають: 

короткострокові (в рамках середньострокових економічних циклів) та 

довгострокові (в рамках довгострокових економічних циклів). 

- всі ці трансформації пов'язані між собою і впливають одна на одну. Цей 

вплив може бути трьох видів: 

- резонуючий вплив (поглиблює кризові явища та глибину 

трансформацій на стадіях спаду у довгострокових циклах); 

- демпферуюча взаємодія на понижувальних стадіях довгострокових та 

сверхдовгострокових циклах (коли глибина і складність трансформацій 

більш низької системи пом'якшується тим, що система більш високого рівня 

знаходиться на висхідній стадії циклу); 

- деформуючий вплив (коли різкі зміни в динаміці взаємодіючих між 

собою економічних систем призводять до порушення закономірного перебігу 

циклів і трансформації в тій чи іншій системи). 

Саме поняття трансформації як певного періоду циклічної динаміки 

економіки, включає та об'єднує в собі три фази середньострокових, 

довгострокових і понаддовгострокових циклів: фаза кризи є застарілою, але 

все ще переважаючою в економічній системі; фаза депресії, фаза відносної 

рівноваги співвідношень між передуючими та новітніми елементами 

системи; фаза інноваційного оновлення, коли зміцнілі елементи нової 

системи або нового етапу розвитку системи стрімко розширюються і 

зміцнюються, тим самим витісняючи і замінюючи застарілі елементи 

системи. Після завершення періоду трансформації система знаходиться в 

стані невпорядкованості, тобто синергетичний ефект системи негативний, 

проте потім система переходить, на певний період часу, в стан порівняно 
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еволюційного розвитку, коли проявляється позитивний синергетичний ефект 

та процес взаємодії елементів системи впорядковується [130, 131]. 

Розглянемо сценарій трансформаційної економічної взаємодії двох 

підсистем курортно-рекреаційної системи в цілях отримання синергетичного 

ефекту. Як було описано вище, суть подібної трансформації полягає в тому, 

що в результаті утворюється нова економічна структура, яка повинна 

володіти емерджентними властивостями, тобто виникає певне явище, яке 

забезпечує перевищення ефекту загального функціонування підсистем над 

сумою ефектів їх автономної діяльності в попередні періоди: 

SZZZ 
21

     (2.1) 

де 
21

, ZZ  – ефекти самостійного автономного функціонування підсистем 

курортно-рекреаційної системи в попередні періоди; 

SZ  – трансформаційний ефект їхньої діяльності. 

Тоді синергетичний ефект UZ  вимірюється величиною, яка дорівнює: 

)(
21

ZZZZ SU       (2.2) 

При цьому, чим більший синергетичний ефект 0UZ , тим глибший 

процес економічних трансформацій, і тим більш стійка нова трансформована 

курортно-рекреаційна система; а чим менша величина 0UZ , тим менше 

цей ефект і більш нестійка новостворена структура; при 0UZ  економічна 

взаємодія має хаотичний характер, а рекреасистема знаходиться в стані 

невпорядкованості. 

У разі аналогічної взаємодії між n  підсистемами курортно-

рекреаційної системи, розрахунки модифікуються наступним чином: 
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ni ,1  

Загальний синергетичний ефект від трансформацій UZ  повинен 

розподілятися між підсистемами курортно-рекреаційної системи, оскільки, 
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якщо, хоча б одна з них не одержує користь від трансформацій, вона буде 

прагнути до автономії. Звідси: 
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      (2.4) 

де 0U

i
Z  – ефект від трансформації для кожної i  підсистеми курортно-

рекреаційної системи. 

Використовуючи наведене співвідношення для аналізу ефектів 

економічної взаємодії, отримуємо наступний вираз: 
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Цей результат може бути інтерпретований наступним чином: ефект 

від загального функціонування курортно-рекреаційних систем як єдиного 

територіального курортно-рекреаційного комплексу складається з суми 

ефектів їх автономного функціонування, скоригованих з урахуванням 

виникаючих позитивних синергетичних ефектів. 

У найбільш загальному випадку кожна рекреасистема вносить свій 

вклад в трансформаційні процеси і несе певні витрати 0
i

y , які пов'язані з 

процесами трансформацій, а з іншого боку отримує додаткову користь 
i

d . 

Таким чином: 
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i
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Крім того, можна стверджувати наступне: чим більша величина 
n

i
i

d , 

тим більш тісним є економічний взаємозв'язок, і тим більш стійким і 

життєздатним є його територіальний курортно-рекреаційний комплекс. 

У тому випадку, якщо задано деякий поріг стійкості комплексу до 

збурень зовнішнього середовища   (який відображає, наприклад, 

прогнозовану середню величину його можливих витрат під впливом ринкової 

кон'юнктури), то ми отримаємо наступне співвідношення: UZ , яке описує 
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необхідні умови існування територіального курортно-рекреаційного 

комплексу. Представимо це співвідношення у вигляді 
n

i
i

U ZZ . 

Звідси отримаємо наступне: 


n

i
i

U ZZ       (2.7) 

Отриманий результат відображає необхідні умови стійкого існування 

територіального курортно-рекреаційного комплексу в ринковому 

середовищі, а саме – синергетичний ефект повинен покривати витрати від 

трансформацій. 

Дослідження процесів виникнення і функціонування 

трансформаційних циклів в економіці передбачає необхідність аналізу 

результатів, отриманих в області теорії економічних циклів [132, 133]. У 

цьому зв'язку розглянемо основні положення та види економічних циклів. 

Економічний цикл – це періодичні коливання ділової активності в 

господарській системі, які характеризуються тимчасовим інтервалом між 

двома якісно однаковими станами економічної кон'юнктури. Під 

економічною кон'юнктурою розуміється напрямок і ступінь зміни основних 

макроекономічних показників. Таким чином, економічна циклічність 

розвитку передбачає відхилення економіки від стану макроекономічної 

рівноваги. 

Сучасні концепції циклічності ринкової економіки за основу 

виділяють двох- та чотирьохфазові моделі економічного циклу [134, 135]. 

Двохфазова модель має знижувальну (спад, криза, рецесія) та підвищувальну 

(пожвавлення, підйом) фази, а також, відповідно, нижчі та вищі поворотні 

точки циклу. Тривалість циклу визначається як інтервал між двома сусідніми 

вищими або нижчими поворотними точками. Чотирьохфазова модель 

включає наступні фази економічного циклу: криза, депресія, пожвавлення та 

підйом. 
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На сьогоднішній день існує три теоретичних підходи, які 

характеризують і визначають причини економічних циклів. Перший підхід 

пояснює виникнення циклів зовнішніми (екзогенними) факторами, які 

спричиняють періодичну повторюваність економічних процесів і лежать поза 

економічною системою. Прихильники другого підходу стверджують, що 

причинами циклів є внутрішні (ендогенні) чинники – явища, які 

відбуваються всередині самої економічної системи. Третій підхід зводиться 

до того, що циклічність ринкової економіки викликана сукупністю як 

зовнішніх, так і внутрішніх причин.  

Згідно даної концепції внутрішні чинники є основними, базовими, які 

призводять до економічних коливань, а зовнішні дають початковий поштовх 

циклу, іншими словами, привід для початку кризових явищ. Відповідно 

сучасна економічна наука виділяє короткострокові, середньострокові і 

довгострокові цикли. 

Цикли Дж. Китчина мають тривалість три-п'ять років. Така коротка 

циклічність відображає середній виробничий цикл промислової фірми з 

урахуванням часу на розробку та освоєння випуску нового продукту, та 

періодичність коливань валютних курсів. В рамках цього циклу відбувається 

оновлення окремих елементів основного капіталу та зміна товарно-

матеріальних цінностей на виробничих підприємствах. 

До середньострокових циклів належать промислові (класичні) і 

будівельні цикли. Так, цикли К. Жугляра відображають взаємодію багатьох 

грошово-кредитних чинників, їх зв'язок із циклами інвестицій та змінами 

макроекономічних показників, тому найчастіше вони називаються – 

промисловими циклами. Їх періодичність – 7-12 років. Промисловий цикл 

пов'язаний з оновленням основного капіталу, створенням і впровадженням 

нової техніки та технології. Цикли С. Кузнеця являють собою будівельні 

цикли, пов'язані з коливаннями попиту та пропозиції на ринку житлового 

будівництва, а також на ринку будівництва будівель і споруд. Тривалість цих 
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циклів складає близько 20 років, протягом яких відбувається оновлення 

житлових будинків і виробничих споруд. 

До довгострокових циклів належать, насамперед, цикли М. 

Кондратьєва, що отримали назву «довгих хвиль» (40-60 років). Їх основною 

причиною є якісні зміни в технологічній базі виробництва, модернізація 

структури національної економіки. Вважається, що приблизно раз в 45-50 

років всі розглянуті вище цикли збігаються у своїй кризовій фазі, 

накладаючись один на одного. При цьому існування довгих хвиль зв'язується 

одночасно з безліччю значущих чинників, такими як – великі науково-

технічні відкриття, демографічні процеси, зміни у фінансовій інфраструктурі 

економіки, інновації тощо. 

Так само виділяють цикли Форрестера тривалістю близько 200 років, 

які відображають науково-технічні зміни в галузі виробництва енергії і 

матеріалів. Цикли Тоффлера (1000-2000 років) характеризують економічну 

циклічність у зв'язку з розвитком людських цивілізацій. 

З урахуванням наведеного вище аналізу, в теорії економічних циклів 

трансформаційні цикли раніше не виділялися, що свідчить про особливу 

природу і характер їх функціонування.  

В економічній літературі представлено ряд досліджень про 

трансформаційні цикли, але чіткі теоретичні і практичні їх побудови відсутні 

[136, 137]. З метою нашого подальшого дослідження введемо наступне 

визначення трансформаційного циклу. 

Трансформаційний цикл – етап розвитку прогресуючого перетворення 

соціально-економічної системи, причиною якого служить зміна її 

структурних елементів та зв'язків, які виходять за рамки можливостей 

самоорганізації системи на попередньому рівні. 

Виділяють наступні трансформаційні цикли: по-перше, ті які 

розповсюджуються у часі (різної тривалості), у просторі (по просторовому 

прояву та розширенню) і по об'єкту трансформації (економіка та окремі її 

елементи, види діяльності тощо) [138, 139]. 
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Особливості трансформаційних циклів полягають у наступному: 

- вони є складовою частиною економічних циклів, які виражають зміст 

трансформаційного періоду економіки і включають дві основні фази: період 

кризи завершального циклу (рис. 2.1 п.1) та період інноваційного 

становлення нового циклу в тій чи іншій сфері (рис. 2.1 п.4). В якості 

проміжних слід також ввести наступні фази: латентний період накопичення 

передумов становлення нового циклу (рис. 2.1 п.2) та період дифузії, 

розповсюдження нового циклу на базі інновацій, їх розширення в просторі та 

за сферами діяльності (рис. 2.1 п.3). Точка, в якій відбувається зміна 

тенденцій, називається точкою трансформацій, точкою стрибка якості. Саме 

тому трансформація і розуміється як якісна зміна, де вид якості протилежний 

попередньому. Отже, формальний опис трансформаційного циклу може бути 

виконано з урахуванням чотирьохфазової моделі циклу в загальному потоці 

економічної динаміки, де трансформації виступають переломним моментом 

руху циклу та виконують місію «перехідного містка» під час їх зміни; 

 

Рис. 2.1. Етапи трансформаційного циклу 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

- залежно від тривалості змінюючих один одного циклів періоди 

трансформації поділяються на: короткострокові, середньострокові, 

довгострокові і сверхдовгострокові. Підвищувальні та понижувальні хвилі 
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циклів різної тривалості накладаються один на одного, це забезпечує 

резонансний ефект їх взаємодії; 

- трансформаційні цикли розрізняються за простором своєї дії, вони 

можуть бути точковими (в рамках однієї курортно-рекреаційної системи), 

локальними, регіональними, національними чи глобальними; 

- трансформаційні цикли істотно різняться залежно від свого об'єкта: 

національної економіки, галузі чи виду діяльності. У суміжних сферах 

трансформаційні цикли взаємодіють, створюючи синергетичний ефект 

(негативний в період криз і позитивний в період інноваційного оновлення);  

- трансформаційні кризи різняться за інтенсивністю та за глибиною 

перетворень своїх об'єктів. 

Характер економічних трансформацій в моделі трансформаційного 

циклу можна представити наступним чином. У фазі зрілості (сталого 

розвитку) система рухається по інерційній траєкторії, функціонування її 

припускає наявність синергетичного ефекту. Однак під час настання періоду 

трансформацій все кардинально змінюється. Система переходить в нестійкий 

стан, виникає криза і відповідно хаотична динаміка, яка сприяє виникненню 

нового упорядкованого стану економіки. Достатньо невеликого збурення, 

щоб траєкторія системи змінилася, та був обраний той чи інший сценарій з 

безлічі можливих варіантів. Система стає неефективною, її синергетичний 

ефект негативний, оскільки частина внутрішньої енергії витрачається на 

протиборство елементів. У підсумку цього протиборства обирається одна з 

чисельних траєкторій і стан системи знову стає стійким та впорядкованим.  

Співвідношення і взаємозв'язок трансформаційних та економічних 

циклів слід розглядати за урахуванням аналізу їх тривалості по фазовій 

складовій. Між ними існує закономірний зв'язок, який може бути знайдений 

в динаміці елементів даних циклів. Для цього введемо наступне твердження: 

трансформаційний цикл обумовлюється неминучістю та дією різних 

рушійних сил, перетворюючих економічну систему, на тлі минаючих 

середніх та малих економічних циклах. 
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Для аналізу трансформаційного циклу слід звернутися до сутності 

підвищувальних та понижувальних хвиль [140], які дозволяють встановити 

наступні риси в його розвитку: 

- перед початком трансформаційного циклу спостерігаються глибокі 

зміни в умовах економічного життя суспільства. Ці зміни виражаються в 

становленні нових господарських відносин та у перерозподілі економічних 

інтересів новими суб'єктами господарювання;  

- на періоди висхідної хвилі трансформаційного циклу припадає 

найбільша кількість соціально-економічних потрясінь і різних криз; 

- періоди знижувальної хвилі трансформаційного циклу 

супроводжуються тривалою й різкою депресією; 

- в період підвищувальної хвилі трансформаційного циклу середні і малі 

економічні цикли характеризуються також затяжним характером депресії та 

слабкою інтенсивністю підйомів, в період знижувальної хвилі 

спостерігається та ж сама картина. 

В процесі малого циклу підйом рано чи пізно наштовхується на 

перешкоди, що виражається у недостатній місткості ринку і відповідно рух 

трансформаційного циклу затягується на певному етапі. Настає момент 

реорганізації економічної діяльності, на даному етапі економічна система 

призупиняється в фазі депресії. 

Ґрунтуючись на результатах попередніх досліджень можна 

стверджувати, що трансформаційний цикл відображає поетапний перехід 

економічної системи від однієї стадії розвитку до іншої. Отже, економічний 

цикл може протікати паралельно етапам трансформаційного циклу, а також 

може відбуватися в рамках окремого етапу, в залежності від тимчасової 

ознаки. Таким чином, існує збіг довгострокового трансформаційного та 

економічного циклу по фазовій складовій (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Пофазовий збіг трансформаційного та економічного циклів 

Економічний цикл: a – фаза кризи, b – депресії, c – пожвавлення і підйому 

Трансформаційний цикл: 1 – етап кризи минаючого циклу,  

2 – накопичення передумов становлення нового циклу, 3 – етап поширення 

нового циклу, 4 – період становлення нового циклу 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Перший етап трансформаційного циклу співпадає із фазою (рис 2.2a) 

економічного циклу. Такий збіг характеризується безпосередньою 

трансформацією економічної системи, яка знаходиться в стані системної 

кризи. Наступний збіг характеризується тим, що етап накопичення 

передумов становлення нового трансформаційного циклу (рис 2.2 п.2) та 

процесів невизначеності і нестійкості, які в ньому відбуваються, 

відображають фазу депресії (рис 2.2b) економічного циклу. Слід зазначити, 

що на етапах (рис 2.2 п.3,4) трансформаційного циклу спостерігається 

розбіжність з економічним циклом (рис 2.2c). Таку розбіжність можна 

пояснити тим, що етапи поширення нового циклу на базі інновацій та 

інноваційне становлення нового циклу відбуваються стрибкоподібно за 

невеликі проміжки часу. В економічному циклі цьому відповідає розпочате 

зростання економіки, яке цілком укладається в інтервал малого циклу. 

Перебування економічної системи в фазі депресії і на відповідному 

етапі трансформаційного циклу обумовлює; з одного боку, посилення 

пошуку та розробку нових стратегій для більш ефективного завершення 
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трансформаційного циклу, а з іншого – знаходження умов для росту і 

розвитку економіки. Все це створює передумови для нового підйому 

економічного циклу і він вже повторюється знову на новому рівні розвитку. 

Трансформаційний цикл, як і будь-який діловий класичний цикл, 

починається з рецесії та кризи. Поняття кризи саме по собі пов'язано із 

особливим станом економіки, яке характеризується різким наростанням 

негативних факторів та недозволених проблем. В трансформаційній 

циклічності важливим і визначальним етапом є трансформаційна криза. 

Трансформаційна криза являє собою один з типів економічної кризи. 

Це процес якісного перетворення економічних систем, який супроводжується 

розпадом системоутворюючих зв'язків, які в свою чергу забезпечували 

узгодженість економічних суб'єктів, направлених на досягнення загальних 

цілей. Таким чином, трансформаційні кризи – це зміна самої системи, що 

проявляється у втраті її адаптивних властивостей, тобто в нездатності 

адекватно коригувати цілі та способи поведінки економічних суб'єктів у 

мінливих умовах навколишнього середовища. 

Трансформаційні кризи за своєю природою істотно відрізняються від 

звичайних циклічних криз економіки. Циклічні кризи – це результат 

природного еволюціонування економіки, форми прояву внутрішніх проблем, 

які накопичуються в ній та одночасного вирішення цих проблем шляхом 

активізації адаптаційних механізмів. Трансформаційні кризи виникають під 

час переходу від однієї економічної системи господарювання до іншої, яка є 

суттєво ефективнішою. Сама по собі необхідність такого переходу виникає 

внаслідок того, що еволюціонування попередньої системи зайшло в глухий 

кут, змінившись деградацією всіх притаманних їй механізмів, що зробило 

подальший природний для даної системи розвиток недоцільним [141, 142]. 

Що стосується економіки курортно-рекреаційних систем, то 

трансформаційна криза відображає специфічний стан, який формується на 

новому етапі розвитку рекреасистеми, яка за своїми економічними 

параметрами, інвестиційною та курортною привабливістю є істотно 
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ефективнішою за попередню. Його виникнення можна пояснити накладанням 

ряду негативних факторів. До їх числа відносяться: перехід від ринку 

продавця до ринку покупця, зміна структури економіки, порушення в 

координаційних механізмах, падаюча динаміка попиту на курортно-

рекреаційні продукти та інше. В цілому, об'єктивною причиною 

трансформаційної кризи виступає неадекватність курортної структури в 

якісно нових соціально-економічних умовах, в результаті чого така система 

відчуває істотні проблеми. У цьому полягає відмінність трансформаційної 

кризи від циклічної, яка в класичному варіанті супроводжується зниженням 

рівня цін під час незмінності пропозиції. 

Для побудови моделі трансформаційної кризи, оцінки його місця в 

циклічній динаміці, а також пошуку трансформаційних сценаріїв виходу з 

нього, розглянемо основні положення загальної теорії економічних криз, як 

частини вчення про циклічний розвиток економіки [143, 144]. Відповідно до 

висновків цієї теорії: криза є невідворотною. Регулярні, закономірно 

повторювані кризи є неодмінною фазою циклічного розвитку будь-якої 

соціально-економічної системи. Вони виникають тоді, коли потенціал 

головних елементів економічної системи вже вичерпаний і в той же час 

народжуються нові елементи новітньої системи, що представляють 

майбутній цикл. В цей період організованість і ефективність системи різко 

падає. Криза створює передумови для трансформації системи: або переходу її 

в новий більш якісний стан, або до загибелі, внаслідок самоорганізації – 

народжується нова, більш ефективна система. 

В динаміці змін систем криза виконує три найважливіші функції 

різкого ослаблення та усунення потенційно неефективних елементів системи; 

- руйнівна функція (підтримка виникаючих елементів нової системи, 

майбутнього циклу); 

- творча функція (відбір і включення в нову систему економічно 

значущих елементів старої системи); 

- спадкова функція. 
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Криза проходить в своїй динаміці декілька стадій: латентний, тобто 

прихований період, коли виникають передумови кризи, але їх ще явно не 

видно. Цей період збігається з завершальним етапом фази сталого розвитку 

минаючого циклу та з початком зародження наступного циклу; період 

обвалу, стрімкого загострення протиріч, різкого зниження всіх показників 

нестабільної системи. В цей період проявляються і вступають в боротьбу 

нові елементи майбутньої системи. Порушується стійкість і зростає 

альтернативність варіантів розвитку; період пом'якшення кризи, створення 

передумов для його подолання, переходу до фази депресії, яка забезпечує 

тимчасову рівновагу між старою і виникаючою системою, яка на фазі 

пожвавлення стає переважаючою і прагне до нового стрибка свого підйому. 

Глобальні кризи притаманні будь-якій соціально-економічній системі, 

оскільки без циклів немає розвитку, а без розвитку система руйнується. 

Водночас немає двох абсолютно ідентичних криз: кожна з них індивідуальна, 

має свій набір причин, чинників і особливостей.  

Зазвичай кризи взаємодіють та впливають одна на одну. Кризи різної 

періодичності в одній сфері економіки частково співпадають у часі, 

доповнюють і поглиблюють одна одну, роблять кризовий стан більш 

тривалим і хаотичним. На перебіг, тривалість та глибину кризи можуть 

вплинути кризи у віддалених сферах, а також нерегулярні кризи. Кінцеві 

кризи, вихід із кризи полягає в тому, що неефективні елементи старої 

системи замінюються елементами нової системи. У той же час слід 

враховувати, що неповторність криз, багатогранність причин і факторів, які 

їх викликають, а також взаємодія циклів вимагають вибір сценаріїв для їх 

завершення.  

Найважливішим кінцевим результатом кризи є якісний стрибок, 

перехід до нового етапу в розвитку системи або до нової системи. Однак 

характер підйому після кризи неоднаковий і залежить від фази циклу. В тому 

випадку, коли криза припадає на фазу розповсюдження, то підйом носить 

більш крутий характер, кожен наступний пік значно вищий за попередній. 
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Якщо він припадає на фазу стабільності, то розрив між сусідніми піками 

зменшується. У разі спадної фази кризи стають більш затяжними, а пік 

наступного циклу може виявитися нижчим за попередній, цю тенденцію у 

взаємодії великих і середніх циклів відзначав Н.Д. Кондратьєв [145]. 

У роботі [146] побудована та досліджена магістральна модель 

розвитку курортно-рекреаційного комплексу на основі руху капіталу, яка має 

вид: 

)()1)(1(
)(

tKXu
dt

tdK
    ,  YCu     (2.8) 

де K  – вартість основних рекреаційних фондів;  

10   – частка продукту, задіяна у виробництві;  

u  – управління, яке показує, яка частка кінцевого продукту (в грошовому 

вираженні) направляється на невиробниче споживання у вигляді зарплат, 

податків та інших виплат;  

X  – вироблений курортно-рекреаційний продукт;  

  – коефіцієнт амортизації фондів;  

C  – невиробниче споживання;  

Y  – кінцевий продукт. 

В результаті моделювання було встановлено, що найбільш значущими 

параметрами, які визначають розвиток курортно-рекреаційного комплексу, є: 

фондоозброєність, адаптивність та чинники інноваційності. 

Відповідно до цілей дослідження модифікуємо вищенаведену модель. 

Будемо вважати, що розвиток курортно-рекреаційної системи відбувається 

відповідно до теорії життєвого циклу курортної дестинації Батлера і 

визначається циклічними процесами, характерними для динаміки руху 

систем. 

Розглянемо процеси кризи і зростання як два типи руху курортно-

рекреаційної системи, що визначають її цикл. Якщо темп зростання доходу 

системи знижується, то мають місце рецесійні явища, під час абсолютного 

зниження доходів настає депресія або криза.  
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У разі зміни темпу зростання з негативного на позитивний 

відбувається відновлення, а під час нарощення доходу спостерігається 

економічне зростання курортно-рекреаційної системи. 

Представимо зміну доходу курортно-рекреаційної системи у вигляді: 

DDDD         (2.9) 

де D  – зміна доходу курортно-рекреаційної системи; 

D  – дохід курортно-рекреаційної системи; 

  – норма приросту доходу, викликана факторами інноваційності; 

  – коефіцієнт амортизації. 

Введемо змінну капіталомісткості наступного виду 
D

K  та 

запишемо рівняння у вигляді: 







D

K

D

D 1
     (2.10) 

Тоді, підставивши змінну темпу росту 
D

DR  , і враховуючи  , 

отримаємо: 

0 R
dt

dD
 – рецесія; 0 R

dt

dD
 – зростання 01    1   (2.11) 

Таким чином, при зростанні курортно-рекреаційної системи, норма 

приросту доходу від інноваційної діяльності повинна бути вищою за норму 

амортизації. Останнє характерно для систем, що забезпечують максимальне 

споживання.  

Однак, чим вищий капітал, тим абсолютно не обов'язково збільшувати 

споживання в курортно-рекреаційній системі. Звідси випливає, що є деякий 

оптимальний запас капіталу, який забезпечує максимальне споживання. 

Норма амортизації є похідною від функції доходу D  за капіталом K  або є 

граничним продуктом капіталу 





 

dK
KdD

MPK
)(

. При максимальному 

споживанні гранична схильність до споживання  MPC  дорівнює нулю.  
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Тоді умова розгортання кризи в економіці курортно-рекреаційної 

системи буде мати наступний вид: 

1
)(


dK

KdD
   ,   1

)(


dK

KdD
  ,  MPK   ,  1  (2.12) 

MPK
dK

KdD


)(
   ,  0

)(
 MPC

dK

KdP
  ,  KKDKP  )()(  (2.13) 

Побудована аналітична модель оцінки періоду кризи дозволяє 

стверджувати, що співвідношення амортизації капіталу і доходів, 

визначається факторами інноваційності, а також доходу від капіталу 

(граничного продукту капіталу) і від інноваційної діяльності – різні на 

стадіях кризи та зростання. По суті, співставлення названих параметрів є 

індикатором кризи, який визначатиме стан курортно-рекреаційної системи 

(рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Сценарій розвитку кризи в економіці територіального курортно-

рекреаційного комплексу (на прикладі м. Бердянська) 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Крім циклічної кризи в курортно-рекреаційній системі також 

розвивається трансформаційна криза, що обумовлена дещо іншими 

економічними процесами. В якості теоретичної основи для моделювання 

трансформаційної кризи скористаємося теорією самоорганізованої 

критичності на грані хаосу [147]. Згідно з твердженнями цієї теорії системи 

еволюціонують до критичної області (грані хаосу), в якій мале збурення 

викликає біфуркаційні процеси, що можуть вплинути на будь-яке число 
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елементів системи. Хоча в соціально-економічних системах відбувається 

більше незначних подій, ніж у трансформаційних системах, де біфуркаційні 

процеси всіх масштабів є невід'ємною частиною їх динаміки. Як випливає з 

вищевикладеної теорії, малі збурення викликають той же механізм, що й 

великі. Більш того, такі системи ніколи не досягають рівноваги, а замість 

цього еволюціонують від одного метастабільного стану до іншого. 

Еволюція систем на грані хаосу визначається процесами, які 

викликані слабким хаосом, і є результатом самоорганізованої критичності. 

Слабкий хаос істотно відрізняється від повністю хаотичної поведінки. 

Повністю хаотичні системи характеризуються інтервалом часу, виходити за 

межі якого при прогнозуванні неможливо. В слабохаотичних системах така 

характеристика відсутня і тому вони допускають довгострокове 

прогнозування [148].  

Використовуючи вищенаведену теорію, побудуємо модель етапу 

розвитку трансформаційної кризи в курортно-рекреаційній системі. З цією 

метою виконаємо модифікацію моделі лавини, запропонованої П. Баком [149, 

150], стосовно умов економічної діяльності курортно-рекреаційної системи. 

Нехай існує деяка курортно-рекреаційна система, яка виробляє 

рекреапродукти. Побудуємо економічний простір, заповнений попитом на 

курортно-рекреаційні продукти цієї ж системи (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.4. Економічний простір курортно-рекреаційної системи 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 
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Припустимо, що попит однорідний. Тоді кон'юнктурні коливання 

попиту визначаються нахилом поверхні z . При його зміні відбувається 

безперервний фазовий перехід від нерухомого стану 0S  до стану 

безперервних кон'юнктурних коливань 0S . Критичне значення нахилу 

поділяє хаотичну  
k

zz   та впорядковану  
k

zz   фази. Обидві ці фази 

відповідають нетрансформаційній поведінці, оскільки в них курортно-

рекреаційна система стійка до малих збурень. В хаотичній фазі коливання 

швидко затухають в часі та просторі, а у впорядкованій вже не можуть 

відчутно вплинути на величину попиту. І лише в критичній області, де один 

втрачений або доданий попит споживача може викликати лавину будь-якого 

розміру, можлива трансформаційна криза. Таким чином, самоорганізація 

економічного простору у критичний стан виникає, коли параметр порядку 

(попит) ледь стає ненульовим, тобто 0S . 

Щоб забезпечити таку величину параметра порядку, будемо 

розглядати динаміку покроково, додаючи попит кожного споживача 

курортно-рекреаційного продукту по одному на вершину економічного 

простору і чекаючи на завершення процесу релаксації. Якщо нахил простору 

малий, то лавина, викликана додатковим попитом, не досягне краю 

економічного простору і нахил збільшиться. При дуже великому нахилі стан 

простору є метастабільним, тобто на будь-яке збурення він відповість 

глобальною подією (трансформаційною кризою), в результаті якого велика 

кількість споживачів покине систему і нахил зменшиться. Рівновага між 

кількістю попиту приходячим в систему, та кількістю попиту, що покидає її, 

досягається при критичному нахилі простору, коли збурення може 

поширюватися по простору як завгодно далеко. Таким чином, має місце 

негативний зворотний зв’язок, що змушує нахил прийняти значення 
k

zz   

незалежно від початкового профілю простору. В результаті самоорганізації 

на грані хаосу система набуває властивостей, яких не було у її елементів. 

Лавини в даній моделі поширюються строго зверху вниз. Тому їх цілком 

можна охарактеризувати всього двома числами: по-перше, площею області 
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N , де відбулося опадання, по-друге – тривалістю T . Середня площа області 

лавини N  (доходу рекреасистеми), рівна середній кількості опадання, вона 

буде пропорційна L  (розміру економічного простору), тобто LN 
~

. Отже: 

 
T

TdttwTN
0

2
3

)()(      (2.14) 

де )(tw  – середня амплітуда кон'юнктурних коливань в момент часу. 

Закономірним є питання: чи можуть існувати якісь універсальні ознаки, 

які б дозволяли заздалегідь дізнаватися, що курортно-рекреаційна система 

наближається до зони трансформаційної кризи? Однією з таких ознак є 

збільшення часу відновлення курортно-рекреаційної системи. З наближенням 

до зони трансформаційної кризи система все повільніше відновлюється від 

впливу різних флуктуацій, все повільніше повертається в точку своєї 

рівноваги. Вдалині від критичної області гомеостатичні сили, які повертають 

систему в стан рівноваги, дуже суттєві. При виникненні збурень вони швидко 

повертають її до рівноваги. З наближенням до зони трансформаційної кризи 

ці сили стають меншими, і система відновлюється до рівноваги повільніше. 

Нарешті, в момент попадання в трансформаційну кризу гомеостатичні сили 

зникають, і система втрачає рівновагу [151]. Ця ознака може служити раннім 

сигналом наближення до зони трансформаційної кризи. 

Якщо збурюючі впливи діють на систему досить інтенсивнщ, то, 

перебуваючи в стані трансформаційної кризи, вони можуть перейти до 

«блукаючого стану», коли вони хаотично переміщаються від однієї області 

рівноваги до іншої [152, 153]. В цьому випадку стан системи коливається не 

навколо однієї, а навколо декількох альтернативних точок рівноваги. В будь-

який момент в такій системі може відбутися процес трансформації, і тоді 

замість декількох точок рівноваги система отримує одну нову, відповідну 

післятрансформаційному стану системи. 
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2.2. Модель розвитку курортно-рекреаційної економіки на основі 

трансформаційного циклу 

 

Одним з головних векторів глобальної трансформації кінця ХХ 

початку ХХI століття стала системна криза світової економічної системи. 

Очевидним є – наявність системної деформації властивостей соціально-

економічного простору, при якій змінюється споживча психологія індивідів, 

поведінка економічних агентів, характер міжсистемних взаємодій, 

особливості міжсистемного середовища. Сутність системної кризи 

виражається в тому, що при функціонуванні системи на основі закладених у 

неї системоформуючих принципів – ці принципи, через ланцюги причинно-

наслідкових зв'язків, породжують явища в самій системі або в 

навколишньому середовищі, які в своєму розвитку здатні зробити систему 

повністю непридатною до застосування за призначенням або взагалі її 

знищити [154, 155].  

Крім системної кризи в ряді національних економік також 

розвивається трансформаційна криза, яка обумовлена дещо іншими 

економічними процесами. Сутність її полягає у відмові механізмів 

саморегуляції системи та перехід системи в нестійкий стан з виникненням 

каскаду біфуркацій. При цьому існує можливість як повного руйнування 

системи, так і переходу її на новий більш складний якісний рівень [156, 157]. 

Слід зазначити, що трансформаційна криза не зводиться тільки до 

рецесії, зростання безробіття або до фінансових проблем. Вона складається з 

ряду сценаріїв та хвиль, які охоплюють різні сектори національної економіки. 

Це зумовлює його тривалість, яку можна назвати турбулентною. Більш того, 

статистичні дані можуть спотворено або навіть неадекватно відображати 

економічні процеси. Сам факт трансформаційного відновлення може 

спотворювати економічну динаміку, оскільки перетворені сектори спочатку 

недостатньо враховуються традиційною статистикою. Також до 

трансформаційних криз недостатньо застосовуються підходи економічної 
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політики, які були вироблені в попередні десятиліття. Виникає дуже багато 

нових проблем, з самого початку не ясні механізми розгортання такої кризи і 

виходу із неї, її масштаби та тривалість [158]. 

Трансформаційна криза є поворотною точкою в функціонуванні 

соціально-економічної системи. Вона формує умови для її перетворення та 

подальшого економічного розвитку. Така криза долається тільки тоді, коли 

стара структура економіки починає поступатися місцем вже новій структурі, 

новим формам організації та регулювання економіки. А це означає, що 

трансформаційна криза долається тільки інноваційними стратегіями [159]. В 

цілому, економічною наукою трансформаційна криза визнається як своєрідна 

форма забезпечення поступального розвитку економіки в умовах ринкових 

відносин. Об'єктивним його наслідком, як правило, служить поява нових 

технологій, нових продуктів, нових структурних перетвореннь в 

національній економіці, зміни в структурі попиту, оновлення кредитно-

грошової політики. Зрештою, такі коливання в економічній активності 

подаються в якості економічного розвитку [160]. 

Під економічним розвитком, в найбільш загальному сенсі, будемо 

розуміти якісні зміни в господарській системі, що забезпечують кількісне 

нарощування її ресурсів, потенціалу та якісне вдосконалення базових 

елементів формоутворюючих структур. Наукова ідея розвитку полягає у 

визнанні того, що розвиток у соціально-економічному середовищі є 

еволюційним самоорганізуючим процесом в природних умовах хаосу, як 

джерела різноманіття форм у природі та суспільстві, шляхом побудови та 

природного відбору дисипативних організаційних комплексів, організацій та 

господарських систем. Причиною розвитку є вплив комплексу 

нерівноважних процесів з переважаючою організаційною тенденцією на 

прогресивну зміну рівня складності у формах необхідного різноманіття. 

Підвищення складності відображається у збільшенні кількості економічних 

трансформацій, викликаних взаємодією системи з середовищем, в результаті 

якого можуть виникнути нові компоненти середовища та самої системи. В 
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результаті розвитку системи відбувається деструктуризація середовища та 

зростання ефективності функціонування системи [161]. 

Ідея розвитку знайшла відображення в органічній концепції Г. 

Спенсера, який характеризував розвиток як зростання різнорідності, 

різноманітності системи [162]; у системній теорії Е. Дюркгейма [163]; в ряді 

альтернативних моделей, у тому числі в цивілізаційній теорії А. Тойнбі та О. 

Шпенглера; стадіальній системі К. Маркса та ін. [164]. Розвиток у 

вищезгаданих концепціях асоціюється з циклічністю, з їх одно- або 

багатовекторністю, однозначною детермінованістю розвитку або наявністю 

альтернатив з еволюційним або стрибкоподібним характером економічних 

змін. Основні моделі економічного розвитку були отримані в результаті 

широких узагальнень суперечливих процесів світової господарської 

еволюції. Сучасна наука виокремлює кілька основних моделей економічного 

розвитку (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Моделі економічного розвитку 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Модель зовнішньої залежності припускає механічне перенесення 

стратегій розвитку, що діють в одному економічному середовищі, в іншу 

господарську систему. Істотним недоліком таких моделей є ситуація, коли 

сучасні теорії та моделі сприяння розвитку не відповідають умовам 
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конкретних національних економік [165]. В рамках цього напрямку також 

розроблена модель дуального розвитку. Вона ґрунтується на принципах 

системно-структурного аналізу, суть якої полягає в тому, що будь-яка 

економічна система є різнорівневою та ієрархічною. Між елементами 

системи існують відносини залежності та взаємозалежності, а також певна 

підпорядкованость. З часом розбіжності між різними рівнями системи не 

тільки не скорочуються, але й зростають. Все це поглиблює розрив в умовах 

економічного розвитку в національному та міжнародному масштабах. Одним 

з головних недоліків моделі дуального розвитку є її пасивно-споглядальний 

характер, вона скоріш зафіксує наявний стан, аніж запропонує шляхи 

вирішення складних проблем економічного розвитку. Прикладом є 

двухсекторна модель Льюїса [166, 167]. 

Модель вільного ринку передбачає стимулювання сукупної 

пропозиції та лібералізацію економіки. Основою цієї моделі є положення про 

нераціональне використання ресурсів внаслідок спотворення цін державним 

втручанням в економічні процеси, що в кінцевому підсумку, формує та подає 

помилкові сигнали як споживачам, так і виробникам, сприяє асиметричності 

в економічних відносинах, породжує диспропорції в господарстві. А також 

створює положення про необхідність накопичення капіталу за рахунок 

створення належних умов для збільшення надходжень від внутрішніх та 

зовнішніх заощаджень. На цій основі підвищується рівень норми 

заощадження, зростають показники капіталоозброєності праці та її 

продуктивності, а, отже, і доходи. Математичний опис теорії здійснено в 

моделях економічного зростання Гаррода-Домара і Р. Солоу [168]. Модель 

ефективно діє у розвиненому ринковому середовищі. В інших же умовах не в 

повній мірі працюють положення щодо поведінки економічних суб'єктів: 

суспільного вибору в умовах обмеженості ресурсів і т.д. Все це виключає 

можливість повного використання моделі вільного ринку, як базової для 

розробки економічної стратегії в умовах трансформаційної економіки. 
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Ключовим елементом моделі лінійних стадій розвитку є гіпотеза про 

накопичення передумов для здійснення стрибка та самопідтримуючого 

зростання за рахунок внутрішніх і зовнішніх заощаджень з метою досягнення 

критичної маси інвестицій та забезпечення на цій основі прискореного 

економічного зростання [169]. Обмеженість теорії лінійних стадій розвитку 

полягає в занадто спрощеному підході до проблем економічного зростання і 

розвитку, що ускладнює її практичне застосування. 

На початку 1990-х років виникла модель ендогенного зростання або 

нова теорія зростання. Серед її основних постулатів – пріоритет факторів та 

джерел економічного розвитку, які виникають і відтворюються у відносно 

відокремлених національних економічних системах. Її головна особливість 

полягає в орієнтації насамперед на внутрішні чинники та механізми 

господарського розвитку, які в сукупності здатні забезпечити саморозвиток і 

самовідтворення цілісних національних економічних систем. Слабким 

місцем моделі ендогенного зростання є деякі постулати, які неефективно 

застосовуються до країн з перехідною або трансформаційною економікою. 

Вона не бере до уваги такі перешкоди економічного зростання, як: 

неефективна інституційна структура, недостатня розвиненість 

інфраструктури, ринків та факторів виробництва. Тому в умовах 

трансформаційного розвитку ця модель має обмежене застосування, 

прикладом цього підходу є моделі П. Ромера, Р. Лукаса та АК-моделі [170, 

171]. Ще одна модель економічного розвитку, яка з'явилася у відповідь на 

виклик глобальних природно-господарських трансформацій, була 

сформульована в 1992 р на Всесвітній конференції з проблем розвитку і 

навколишнього середовища. Вона отримала назву «Модель сталого 

розвитку». Сталий розвиток розглядається як тривалий економічний 

розвиток, заснований на певних умовах і нормативах (індикаторах), зокрема, 

як гармонізація відносин трьох структурних світових підсистем – економіки, 

соціуму та навколишнього середовища. Такий розвиток може 

забезпечуватися шляхом здійснення прогресивної структурно-інвестиційної 
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політики та передбачає високий ступінь організованості соціально-

економічної системи при значній різноманітності виконуваних функцій та 

відповідних структур, що сприяє збереженню стійкості системи [172]. 

Модель структурних трансформацій, в широкому сенсі, є базовою для 

всіх галузевих перетворень. Відповідно до цієї моделі, процес структурних 

трансформацій в економіці буде тривати до того часу, поки весь 

надлишковий трудовий ресурс з одного сектора не знайде застосування в 

інших секторах економіки. Коли ж це станеться, встановиться певна 

міжгалузева рівновага, в цілому завершиться структурна трансформація 

економіки, активізуються альтернативні джерела і фактори економічного 

зростання, переважно більш якісного характеру, які пов'язані з 

впровадженням нових науково-технологічних досягнень: сучасного 

менеджменту, маркетингу, комп'ютерних систем. Зміст структурних 

перетворень найбільш повно викладено в моделі Льюїса. Модель 

структурних трансформацій має ряд обмежень, припущень і абстракцій, що 

зменшує її прикладне значення [173]. 

Гарвардський економіст X. Ченері значно розширив і доповнив теорію 

структурних трансформацій. У його моделі істотно розвинене значення 

поняття «структура» через розгляд трьох її ключових моментів: 

загальноекономічного, галузевого та інституційного. У цій моделі також 

показано систему засобів і механізмів, за допомогою яких поступово 

створюється нова галузева і територіальна структура економіки; формується 

система динамічних ринків; відбувається серія інституційних змін в 

політичних, економічних та правових сферах; трансформується структура 

зайнятості та соціально-професійного складу населення, споживчого попиту, 

зовнішньої торгівлі. У моделі Ченері значну увагу надано поділу як джерел, 

так і обмежень економічного зростання на внутрішні і зовнішні. 

Обґрунтованість такого підходу очевидна у зв'язку з поглибленням 

транснаціоналізації господарського життя, з розвитком глобалізації та 

інтенсифікації міжнародних інтеграційних процесів [174]. В цілому модель 
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структурних трансформацій дозволяє найповніше змоделювати процеси 

трансформаційної економіки. 

Інноваційна модель економічного розвитку формувалася як одна з 

моделей економічних циклів. Особливе місце в цій моделі займає концепція 

техніко-економічної парадигми, за якою технологічні зміни відбуваються 

відносно швидко і випереджають зміни в інституційній структурі держави. 

Період кардинальних змін у соціально-економічній структурі і є періодом 

становлення техніко-економічної парадигми, що відповідає новим 

принципам управління в різних сферах, які стають загальновизнаними для 

чергової фази розвитку. Техніко-економічна парадигма формується на основі 

дії так званих ключових факторів. Це нові технології та засоби виробництва, 

що впливають на зміну структури витрат. Вони зменшують відносну вартість 

одиниці корисного ефекту, поліпшують якість традиційних товарів і послуг, 

створюють нові продукти, що мають значне поширення на ринку. В даний 

час інноваційна модель є основною моделлю економічного розвитку [175]. 

Стосовно до курортно-рекреаційної економіки, розвиток здійснюється 

за наступними основними напрямками [176]: 

1. Трансформація функціонування національного курортно-рекреаційного 

комплексу шляхом оптимізації операційної та комерційної моделі з 

приведенням продуктової пропозиції у відповідність до потреб ринку; 

2. Розширення пропозиції на неохоплену частину курортно-рекреаційного 

ринку, а також додаткова орієнтація на залучення зарубіжних споживачів; 

3. Інфраструктурні та логістичні перетворення як важливий фактор 

розвитку курортно-рекреаційного бізнесу в регіоні; 

4. Інтенсифікація інноваційно-інвестиційного розвитку курортно-

рекреаційної сфери в регіонах України; 

5. Збалансованість у використанні природних ресурсів, за якого курорт 

сприятиме їх збереженню, для залучення стійких туристичних потоків з 

метою розвитку курортно-туристичного бізнесу та супутніх видів діяльності. 
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Зазначені пріоритети розвитку курортно-рекреаційної економіки та 

аналіз моделей економічного розвитку дозволяють зробити наступні 

висновки: незважаючи на схожість деяких положень, моделі сталого 

розвитку, моделі структурних трансформацій та інноваційні моделі 

економічного розвитку з досліджуваної проблеми, повного опису не дають. 

Отже, для моделювання розвитку курортно-рекреаційної економіки в умовах 

наявності економічних трансформацій необхідна розробка нової економіко-

математичної моделі, що описує всі ці процеси. 

Оскільки розроблювана модель базується на економічних поняттях 

«розвиток» та «трансформація», то розглянемо взаємовідношення цих 

категорій. З точки зору системного підходу трансформація являє собою 

процес зміни, одним із способів розвитку системи, який веде або до 

зміцнення, або до ослаблення системних властивостей. Отже, системні 

критерії трансформації не можуть бути зведені до будь-яких показників, які 

характеризують зміни. При розгляді трансформації економічних систем 

необхідно виходити з імперативу розвитку, яке є властивим процесу 

трансформації. Підхід до розвитку як системного процесу, передбачає, перш 

за все, упорядкованість руху системи, тому в якості критеріїв системного 

розвитку в умовах трансформаційних перетворень слід визначити наступні 

фактори: цілісність, стійкість, адаптивність, диссипативність. Вона може 

являти собою цілісний динамічний процес, який виступає як самостійне 

економічне явище, структурно і функціонально пов'язане з закономірностями 

та тенденціями кількісних і якісних характеристик розвитку на макро- і 

мікрорівнях. Системні перетворення, що відбуваються в процесі 

трансформації, можуть бути описані в рамках теорії хаосу і теорії катастроф 

[177, 178]. 

При побудові економіко-математичної моделі розвитку курортно-

рекреаційної економіки на основі трансформаційного циклу будемо 

використовувати наступні положеннями, які властиві ринковій економіці: 

- наявність позитивних зворотних зв'язків між економічними процесами; 
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- наявність певної інерційності, запізнювання реакції економіки на зміну 

умов внутрішнього і зовнішнього середовища; 

- надлишкова або занадто швидка реакція на зміни умов у фазі 

трансформаційної кризи. 

Розглянемо динаміку випуску курортного продукту Y  в курортно-

рекреаційній системі. Вироблений продукт визначається виробничою 

функцією, тобто кількістю виробленого продукту в залежності від витрат 

праці L  і капіталу K .  

У дослідженнях з курортно-рекреаційної економіці [179] в якості 

виробничої функції зазвичай використовується модифікована функція Кобба-

Дугласа маюча наступний вигляд: 

δtβα eLAK=Y ,      (2.15) 

де множник A  враховує вплив інноваційних та екологічних факторів; 

α  та β  – коефіцієнти (еластичність по капіталу та праці); 

множник δte  характеризує ефект від трансформаційних перетворень. 

Вироблений курортно-рекреаційний продукт витрачається на власне 

споживання C  та інвестиції I , тобто IC=Y  .  

Інвестиції використовуються на те, щоб компенсувати вибуття 

основного капіталу (амортизацію); забезпечити збільшення основних фондів 

(розвиток) і, відповідно, збільшити випуску курортного продукту: 

KξI=
dt

dK
1

      (2.16) 

де 
1
ξ  – коефіцієнт вибуття основних фондів. 

Позитивний зворотний зв'язок між інвестиціями та зміною попиту на 

курортно-рекреаційні продукти має вигляд I ~
dt

dC
ε , де рівень інвестицій 

пропорційний зміни попиту.  

Коефіцієнт ε  відображає вплив фінансової складової: чим 

доступніший кредит, тим вищий коефіцієнт ε .  
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Запізнення зміни величини інвестицій I  від зміни попиту C  може 

бути вирахувано за допомогою виразу: 

K)ξ
dt

dC
εγ(I=

dt

dI
2

      (2.17) 

де γ  – відображає швидкість реакції інвесторів на зміну попиту; 

Kξ
2

 – характеризує схильність до інвестицій. 

Запізнення зміни випуску курортного продукту Y  від зміни капіталу 

K  може бути вирахувано за допомогою виразу: 

)eLAK(Y=
dt

dY δtβα      (2.18) 

де   – характеризує швидкість введення в експлуатацію основних фондів. 

Наведені рівняння складають систему рівнянь економічної динаміки 

курортно-рекреаційної економіки. З наближенням 0
1
ξ , 0

2
ξ , Iα  ці 

рівняння можуть бути перетворені в диференціальне рівняння другого 

порядку:  

011
2

=)IeεAL(γ+
dt

dI
γε)(γ+

dt

Id
γε)+( δtβ

2
   (2.19) 

З цього рівняння випливає, що курортно-рекреаційна економіка в 

процесі трансформації буде прагнути до рівноваги, а при виході зі стану 

рівноваги в ній будуть спостерігатися коливання. Частота коливань дорівнює 

2
1

1/1 γε))()eεAL((γ δtβ  . Вона зменшується при збільшенні ε  і зростає при 

збільшенні   та  . При великих значеннях параметрів спостерігається 

перехід системи до хаотичної динаміки. 

Коефіцієнт загасання дорівнює γε)(γε)(  1/ . Він зростає при 

збільшенні   та  . Це означає, що наявність доступних кредитів збільшує 

період коливань і відтягує наступ кризи. Зменшення часових лагів (при 

малих значеннях   та  ), навпаки, сприяють більш швидкій реакції 

курортно-рекреаційної економіки на трансформаційні впливи та більш 

швидкому її поверненню до рівноважного стану. 
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При значеннях параметрів 0ε , 0 , 0  в курортно-

рекреаційній економіці починає розвиватися трансформаційна криза або 

період кризи минулого попереднього циклу, який є першою фазою 

трансформаційного циклу. Зменшується попит на курортно-рекреаційні 

продукти, знижуються коливання ділової активності, відсутні інвестиції 

0I . Курортно-рекреаційна економіка переходить у стан C=Y  з 

виникнення хаотичної динаміки, турбулентних процесів та перемішування 

траєкторій. В системі відбуваються економічні трансформації (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6. Перемішування фазових траєкторій у фазі трансформаційної кризи 

а) сценарій початку зростання збурень; б) сценарій кінця збурень 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Непередбачуваність поведінки системи пов'язана з нестійкістю 

системи по відношенню до малих відхилень початкового стану. Нестійкість 

режиму веде до зростання збурень. У той же час, оскільки система 

дисипативна, відбувається зменшення елемента фазового об'єму в часі, що 

пов'язано з економічними витратами. Це означає, що елемент фазового 

простору за одними напрямами розтягуються (що відповідає позитивним 

показникам Ляпунова), а за іншими – стискаються. Причому, міра стиснення 

переважає над мірою розширення. Тобто, будь-яке мале відхилення 

початкового стану можна виявити в будь-якій частині фазового простору, 

який в підсумку призводить до змішування в усіх областях траєкторій. 
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В результаті цих трансформацій курортно-рекреаційна економіка 

переходить у стан латентного періоду накопичення передумов становлення 

нового циклу, який є другою (проміжною) фазою трансформаційного циклу. 

При значеннях параметрів 0ε , 0 , 0  0δ  на відносно невеликий 

період виникає етап простого відтворення. Таким чином, ринкова економіка 

адаптується до нових зовнішніх умов і відновлює сталий економічний стан 

шляхом активних структурних перетворень (рис. 2.7). 

 
Рис. 2.7. Латентний період трансформаційного циклу 

а) динаміка інвестицій, як реакція на зміну попиту (відн. од.)  

б) динаміка випуску курортно-рекреаційних продуктів (відн. од.) 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Однак, цей стан не задовольняє економічних агентів, оскільки при 

простому відтворенні рівень прибутку досить низький, а капітал не 

знаходить ефективного застосування. Виникає ситуація очікувань ринку з 

подальшим сигналом до розвитку. 

Основним сигналом ринку є підвищення попиту на курортно-

рекреаційні продукти, що володіють новими властивостями внаслідок 

застосування нових технологій. Спочатку цей попит забезпечується за 

рахунок накопичених у попередній фазі засобів («автономний попит» – 
a

C ), 

який потім починає підтримуватися кредитами. Ця фаза трансформаційного 

циклу починається після (і в результаті) ліквідації диспропорцій, практично 

неминуче відбувається на попередніх фазах і ймовірно призведе до істотної 

структурної перебудови. Курортно-рекреаційна економіка переходить у стан 

періоду дифузії, поширення нового циклу на базі інновацій, які є третьою 
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фазою трансформаційного циклу. При значеннях параметрів 0>>ε , 0>γ , 

0> , 0δ  розпочинається поступовий розвиток (рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8. Період дифузії, поширення нового циклу на базі інновацій 

а) динаміка інвестицій, як реакція на зміну попиту (відн. од.) 

б) динаміка випуску курортно-рекреаційних продуктів (відн. од.) 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 
 

Автономний попит, посилений кредитною системою, стимулює 

інвестиції в курортно-рекреаційну економіку та призводить до її розвитку в 

цілому. Відповідно, рівняння для динаміки інвестицій з урахуванням впливу 

автономного попиту має наступний вигляд: 

K)ξ)
dt

dC
+

dt

dC
ε(γ(I=

dt

dI a

2
    (2.20) 

В результаті цих процесів курортно-рекреаційна економіка 

переходить у стан інноваційного становлення нового циклу, який є 

четвертою фазою трансформаційного циклу. При значеннях параметрів 

0>>ε , 0>> , 0 , 0>δ  виникає фаза економічного розвитку (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Динаміка випуску курортно-рекреаційних продуктів у фазі 

інноваційного становлення нового циклу 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 
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Оскільки інвестиційний процес та створення нових курортно-

рекреаційних продуктів запізнюються по відношенню до зміни автономного 

попиту, то через певний час може виникнути ситуація, коли попит вже 

наситився і починає знижуватися, а потужності з виробництва курортно-

рекреаційних продуктів продовжують розширюватися. Виникає 

невідповідність ділових очікувань підвищення реальним тенденціям попиту, 

що відображає певний спад ділової активності. Однак, цей стан відрізняється 

від того, який був перед початком трансформаційного циклу, оскільки 

курортно-рекреаційна економіка набула новий більш якісний вигляд: 

з'явилася нова структура та система управління, освоєні нові технології та 

курортно-рекреаційні продукти, виникли нові основні фонди, що зрештою, 

збільшують різноманітність та сприяють формуванню нового попиту. 

Економічні механізми, які забезпечують розвиток курортно-

рекреаційної економіки на цій фазі, можуть бути описані наступним чином: 

- зростання попиту зазвичай веде до зростання пропозиції, а зростання 

пропозиції, в свою чергу, веде до зростання попиту; 

- зростання виробництва курортно-рекреаційних продуктів стимулює 

скорочення безробіття в курортних регіонах, а це додатково веде до 

зростання попиту; 

- зростання виробництва курортно-рекреаційних продуктів сприяє 

зростанню позитивних очікувань, що, в свою чергу, веде до зростання 

довгострокових інвестицій, а це сприяє зростанню виробництва; 

- збільшення виробництва курортно-рекреаційних продуктів створює 

зріст очікувань від їх подальшого збільшення; 

- зростання виробництва курортно-рекреаційних продуктів веде до 

зростання супутніх виробництв як регіональних, так і національних. 

Однак підвищений попит на різні ресурси та курортно-рекреаційні 

продукти призводить не тільки до швидкого зростання цін, а й до того, що 

курортно-рекреаційна економіка виявляється не в змозі негайно 

задовольнити збільшений попит. Розрив в очікуваннях створює додатковий 
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ажіотажний попит, певний дефіцит ресурсів, а разом з цим і зростання цін. У 

цьому випадку в курортно-рекреаційну економіку починає переливатися 

вільний ринковий капітал. Споживачі збільшують обсяги замовлень, щоб 

створити необхідні запаси на випадок стрибкоподібного зростання цін. 

Таким чином, створюється ситуація дефіциту пропозиції, яка грає дуже 

важливу роль в акселерації процесів швидкого зростання цін. Що робить 

виробництво курортно-рекреаційних продуктів надвигідним, що посилює 

прагнення виробників розширити виробництво та пропозицію (у тому числі 

шляхом збільшення інвестицій).  

На основі викладеного підходу побудуємо і дослідимо модель 

економічного розвитку територіального курортно-рекреаційного комплексу з 

урахуванням трансформаційних процесів за основними напрямками 

діяльності. Основними припущеннями моделі є: 

- існування структурних трансформацій на основі інтеграційних 

процесів. Курортні підприємства та організації, які трансформуються шляхом 

приєднання, позначимо через х , а ті, які приєднують – y . Перші можуть 

відрізнятися від другого меншою величиною запасів основного капіталу; 

- за відсутності y  швидкість накопичення капіталу х  описується 

логістичною функцією; 

- y  можуть знаходитися в двох станах: або приєднання х , або розвитку 

у вигляді курортно-рекреаційних комплексів (позначимо через z ), утворених 

шляхом приєднання останніх до перших. Через деякий час останні також 

можуть переходити в стан приєднання х ; 

- накопичення капіталу z  відбувається відповідно до моделі розвитку на 

основі трансформаційного циклу. 

Система рівнянь досліджуваної моделі виглядає наступним чином: 

  xyNxxAx   )1( , 

yLLbZFsxyy
c

  /)*,( ,   (2.21) 

  znbzsfz )(),(    
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де zyx  ,,  – похідні за часом t , які характеризують накопичення основного 

капіталу підприємствами та організаціями, які входять до складу 

територіального курортно-рекреаційного комплексу. 

Змінні в рівняннях є ендогенними питомими показниками 

накопичення капіталу відповідними курортно-рекреаційними 

підприємствами та організаціями. при цьому: 

1
LXx  , 

2
LYy  , LZz      (2.22) 

де ZYX ,,  – абсолютні значення основного капіталу відповідних курортних 

об'єктів; 
2121

,, LLLLL   – кількість зайнятих працівників у їх діяльності 

)exp(
0

ntLL  , де n  – річний темп приросту кількості зайнятих працівників. 

Перше рівняння описує еволюцію об'єкта в умовах обмеженості 

ресурсів і конкуренції, яке стримує розвиток. Параметр A  – постійна 

абсолютна швидкість накопичення капіталу x , яка пов'язана з приходом 

нових курортних підприємств та організацій на ринок;   – абсолютна 

швидкість приросту їх капіталу; N  – підтримуюча місткість ринку капіталу. 

Останній член рівняння описує процес трансформаційного приєднання x  до 

y , де   – питома швидкість приєднання підприємств. 

У другому рівнянні параметр s  – норма нагромадження капіталу z  

)10(  s ; 
c

  – життєвий цикл таких компаній між двома послідовними 

актами приєднаннями x ;   1)(/)*,( bLZLLbZF  – виробнича функція z , 

яка характеризує обсяг випуску курортно-рекреаційного продукту у 

вартісному вираженні. Як було зазначено раніше, синергетичний ефект 

процесу об'єднання полягає у раціональному використанні різних видів 

ресурсів. Параметр b  – синергетичний параметр використання ресурсів: 

  1),(/)*,( bzbzfLLbZF     =>    LZz    (2.23) 

Параметр 1b  при позитивному синергетичному ефекті від 

об'єднання курортно-рекреаційних підприємств та 10  b  – при 

негативному синергетичному ефекті. Останній член рівняння описує процес 

убування капіталу y , які беруть участь у трансформаційному приєднанні x , 
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пов'язаного з відсутністю ресурсів та конкуренції,   – абсолютна швидкість 

цього процесу. 

У формулі (2.23) описується процес накопичення капіталу z  

відповідно до моделі розвитку на основі трансформаційного циклу. У цьому 

рівнянні використовуються наступні екзогенні показники: s  – норма 

нагромадження основного капіталу;   – частка вибуття основного капіталу 

( 10  ); n  – річний темп приросту кількості зайнятих працівників 

( 11  n ). 

Переходячи до безрозмірного вигляду рівнянь і вимірюючи час t  в 

одиницях 1 , отримаємо в остаточному вигляді:  

xyxdxAx  )1(
1

  ,  yCzxyy     ,  zzz    (2.24) 

де параметри )(
1

NAA  , d ,  /N , 21 //1   bC
c

, 

)/()/)(( 1/1 bsn    вважаємо постійними. Параметр  1bC  будемо 

називати параметром ефективності розвитку y . 

Важливою особливістю стаціонарних рішень моделі є те, що вони 

можуть описувати катастрофу типу складки. Це означає, що стаціонарні 

рішення за певних умовах володіють властивістю стійкості. Залежність 

стаціонарних значень Y  від інших параметрів при різних значеннях 

параметра ефективності розвитку C  представлена на рис. 2.10 ( 5,0C – 

крива 1, 4,0C  – крива 2, 3,0C  – крива 3).  

При збільшенні абсолютної швидкості приросту капіталу x  питоме 

трансформаційне відношення d  входжень в територіальний курортно-

рекреаційний комплекс на одиницю ресурсу (у вартісному вираженні) Y  

зменшується безперервно у всій області зміни d  при значеннях 
p

CC   (при 

ефективному розвитку x  останні уникають трансформаційних приєднань). 

При 
p

CC   зменшення Y  відбувається безперервно лише до значення d , 

відповідного точці повороту (точка Q ) на траєкторії розвитку. При 

подальшому зменшенні відбувається стрибок, та значення Y  різко падає до 
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нижньої гілки стаціонарних станів. При русі по траєкторії розвитку в 

зворотному напрямку стрибок відбувається в точці R . 

 

Рис. 2.10. Залежність рішення Y  від параметра d  при різних значеннях C  

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Таким чином, зростання ефективності розвитку x  призводить до 

безперервного зниження питомого відношення об'єднань (у вартісному 

вираженні) у всій області значень абсолютної швидкості приросту їх капіталу 

при значенні параметра ефективності розвитку, тобто  1bC  менше 

критичного значення. При значенні останнього, що перевищує критичний, в 

результаті стійкості відбувається стрибкоподібне зменшення частки 

об'єднань, тобто стрибкоподібний перехід курортно-рекреаційної економіки 

в якісно інший стан, на нову траєкторію розвитку. Відповідна критична точка 

є точкою збірки (точка D ). Відзначимо, що критична точка D  є точкою 

біфуркації корозмірності два, а точки Q , R  – точками біфуркації 

корозмірності один [180]. На траєкторіях розвитку область між цими точками 

є областю метастабільних (нестійких) станів, а області вище точки Q  і нижче 

точки R  – областями стійких станів. 

Аналіз трансформаційних процесів в курортно-рекреаційної економіці 

свідчить про постійне зростання кількості та загального обсягу операцій з 

поглинання та об'єднання протягом останніх десятиліть. Тому можна 

вважати, що запропонована модель описує трансформаційну модель 

економічного розвитку територіального курортно-рекреаційного комплексу. 



110 

2.3. Модель очікувань ринку в умовах трансформаційних 

перетворень 

 

Як було показано в попередніх розділах, економічні трансформації 

курортно-рекреаційної економіки являють собою масштабні та глибокі 

перетворення системного характеру. Вони мають свої закономірності, 

виявлення яких дозволяє не тільки оцінити їх сучасний стан, а й 

прогнозувати тенденції розвитку. Так в процесі протікання 

трансформаційного циклу зазнають змін функції курортно-рекреаційних 

систем. Це відображається в зрушеннях у споживанні, потребах і способах їх 

задоволення. У ринковому середовищі потреби виступають у формі попиту, а 

способи їх задоволення опосередковані ринком у формі очікувань ринку. 

Поняття «очікування ринку» сформувалося на базі положень теорії 

ймовірності та психології. Воно має важливе значення для прогнозування 

поведінки ринку, а, отже, і функціонування трансформаційної економіки. Як 

зазначав Дж. Джонсон [181], результативність впливу очікувань у 

трансформаційних економіках не нижча, ніж у сформованих і стабільних 

економіках. Таким чином, виникає необхідність обґрунтування змісту 

очікувань, пояснення їх ролі як екзо- та ендогенних чинників економічної 

системи та у розробці відповідних моделей. Очікування економічних 

суб'єктів, як правило, не вивчаються як окремі об'єкти аналізу, але вони 

досліджуються у вигляді «впровадження» очікувань у трансформаційне 

функціонування економічних систем. 

Перші дослідження обліку очікувань в теоретичній системі 

представлені в працях Дж. Кейнса [182] і Дж. Хікса [183], які наголошували 

на тому, що очікування є частиною системи, виконуючи при цьому роль 

екзогенного фактору, а не елементу, який формується в аналізованому 

процесі. У сучасній економічній теорії [184, 185] виділяють два типи 

очікувань: «ех post» та «ех ante». Очікування «ех post» є оцінкою, даною 

суб'єктами економіки після завершення розглянутого процесу. Вони 
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обліковуються головним чином в емпіричній перевірці теоретичних 

концепцій або у розрахунку фактичних показників розвитку економіки на 

основі системи національного обліку. Очікування «ех ante» є майбутніми 

планами та намірами економічних суб'єктів, які визначають характер рішень, 

які вони приймають. Формування економічних суб'єктів очікувань «ех ante» 

представляє безпосередній інтерес для аналізу третьої фази 

трансформаційного циклу курортно-рекреаційної економіки – поширення 

нового циклу на базі інновацій. 

Теорія очікувань [186] виділяє три типи очікувань «ех ante»: статичні, 

адаптивні, раціональні.  

Статичні очікування припускають, що в майбутньому економічні 

суб'єкти орієнтуються на ті ж параметри кон'юнктури, які мають місце 

сьогодні. Тобто найпростіше правило у прийнятті рішень для економічних 

суб'єктів буде діяти в цьому році так, як і в попередньому. Формально 

очікувані значення показника y  в )1( t  році можна виразити за формулою: 

t

e

t
yy 

1       (2.25) 

де 
e

t
y

1  – очікувані значення показника у 1t  році; 

t
y  – реальні значення показника у t  році. 

Відповідно до теорії адаптивних очікувань, економічні суб'єкти 

будують свою поведінку на основі минулого досвіду, але корегують свої 

очікування, по-перше, з урахуванням помилкових оцінок минулого, по-друге, 

з урахуванням очевидних змін економічної кон'юнктури. Формально 

очікувані значення показника y  в )1( t році, можна виразити за формулою: 

)(
1

e

tt

e

t

e

t
yyyy 


     (2.26) 

де e

t
y

1
 – очікувані значення показника у )1( t  році; 

e

t
y  – очікувані значення показника у t  році; 

t
y  – реальні значення показника у t  році; 

10    – коефіцієнт адаптації, який враховує помилки минулих оцінок. 
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Раціональні очікування передбачають, що економічні суб'єкти 

формують свої плани та будують свою поведінку, виходячи з аналізу всієї 

доступної на даний момент інформації. Раціонально діючі економічні 

суб'єкти не тільки враховують помилки минулого досвіду, але й зазирають у 

майбутнє. Приймаючи рішення, вони спираються на власні уявлення щодо 

моделі управління економікою та залучають всю доступну інформацію про 

очікувані події, які можуть вплинути на економічну кон'юнктуру. У підсумку 

виходить, що суб'єкти, формуючи свої прогнози, роблять це таким же чином, 

як і ринок, тобто, не допускаючи систематичних помилок. 

Історично першим дослідником, який сформулював гіпотези, що 

лежать в основі теорії раціональних очікувань, був Дж. Мут [187]. Його ідея 

була підхоплена і застосована до великого спектру моделей Р. Лукасом. 

Відповідно, існуючі раніше формальні схеми опису економічної рівноваги 

наповнилися новим змістом і піддалися глибокому дослідженню [188, 189].  

Сформувалося декілька варіантів поняття раціональних очікувань – у 

сильній, слабкій та формі повного передбачення. Позначимо через 
ht

I
,

 

інформаційну множину доступну агенту h  в кінці періоду t . Інформаційну 

множину утворюють відомі (спостережувані) агенту значення економічних 

показників. Нехай 
ktht

uE
,

 – суб'єктивне очікування, сформоване агентом h  

щодо значення, яке прийме змінна u  в період часу kt  , 1k . Нехай також 


htkt

Iu
,

|


 – об'єктивне, тобто обчислене по моделі, що зв'язує, в кінцевому 

рахунку вирішення всіх агентів, очікування значення 
kt

u


 за умови що 
ht

I
,

 (  

– оператор математичного сподівання). Об'єктивне і суб'єктивне очікування 

можуть не збігатися з огляду помилки спостереження або навмисної відмови 

агента від повного використання 
ht

I
,

 у силу будь-яких причин. Тоді агент h  

володіє раціональними очікуваннями в слабкій формі відносно 
kt

u


, якщо: 

hthtktktht
IuuE

,.,
| 


,  ,  0|

,,


htht
IE    (2.27) 

Агент володіє раціональними очікуваннями в сильній формі, якщо він 

володіє раціональними очікуваннями в слабкій формі і його інформаційна 
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множина на кінець періоду t  містить наступну інформацію: справжню 

структуру рівнянь та класифікацію змінних моделей, включаючи правила 

прийняття рішення всіх інших агентів, що застосовуються для визначення дій 

та формування очікувань; справжні значення всіх детермінованих екзогенних 

змінних моделей; розподіл ймовірностей всіх екзогенних випадкових 

величин в моделі на кінець періоду t . По суті справи, мова йде про те, що 

агент може провести розрахунки по моделі, роблячи різні припущення щодо 

неспостережуваних змінних. Зіставивши результати розрахунків зі 

значеннями спостережуваних змінних, та відібравши узгоджуючи з ними 

гіпотези щодо неспостережуваних змінних, агент повинен отримати 

однозначний прогноз тих змінних (інформаційних), які в рамках моделі 

впливають на його рішення без систематичної помилки. 

Агент володіє повним передбаченням, якщо він володіє 

раціональними очікуваннями в сильній формі та 
ktktht

uuE



,

. Таким чином, 

модель економіки спочатку досліджується в припущенні повного 

передбачення, яке зазвичай передбачає знання всіх параметрів, необхідних 

для повного розрахунку, а потім виявляється, що ця модель є моделлю 

раціональних очікувань в сильній формі. Тобто спостереження поточних 

значень інформаційних змінних, доступних агенту, згідно моделі – достатньо 

для прийняття того рішення, яке виходить у припущенні повного 

передбачення. Слід зазначити, що при трансформаційних перетвореннях 

економіки відмінності між адаптивними та раціональними очікуваннями 

стираються, а адаптивна поведінка агентів стає одночасно і раціональною. 

Стосовно до ринку курортно-рекреаційних продуктів розглянемо 

гіпотезу про недосконалість інформації, яка полягає у визнанні відмінностей 

у знаннях агентів щодо динаміки цін залежно від ступеня споживання ними 

відповідних курортних продуктів. Передбачається, що агенти краще обізнані 

про ціни на курортно-рекреаційні продукти, які вони виробляють і продають, 

ніж про ціни на інші продукти, які вони купують. Продемонструємо це на 

основі використання “острівної” моделі [190]. 
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Ринок кожного окремого курортно-рекреаційного продукту схожий на 

острів. Кожен агент подібно остров'янину не володіє повною інформацією 

про те, що робиться на інших островах (або ринках). Тому, коли 

спостерігається зростання цін на курортно-рекреаційний продукт, він не знає 

точно його причину. Йому невідомо, чи є зростання цін наслідком 

підвищення попиту або збільшення кількості грошей в обігу. Агенти і фірми, 

що діють відповідно до концепції раціональних очікувань, розцінюють 

підвищення ціни на курортно-рекреаційному ринку частково як наслідок 

загального зростання цін, а частково як результат зміни відносної ціни 

курортно-рекреаційного продукту в силу його іноваційності. Відповідно, 

навіть якщо підвищення ціни продукту цілком обумовлено загальним 

підйомом цін, то раціонально мислячий агент все одно припускає, що на 

певну величину зросла і відносна ціна курортного продукту. У підсумку він 

розширює виробництво, до нього приєднуються інші остров'яни – агенти, і в 

курортно-рекреаційній економіці спостерігається підйом. 

Таким чином, застосування теорії раціональних очікувань в курортно-

рекреаційній економіці передбачає залучення механізму ринкового 

саморегулювання економіки. У ході конкуренції приводяться в дію всі важелі 

саморегулювання, ефективно самонастроювальні курортно-рекреаційну 

систему та забезпечуючи її рівновагу. Раціональні очікування сприяють 

розчищенню ринку курортно-рекреаційних продуктів, приведенню його до 

стану, коли забезпечується стійкість рекреаційної економіки, оскільки 

господарські агенти можуть гнучкіше реагувати на будь-які відхилення 

економічної кон'юнктури, діяти відповідно до принципів оптимізації, 

орієнтуючись на реальні економічні показники та результати [191, 192]. 

Однією з найважливіших проблем трансформаційної економіки є 

рівень довіри до трансформаційних перетворень з боку економічних агентів, 

так як в разі його відсутності або низького рівня не можуть бути досягнуті 

поставлені цілі [193]. Згідно ідей ряду дослідників [194, 195], ринкова 

система працює великою мірою завдяки саме довірі. В акті довіри складність 
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майбутнього мінімізується. Довіряючи, агент діє так, начебто майбутнє 

передбачає лише строго певні варіанти розвитку подій. Раціональна довіра: 

люди використовують доступну їм інформацію, щоб скласти прогноз, а потім 

на його основі прийняти рішення. Оскільки аналіз минулого досвіду 

передбачає оцінку ризиків, формування очікувань і орієнтованість на 

майбутні результати, то виділяють стратегічне або засноване на знаннях 

довіри (strategic or knowledgebased trust) [196, 197]. В даному випадку 

рішення про довіру приймається подібно інвестиційній схемі: ефективність 

рішення про довіру визначається в перспективі за результатами здійснення 

економічних трансформацій. Рівень довіри залежить від таких обставин, як: 

- обліку економічними агентами минулого досвіду економічних 

трансформацій в секторах економіки; 

- стійкості національної економіки; 

- світового досвіду розвитку економічних систем [198]. 

При цьому слід зазначити, що неефективність трансформаційних 

стратегій пов'язана не з набором тих чи інших інструментів, а обумовлена 

реакцією економічних агентів на очікувані результати від цих економічних 

трансформацій. Таким чином, довіру можна розглядати як один з вбудованих 

регулюючих механізмів ринку та економіки в цілому. Вона є однією з 

найважливіших детермінантів розподілу інвестицій та споживчого попиту. 

Важливу роль у динаміці рівня довіри грає як процес природного 

самозростання довіри, так і процес кризи довіри. Природне самозростання 

довіри виникає у випадку, коли при виконанні стороною своїх зобов'язань 

довіра до неї підвищується; як наслідок, підвищується або попит на продукт, 

або збільшуються інвестиції. Криза довіри означає ситуацію, в якій сторона 

не виконує свої зобов'язання; як наслідок, довіра до неї різко падає [199, 200]. 

Для аналізу цих процесів побудуємо модель динаміки довіри курортно-

рекреаційного ринку трансформаційним перетворенням курортно-

рекреаційної сфери. 
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Нехай X  – кількість вільного капіталу, який може бути наданий 

компаніям курортно-рекреаційної сфери. Згідно з принципом природного 

підвищення довіри, поки компанії здійснюють трансформаційні 

перетворення з метою виробництва інноваційного курортно-рекреаційного 

продукту, довіра до них зростає. Нехай Y  – обсяг коштів тих компаній, які не 

здійснюють трансформаційні перетворення. Опишемо динаміку зміни цих 

змінних за допомогою наступної моделі: 

XYY
dt

dY

XYX
dt

dX

21

21









     (2.28) 

Параметр 
1

  відображає швидкість росту довіри до компаній 

курортно-рекреаційної сфери в залежності від вже проведених економічних 

трансформацій. Значення параметра 
1

  залежить від психологічних факторів. 

Зокрема, для визначення цього параметра можуть бути використані: індекси 

довіри інвесторів, індекси настроїв споживачів, індекси споживчих 

очікувань, індекси споживчої впевненості і т.д. По суті, цей параметр 

відображає довіру великого числа інвесторів. Очевидно, що параметр 
1

  має 

тенденцію до зростання в разі результативності трансформаційних 

перетворень, і до зниження в разі їх відсутності. 

Параметр 
2

  відображає інтенсивність запозичення коштів 

неефективними компаніями, тобто такими, які не здійснюють 

трансформаційні перетворення. Приріст запозичень пропорційний як 

величині Y , оскільки, чим більша курортна компанія, тим більше їй потрібно 

коштів, щоб функціонувати, так і величині X  – оскільки, чим більше 

вільного капіталу на ринку, тим більший потенціал для зростання компаній, 

що здійснюють економічні трансформації. 

Параметр 
1

  відображає швидкість банкрутства неефективних курортно-

рекреаційних підприємств без зовнішнього фінансування. В якості оцінки 

параметра можна використовувати співвідношення наступного вигляду: 
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«(річні витрати компанії – річний дохід)/(обсяг активів компанії)». Стосовно 

до малого і середнього курортно-рекреаційного бізнесу має сенс розглядати 

параметр 
1

  близьким до нуля або навіть в області малих негативних 

значень. Значна частка зростання в малому та середньому бізнесі можлива 

саме через те, що до нього відчувається спочатку велика довіра, і на цій 

довірі він і росте, поки не стає неефективним. Параметр 
2

  відображає 

швидкість росту обсягу коштів неефективних курортно-рекреаційних 

підприємств шляхом залучення інвестицій. Приріст пропорційний як 

величині Y , оскільки, чим більша курортна компанія, тим більше коштів 

вона може використовувати для зростання, так і X  – оскільки, чим більше 

капіталу на ринку, тим легше отримати інвестиційні кошти. 

Розглянемо різні сценарії, отримані в результаті моделювання 

динаміки рівня довіри при різних значеннях параметрів. 

Сценарій І. Незавершені або неефективні економічні трансформації в 

курортно-рекреаційних компаніях (додаток А). 

Одним із сценаріїв, отриманим при моделюванні рівня довіри ринку, 

був сценарій, відповідний ситуації незавершених або неефективних 

економічних трансформацій в курортно-рекреаційних компаніях (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11. Результати моделювання динаміки довіри  

при 2.0
1
 , 8.0

1
 , 2.0

2
 , 4.0

2
  

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 
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Як видно з рис. 2.11, розпочаті трансформаційні перетворення 

призводять до зростання довіри ринку, що, відповідно, передбачає 

перетікання вільного капіталу на курортно-рекреаційний ринок. Таким 

чином, збільшення параметра Х  означає період зростання ринку. До деякого 

об'єму вільного капіталу ринок успішно розвивається, що дає змогу говорити 

про трансформаційну швидкість зростання курортно-рекреаційних компаній. 

На деякому етапі (момент часу 28t ), між піком X  та перетином, що йде 

догори Y  починають утворюватися неефективні компанії. Починаючи з 

цього моменту, довіра ринку падає, а обсяг вільного капіталу зменшується. 

Однак в силу інерційності економіки даний факт не фіксується індикаторами, 

оскільки значний капітал вкладається в курортно-рекреаційні компанії, і в 

цілому капіталізація курортно-рекреаційної сфери зростає (зростання 

значення Y ). Потім настає ситуація, коли обсяг капіталу неефективних 

компаній досягає свого піку (пік Y ). Внаслідок високого значення 

неефективності ( 8.0
1
 ) курортно-рекреаційні компанії швидко втрачають 

прибутковість і змушені проводити економічні трансформації. Таким чином, 

розпочинається новий трансформаційний цикл. 

Сценарій ІІ. Зростання завершених економічних трансформацій в 

курортно-рекреаційних компаніях (додаток Б). Іншим сценарієм, отриманим 

при моделюванні довіри ринку, був сценарій, відповідний ситуації зростання 

числа економічних трансформацій (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Результати моделювання динаміки довіри  

при 2.0
1
 , 8.0

1
 , 2.0

2
 , 1.0

2
  

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 
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Сценарій представлений на рис. 2.12, побудований на основі 

припущення, що обсяг інвестицій у неефективні курортно-рекреаційні 

компанії буде знижуватися у зв'язку зі зменшенням довіри ринку ( 1.0
2
 ). 

Завершення економічних трансформацій у курортно-рекреаційних компаніях 

призводить до зростання довіри ринку і, відповідно, до збільшення вільного 

капіталу на цьому ринку. Якщо з яких-небудь причин економічні 

трансформації повністю не досягають своїх цілей, то ринком це 

розглядається як неефективність їхньої роботи. При цьому рівень довіри не 

зменшується. 

Сценарій ІІІ. Регулювання ринку в умовах трансформаційної 

економіки (додаток В). В умовах трансформаційної економіки регулятори 

ринку прагнуть не допустити обвалу ринку [201, 202]. Це досягається 

різними способами, але з однією метою: запобігти потраплянню на нього 

очевидно неефективних курортно-рекреаційних компаній, що зменшують 

можливості залучення інвестицій в такі компанії. Для моделювання такого 

сценарію довіри курортно-рекреаційного ринку зменшимо деякі параметри 

моделі. На рис. 2.13 показаний сценарій регульованого ринку в умовах 

трансформаційної економіки.  

 

Рис. 2.13. Результати моделювання динаміки довіри  

при 2.0
1
 , 1.0

1
 , 05.0

2
 , 05.0

2
  

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 
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Сценарій представлений на рис. 2.13, демонструє високий рівень 

довіри ринку, що, відповідно, призводить до значно більшого накопичення 

вільного капіталу (порівняно із першим сценарієм). Однак і в цьому випадку, 

починаючи з деякої величини вільного капіталу ( )30t , відбувається поява і 

розвиток неефективних курортно-рекреаційних компаній. Поява таких 

компаній в основному обумовлена незавершеністю економічних 

трансформацій або недосягненням цілей трансформаційних перетворень. 

Слід зазначити, що у разі застосування до неефективних курортно-

рекреаційних компаній регулятором ринку відповідних процедур зниження 

довіри, існує можливість віддалити початок наступного трансформаційного 

циклу. 

Сценарій IV. Слаборегульований або інноваційний ринок (додаток Ґ). 

Ще одним сценарієм, отриманим при моделюванні довіри ринку, був 

сценарій, відповідний ситуації завершення економічних трансформацій в 

курортно-рекреаційних компаніях і переходу на випуск інноваційних 

курортно-рекреаційних продуктів (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Результати моделювання динаміки довіри  

при 5.0
1
 , 5.0

1
 , 8.0

2
 , 8.0

2
  

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 



121 

Зазначений сценарій відображає рівень довіри слаборегульованого або 

інноваційного ринку. Такий ринок характеризується високою інтенсивністю 

запозичення коштів неефективними компаніями ( 8.0
2
 ), зростанням 

обсягу їх коштів шляхом залучення інвестицій ( 8.0
2
 ), великим 

коефіцієнтом неефективності ( 5.0
1
 ), в який постійно входять нові 

інвестори ( 5.0
1
 ). Аналіз сценарію демонструє часту зміну ринкових 

переваг за рахунок високої «швидкості росту довіри», а також те, що 

амплітуда циклічних змін перемінних X  та Y  невисока. Отже, рівень довіри 

ринку розподіляється між трансформаційними і неефективними курортно-

рекреаційними компаніями та не відбувається накопичення вільного капіталу 

в тих чи інших компаніях. 

Таким чином, аналітика результатів моделювання динаміки довіри 

при різних значеннях параметрів дозволяє зробити висновки про те, що 

рівень довіри до трансформаційних перетворень з боку економічних агентів є 

одним з найважливіших параметрів прогнозування поведінки ринку, а, отже, 

і функціонування трансформаційної економіки в цілому. Очікування ринку в 

процесі протікання трансформаційного циклу повинні відповідати другому 

сценарію моделі, тобто зростанню завершених економічних трансформацій в 

курортно-рекреаційних компаніях. У цьому випадку відбувається істотне 

збільшення вільного капіталу на цьому ринку, що призводить до зростання 

попиту на курортно-рекреаційні продукти. 

 

Висновки до другого розділу 

 

У розділі теоретично обґрунтовано та запропоновано концептуальні 

засади трансформаційного підходу дослідження особливостей та 

закономірностей розвитку курортно-рекреаційних систем в ринковому 

середовищі в умовах високого ступеня нестабільності та мінливості 

зовнішнього середовища трансформаційної економіки України на підставі 

розробки їх методологічних, інструментальних та прикладних компонентів. 
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Проведене наукове дослідження дало змогу сформулювати наступні 

висновки: 

1. Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку світової та 

національної курортно-рекреаційної сфери дозволив дійти висновку, що 

управління економічним розвитком рекреасистем в сучасних умовах має 

бути засноване на врахуванні нелінійного, стохастичного характеру 

протікання економічних процесів як зовнішнього, так і внутрішнього 

середовищ, притаманних трансформаційним економікам. Дослідження цих 

процесів доцільно проводити на підставі трансформаційного циклу, який 

дозволяє досліджувати розвиток складних соціально-економічних систем в 

умовах високого ступеня невизначеності зовнішнього оточення; системи 

універсальних, загальнотеоретичних, специфічних принципів та комплексу 

базових понять. 

2. З метою подальшого розвитку та використання цього підходу для 

аналізу та моделювання економіки курортно-рекреаційних систем в розділі 

запропоновано застосування трансформаційних циклів для дослідження 

особливостей і закономірностей поведінки курортно-рекреаційних систем в 

ринковому середовищі, що розвиває і доповнює системний підхід до 

визначення розвитку складної курортно-рекреаційної системи в умовах 

нестійкості, нерівноваги та самоорганізації, специфічного характеру та 

принципів економічного росту, тобто особливим умовам, котрі 

характеризують поведінку рекреасистем, які розвиваються в нелінійних 

дисипативних середовищах. 

3. Проведений аналіз теоретичних підходів та основних моделей 

економічного розвитку соціоекономічних систем доводить, що незважаючи на 

схожість деяких положень моделі сталого розвитку, моделі структурних 

трансформацій та інноваційні моделі, повного опису з досліджуваної тематики 

вони не дають. Тому, для моделювання розвитку курортно-рекреаційної 

економіки в умовах наявності економічних трансформацій необхідна розробка 

нової економіко-математичної моделі, що описує всі ці процеси. 
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4. З метою розв’язання цієї проблеми розроблено модель розвитку 

курортно-рекреаційної економіки на основі трансформаційного циклу, яка 

базується на запропонованому трансформаційному підході та методах 

нелінійної та системної динаміки. Особливістю її є можливість моделювання 

розвитку курортно-рекреаційних систем в умовах високого рівня 

невизначеності та непередбачуваності проявів зовнішнього середовища, які 

демонструють наявність як стійких станів, так і хаотичних аттракторів.  

5. Дослідженнями показано, що визначальною складовою розвитку 

таких систем є їх нерівноважна самоорганізація та функціональна стійкість в 

умовах дії трансформаційного циклу. Залежно від значень управляючих 

параметрів курортно-рекреаційна система трансформується від одного стану 

циклу до іншого. Траєкторія розвитку системи характеризується 

чередуванням стійких областей, де домінують детерміністичні закони, і 

нестійких областей поблизу точок біфуркації, де перед системою 

відкривається можливість вибору одного з декількох варіантів розвитку.  

6. Моделювання управляючих параметрів, які б істотним чином 

змінили економічну поведінку, демонструє сценарії появи спектру стійких 

граничних циклів, конфігурація яких відображає міру складності економічної 

діяльності курортно-рекреаційної системи в умовах ринку.  

7. Функціонування в ринкових умовах змушує по-новому 

оцінювати потенціал курортно-рекреаційних систем і здійснювати пошук 

альтернативних варіантів трансформаційного розвитку. Відповідно, в розділі 

побудовано і досліджено модель очікувань ринку в умовах 

трансформаційних перетворень, яка дозволяє оцінити раціональні очікування 

в курортно-рекреаційній економіці в якості механізму ринкового 

саморегулювання, а також сформувати цільові стратегії трансформації 

економічного середовища. 

Результати дослідження, викладені в даному розділі, опубліковано в 

роботах [44; 53; 56; 72; 77; 110; 218; 233; 246; 270]. 
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ТА 

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ В ЕКОНОМІЦІ КУРОРТНО-

РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

3.1. Модель трансформації стратегії розвитку курортно-

рекреаційної систем 

 

У сучасній світовій економіці курортні рекреації є однією з найбільш 

високоприбуткових сфер господарства. Для багатьох країн вона стала не 

тільки постійно зростаючим джерелом фінансових надходжень, але і за 

рахунок залучень мільйонів туристів починає більш активно розвиватися 

інфраструктура цих територій, створюючи додаткові робочі місця. Україна 

володіє потужним курортно-рекреаційним потенціалом, ефективне освоєння 

якого може принести реальну економічну вигоду. Тому рекреаційна сфера в 

процесі ринкової трансформації економіки повинна зайняти одне з провідних 

місць в структурі господарського комплексу країни [203, 204]. 

Однак, незважаючи на багату курортно-рекреаційну базу та чималу 

кількість суб'єктів підприємств туристичної діяльності, в Україні досі відсутня 

чітка стратегія розвитку курортів, яка б відповідала сучасним 

загальносвітовим та європейським нормам. Як правило, стратегії 

функціонування та розвитку курортно-рекреаційних комплексів мають 

локальний характер і орієнтовані, в першу чергу, на сферу відпочинку і тільки 

потім на відновлення та лікування. В результаті, за рівнем розвитку курортно-

туристичної сфери, Україна займає одне з останніх місць у Європі, а рівень 

відповідності її курортної сфери екологічним вимогам до стану 

навколишнього природного середовища та культурно-історичної спадщини 

досить низький. 

Зниження реальних доходів населення, ослаблення координації 

діяльності комплексів, а також відсутність контролю за використанням 
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природних лікувальних ресурсів привело до ряду негативних моментів, що 

виражаються в зменшенні кількості відвідувачів більш ніж на 50% через 

значне скорочення санаторіїв та встановлення нових високих цін на 

курортно-рекреаційні продукти. Крім того, істотно зменшилось використання 

природних лікувальних ресурсів курортів, так забір грязей і мінеральних вод 

санаторно-курортними організаціями Азово-Чорноморського узбережжя, 

починаючи з 2005 року, зменшився більш ніж в 20 разів. В значній мірі 

скоротилося проведення науково-дослідних і виробничих робіт у галузі 

розвідки та використання природних лікувальних ресурсів. Результатом стало 

складне соціально-економічне становище національних курортів, яке на довгі 

роки визначило стратегію виживання в якості основного напрямку свого 

розвитку. Тому одним з актуальних напрямків наукових досліджень є 

розробка моделей стратегій соціально-економічного розвитку курортів на 

основі сучасних вимог ринку. Таким чином, виявлення детермінантів і 

сучасних механізмів сталого стратегічного розвитку на основі економічних 

трансформацій стає все більш очевидним [205, 206]. 

Сучасні тенденції розвитку курортно-рекреаційних систем 

обумовлюють системний підхід до розуміння їх сутності, який полягає в 

сукупності процесів створення, функціонування, взаємодії та трансформації 

різних систем, підпорядкованих єдиній меті функціонування – курортно-

рекреаційній діяльності. Такий підхід передбачає принципову зміну стратегії 

розвитку. Зміна стратегії – неминуча реакція на адаптацію до динамічно 

мінливих впливів зовнішнього середовища в умовах існування 

трансформаційного циклу. Вона тягне за собою структурні зміни, націлені на 

модифікацію курортно-рекреаційних продуктів, оптимізацію бізнес-моделі та 

трансформацію механізму розвитку [207, 208]. 

Багатоплановість і альтернативність підходів до визначення 

ефективної стратегії розвитку курортно-рекреаційних систем пов'язана зі 

специфікою формування національної економічної моделі, яка 

характеризується історичними традиціями та наявністю професійного 
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досвіду по використанню стратегічного інструментарію для досягнення 

цілей. Так, А. Чандлер, А. Томпсон, А. Стрікленд та ряд інших авторів в 

якості основного стратегічного орієнтира враховують необхідність 

визначення довгострокових цілей розвитку і засобів їх досягнення на основі 

раціонального використання наявних ресурсів [209]. М. Коленсо, М. Портер, 

Т. Богданова, погоджуючись з таким методологічним підходом, в той же час 

вважають головною характеристикою стратегії – необхідність досягнення 

переваги над конкурентами, спрямованість якого позначає позицію системи 

на ринку [210]. У працях І. Ансоффа, Г. Мінцберга, Дж. Куїнн, С. Гошала 

акцент робиться на прийнятті сукупних узгоджених рішень, що 

обумовлюють вплив на діяльність систем [211]. 

Основні практичні моделі стратегічного планування та управління 

представлені школами Harvard Business School, Школою планування та 

Школою позиціонування. Базовою моделлю розробки стратегічного підходу 

прийнято вважати модель Гарвардської школи бізнесу. Цю ж модель також 

називають «Моделлю школи проектування», оскільки в її основі лежить 

концепція про те, що формулювання стратегії як процесу спирається на 

кількох базових постулатів, які і забезпечують проектування стратегії. 

У відповідності до обраної концепції дослідження під 

трансформаційною стратегією розвитку курортно-рекреаційних систем 

будемо розуміти вироблений та підлягаючий постійному коригуванню в 

результаті невизначеності зовнішнього середовища процес, що веде до 

стійких якісних змін курортно-рекреаційної системи в довгостроковій 

перспективі за рахунок створення та зміцнення конкурентних переваг. Таке 

визначення стратегії практично означає пріоритет лікувально-

відновлювальної діяльності в широкій інтеграції з туризмом та сферою 

відпочинку, це дозволяє перейти до методології орієнтованої на задоволення 

попиту як індивідуальних споживачів, так і широких верств населення 

шляхом створення затребуваних конкурентних пропозицій та збільшення 



127 

продажів, що, відповідно, призводить до істотного збільшення прибутку 

курортно-рекреаційних систем. (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Структура трансформаційної стратегії розвитку  

курортно-рекреаційної системи 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Слід зазначити, що національна економіка в даний час знаходиться в 

процесі трансформації, тобто в процесі переходу від одного соціально-

економічного стану до якісно іншого стану. Така економічна трансформація 

має низку специфічних характеристик і ефектів, що відрізняють її від 

економік, що знаходяться у відносно стаціонарному стані та розвиваються на 

власній основі шляхом самовдосконалення та часткових змін притаманних їй 

станів, зв'язків і відносин. Такі зміни базуються на сучасній концепції 

розумного та стійкого зростання, яка сформувалася після кризи 2008 року та 

отримала відображення в доповіді конференції ООН з торгівлі та розвитку 

про світові інвестиції та інвестиційну політику нового покоління [212]. 

Ядром проблем трансформацій національної економіки і, відповідно 

курортно-рекреаційної сфери, є питання, пов'язані зі зміною існуючих 

технологій, стандартів функціонування та сформованого економічного 

порядку з метою забезпечення економічного розвитку. Отже, обираючи ту чи 

іншу стратегію, курортно-рекреаційна система фактично встановлює свою 

траєкторію економічних трансформацій для досягнення економічного 
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розвитку. Але слід також розуміти, що стратегії, які зараз успішно 

функціонують у зарубіжних курортно-рекреаційних компаніях, не 

обов'язково будуть також ефективно функціонувати в національному 

середовищі. Тому кожна курортно-рекреаційна система повинна розробляти 

та реалізувати свою власну економічну трансформаційну стратегію, в якій 

комбінуються елементи різних підходів до економічного розвитку [213]. 

На сьогоднішній день багато економістів у своїх дослідженнях явно 

чи неявно використовують синергетичну парадигму. Згідно її принципам 

курортно-рекреаційну систему розглядають як відкриту фінансово-

економічну структуру, що розвивається на основі нелінійних законів і 

підпорядковується загальним еволюційним закономірностям складних 

нерівноважних систем. Зовнішні збурення та ризикові явища, що 

супроводжують процес розробки та реалізації стратегій розвитку, здатні 

породжувати ситуації динамічної невизначеності і можуть призводити до 

нестійкості ринкового становища таких систем через непрогнозованість 

поведінки споживачів і комплексного впливу інших факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Поєднання нестійкості та ризиків 

трансформаційного розвитку з нестабільністю зовнішнього середовища в 

силу динамічного характеру економічної еволюції та трансформаційної 

циклічності викликають необхідність розробки моделей прогнозування 

можливих сценаріїв розвитку курортно-рекреаційних систем. 

Інтенсивні дослідження динаміки соціоекономічних систем в даний 

час пов'язують з теорією економічної динаміки, яка активно розвивається і є 

напрямом сучасного економічного аналізу. Методи якісного дослідження 

динамічних систем, що становлять зміст теорії катастроф і хаосу, є 

ефективним інструментарієм отримання інформації про процеси, що 

протікають в модельованих реальних системах. Використання цієї 

методології дозволяє провести досить повний аналіз динаміки ринкового 

становища економічних систем у результаті переходу на нову стратегію 

розвитку [214, 215]. 
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Скористаємося методами теорії катастроф для моделювання 

трансформації стратегій розвитку курортно-рекреаційних систем. 

Катастрофами називають стрибкоподібні зміни, що виникають у вигляді 

відповіді системи на плавну зміну зовнішніх умов [216]. Теорія катастроф 

вивчає раптові різкі зміни станів динамічних систем, що є результатом 

повільних гладких малих змін параметрів [217]. Її підходи по суті являють 

собою методологію моделювання трансформацій розвиваючихся процесів, 

дозволяючи описувати різноманітність розривів з єдиної математичної точки 

зору та отримувати узагальнення цих явищ. Методи теорії катастроф можуть 

бути використані для якісної характеристики різних типів економічної 

динаміки шляхом виявлення структур, що відбиваються як через повільні 

зміни, так і через виникнення особливостей в динамічних системах. 

Розглянемо сценарій, коли курортно-рекреаційна система, що 

функціонує в рамках старої стратегії і, відповідно, виробляє старий курортно-

рекреаційний продукт, трансформується до нової стратегії розвитку і починає 

виробляти також новий курортно-рекреаційний продукт. Інвестиції на 

розширення випуску нового продукту будемо отримувати за рахунок витрат, 

що йдуть на модернізацію старого курортно-рекреаційного продукту. 

Математичну модель курортно-рекреаційної системи, яка працює за старою 

стратегією та випускає тільки старий продукт, можна представити у вигляді: 

21

3   yy
dt

dy
K      (3.1) 

де K  – коефіцієнт пропорційності; 

y  – випуск старого курортно-рекреаційного продукту за час t ; 

dt
dy

 – швидкість зміни випуску старого продукту в часі t ; 

1
  – параметр, який задає витрати (інвестиції) на розширення випуску 

старого продукту; 

qp 
2

 , де p  – ціна реалізації старого курортно-рекреаційного продукту; 

q  – витрати на розробку нового курортно-рекреаційного продукту. 
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У зв'язку із здійсненням економічних трансформацій курортно-

рекреаційна система переходить до нової стратегії розвитку та починає 

виробляти новий курортно-рекреаційний продукт. Математичну модель 

курортно-рекреаційної системи, що працює за новою стратегією і випускає 

новий вид продукту, можна представити у вигляді: 

43

3   xx
dt

dx
K      (3.2) 

де x  – випуск нового курортно-рекреаційного продукту за час t ; 

dt
dx  – швидкість зміни випуску нового продукту в часі t ; 

3
  – параметр, який задає витрати (інвестиції) на розширення випуску нового 

продукту 
n

p
4

 , де 
n

p  – ціна реалізації нового курортно-рекреаційного 

продукту. 

Так як витрати q  йдуть на розширення випуску нового продукту, то 

будемо вважати, що q
3

 . 

Тоді система рівнянь, що описує роботу курортно-рекреаційної 

системи з випуском старого і нового продукту, буде мати вигляд: 

n
pqxx

dt

dx
K

qpyy
dt

dy
K





3

1

3 )(

    (3.3) 

Припустимо, що витрати q  починають здійснюватися в деякий 

момент 
i

t  функціонування курортно-рекреаційної системи та тривають 

протягом часу t  за законом utq  , де u  – швидкість зміни інвестицій при 

випуску нового курортно-рекреаційного продукту. Тоді, варіюючи ціною на 

старий курортно-рекреаційний продукт p , ціною на новий продукт 
n

p , 

інвестиціями на розширення випуску старого продукту 
1

 , початком часу 

вкладення інвестицій 
i

t  у випуск нового продукту, їх тривалістю t  і 

швидкістю u , можна отримувати різні сценарії діяльності курортно-

рекреаційної системи, що відрізняються тим або іншим варіантом прибутку. 
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Розглянемо основні сценарії, отримані в результаті моделювання 

трансформації стратегії розвитку курортно-рекреаційної системи при різних 

значеннях параметрів. 

Сценарій 1. Еволюція економіки курортно-рекреаційної системи, що 

функціонує в рамках старої стратегії розвитку. 

Одним із сценаріїв, отриманим при моделюванні стратегії розвитку 

курортно-рекреаційної системи, був сценарій відповідної ситуації, коли 

триває функціонування системи в рамках старої стратегії розвитку (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Сценарій виникнення катастрофи в економіці курортно-рекреаційної 

системи з: 3
1
 , 3p , 2

n
p , 6

i
t , 2t , 25.2u  

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Як видно з рис. 3.2 економіка курортно-рекреаційної системи, що 

функціонує в рамках старої стратегії, на перших етапах інтенсивно 

розвивається, що відповідає життєвому циклу курортних дестинацій. 

Зростання прибутку і випуску старого курортно-рекреаційного продукту, 

націленого на сферу відпочинку, сприяє стійкому попиту та невисокій ціні 

( 3p ). Проте з моменту часу ( 8.4t ) зростання істотно сповільнюється, 

інвестиції в старий продукт значно зменшуються ( 3
1
 ). Починаючи з 

( 6t ), відбувається різке стрибкоподібне падіння прибутку курортно-
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рекреаційної системи, що призводить до трансформації стратегії розвитку та 

початку випуску нового продукту. У зв'язку з невисокою швидкістю 

інвестицій ( 25.2u ), пізніми термінами трансформації ( 6
i

t ), низькими 

цінами на новий продукт і різким падінням прибутку до нуля до моменту 

часу ( 8t ) курортно-рекреаційна система терпить катастрофу. 

Сценарій 2. Трансформаційне зростання економіки курортно-

рекреаційної системи, функціонуючої в рамках нової стратегії розвитку. 

Іншим сценарієм, отриманим при моделюванні стратегії розвитку курортно-

рекреаційної системи, був сценарій відповідний ситуації завершення 

економічних трансформацій та переходу на нову стратегію (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3. Сценарій зростання економіки курортно-рекреаційної системи з 

2
1
 , 3p , 4

n
p , 6

i
t , 2t , 3.4u  

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Сценарій, представлений на рис. 3.3, підтверджує концепцію про 

необхідність переходу на трансформаційну стратегію розвитку. В умовах 

такої стратегії спостерігається посттрансформаційне зростання прибутку 

( 8
i

t ), що відповідає протіканню трансформаційного циклу та зростанню 

довіри ринку. Курортно-рекреаційна система йде від точки катастрофи. 

Зростанню прибутку та випуску нового курортно-рекреаційного продукту 
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лікувально-оздоровчого характеру сприяє зростанню попиту та підвищенню 

ціни ( 4
n

p ). При цьому зменшуються інвестиції в старий продукт ( 2
1
 ) і 

зростає швидкість інвестицій у новий продукт ( 3.4u ). Слід зазначити, що 

економічна стратегія управління розвитком курортно-рекреаційної системи 

повинна включати напрямки зростання загальної вартості надання всіх видів 

послуг за рахунок реалізації принципу додаткової вигоди для споживача, а 

також принципи вдосконалення та покращення якості послуг. 

Сценарій 3. Зсув трансформації стратегії розвитку курортно-

рекреаційної системи в часі. 

В умовах існування трансформаційного циклу ранні трансформації 

розглядаються, як спосіб пом'якшення наслідків кризи [218]. Для 

моделювання такого сценарію зменшимо тимчасові параметри моделі. На 

рис. 3.4 представлено сценарій ранньої трансформації стратегії розвитку 

курортно-рекреаційної системи при 3
i

t . 

 

Рис. 3.4. Сценарій зміщення трансформації стратегії розвитку  

курортно-рекреаційної системи з 3
1
 , 3p , 4

n
p , 3

i
t , 2t , 25.2u  

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Сценарій, представлений на рис. 3.4, демонструє ситуацію, коли 

ранній початок трансформації стратегії розвитку курортно-рекреаційної 
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системи сприяє зростанню довіри ринку, що, відповідно, призводить до 

більш раннього та значно більшого інвестування в інновації. Курортно-

рекреаційна система йде від точки катастрофи, проте середній рівень 

прибутку зменшується. Такий сценарій можна назвати «стратегією 

розвороту», тобто якщо відомо, що станеться катастрофа, то трансформацію 

слід здійснювати в ранні терміни. При цьому ранній початок інвестування 

буде вироблятися за рахунок зниження середнього рівня прибутку. 

Сценарій 4. Зменшення швидкості інвестицій при трансформації 

стратегії розвитку курортно-рекреаційної системи. 

Ще одним сценарієм, отриманим при моделюванні трансформації 

стратегії розвитку курортно-рекреаційної системи, був сценарій, відповідний 

ситуації «перегріву курортно-рекреаційної економіки» (рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Сценарій зменшення швидкості інвестицій з  

3
1
 , 3p , 4

n
p , 6

i
t , 2t , 2u  

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Зазначений сценарій відображає рівень падіння швидкості інвестицій 

від 3.4u  до 2u . Курортно-рекреаційна система йде від точки катастрофи, 

проте рівень прибутку різко зменшується. Аналіз сценарію показує, що існує 

деяка критична швидкість інвестицій, при перевищенні якої курортно-

рекреаційна система терпить катастрофу, тобто перегрівається. Аналогічна 
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ситуація спостерігається і з інтервалом інвестицій: чим менше інтервал 

інвестицій при постійній їх швидкості, тим вища ймовірність катастрофи, 

тобто слід збільшувати обсяги інвестицій за більш тривалий інтервал часу. 

Таким чином, аналітика результатів моделювання трансформації 

стратегії розвитку курортно-рекреаційної системи при різних значеннях 

параметрів дозволяє зробити висновок про те, що трансформаційні 

перетворення є одними з найважливіших компонентів досягнення 

економічного розвитку, а, отже, і ефективного функціонування курортно-

рекреаційної економіки в цілому. Трансформація стратегії в процесі 

протікання трансформаційного циклу повинна відповідати другому сценарію 

моделі, тобто трансформаційному зростанню економіки курортно-

рекреаційної системи, що функціонує в рамках нової стратегії розвитку. У 

цьому випадку відбувається істотне збільшення прибутку курортно-

рекреаційної системи і зростання попиту на курортно-рекреаційні продукти. 

 

3.2. Системні трансформаційні ефекти в курортно-рекреаційній 

економіці 

 

Однією з основних концепцій стратегічного планування курортно-

рекреаційної діяльності, значення якої особливо зростає в умовах 

економічних трансформацій, є підвищення рівня взаємної підтримки всіх 

курортних, рекреаційних, туристичних та інших організацій курортно-

рекреаційного комплексу. Виникає необхідність формувати стратегії 

розвитку на базі отримання додаткових системних трансформаційних 

ефектів. Основним критерієм вибору альтернативних варіантів розвитку 

такого комплексу стає не лише високий рівень рентабельності конкретної 

курортно-рекреаційної системи, але й відповідно її внесок у досягнення 

спільної мети для зростання національного курортно-рекреаційного 

комплексу, посилення позиції всіх інших його компонентів. Виявлення й 

використання системних трансформаційних ефектів допомагає виявити 
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раціональні мотиви трансформації курортно-рекреаційного комплексу, 

поєднання напрямків діяльності окремих курортних і туристичних 

організацій в його рамках, а також інші форми розширення курортно-

рекреаційної сфери [219, 220]. Такий підхід до розвитку повинен 

орієнтуватися не лише на максимальне використання наявного туристично-

рекреаційного потенціалу, але і на додаткові можливості зростання 

ефективності, що відкриваються в умовах економічних трансформацій [221]. 

В економічних системах водночас відбувається значна кількість 

різноманітних трансформацій [222]. Можна стверджувати, що розвиток 

національної курортно-рекреаційної сфери опосередковує принаймні три 

типи трансформацій: мікро-, мезо- і макротрансформації. Найголовнішою 

проблемою, яка при цьому виникає, є встановлення взаємозв'язку між такими 

трансформаціями. При визначенні емерджентного системного ефекту 

економічних трансформацій слід відштовхуватися як від їх різноманіття і 

відносної автономності, так і від їх взаємної обумовленості. З системних 

позицій неадекватним є твердження про можливість розкладання 

макротрансформацій на окремі, прості складові у вигляді 

мікротрансформацій [223, 224]. Головна причина цього полягає в тому, що 

взаємодія мікроекономічних трансформацій породжує якісно нові системні 

ефекти, які проявляються в додаткових економічних зрушеннях на більш 

високих рівнях системної ієрархії. Так, зокрема, взаємодія трансформацій 

регіонального курортно-рекреаційного комплексу та трансформацій 

територіального курортно-рекреаційного комплексу спричинює 

емерджентний системний ефект на рівні всієї національної курортно-

рекреаційної сфери, тобто проявляється у внутрішньосистемній 

макротрансформації [225, 226]. 

Як показують проведені дослідження, є правомірною дослідницька 

парадигма, яка полягає у трактуванні феномена економічної трансформації 

як трансформації багатовимірної структури економічної системи, яка 

адекватно відображає зміни її стану. Перетворення структури економічної 
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системи супроводжуються появою додаткових системних трансформаційних 

ефектів. Відповідно до прийнятої концепції та цілей досліджень, під 

системними трансформаційними ефектами будемо розуміти ефекти, які 

викликані зміною принципів функціонування курортно-рекреаційної системи 

на основі трансформацій її структури, що призводить до додаткових 

можливостей зростання її ефективності. 

Одним із проблемних моментів, що виникають при цьому, є 

неспроможність оцінити самі ефекти різноманітних структурних взаємодій в 

процесі трансформації курортно-рекреаційної системи. Звертаючись до 

існуючих економічних теорій [227, 228] можна зробити висновок, що 

універсального критерію для оцінки таких ефектів не існує. Так, однозначно 

ефекти структурних взаємодій не можуть бути оцінені, виходячи з 

неокласичного критерію Парето-оптимальності [229]. Головна причина цього 

полягає в ідеальних припущеннях, при яких відповідно до неокласичної 

теорії здійснюється ефективна аллокація ресурсів [230]. 

Вихід із становища полягає в оцінці системних ефектів взаємодій 

структурних змінних шляхом виявлення об'єктивних каузальних зв'язків між 

ними. Для цього правомірно використати методологію загальної теорії 

систем [231], Поділимо усі структурні змінні, які відображає процес 

системної економічної трансформації, на «вхідні» та «вихідні». До перших 

відносяться змінні, що виступають з погляду дослідника вихідними 

причинами структурних перетворень в курортно-рекреаційних системах, до 

других – змінні, що виражають наслідки цих перетворень. 

Ефекти взаємодії вихідних і вхідних трансформаційних змінних 

завжди виявляються в зміні ресурсних випусків та ресурсних витрат по 

різним секторам економіки і, в кінцевому рахунку, агрегованих індикаторів в 

рамках всієї національної економічної системи. Тим самим дослідження 

системних трансформаційних ефектів виявляється реальним на основі 

зіставлення результатів і витрат в їх ресурсному вимірі по всіх ланцюжках 

структурних взаємодій, причому з урахуванням цільових індикаторів 
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розвитку всієї економічної системи. В операційному плані таке зіставлення 

припускає застосування приватних критеріїв ефективності, виходячи із 

специфіки курортно-рекреаційної економіки [232, 233]. 

Зрештою, послідовне застосування трансформаційного підходу 

передбачає квантифіковане зіставлення результатів і витрат при дослідженні 

конкретних структурних взаємодій в курортно-рекреаційних системах в їх 

природній послідовності, обумовленою структурою такої системи. Завдяки 

цьому стає можливим більш якісна оцінка кумулятивних ефектів 

різноманітних трансформаційних чинників в курортно-рекреаційній системі. 

Одним із системних ефектів, що проявляється як результат системної 

економічної трансформації в курортно-рекреаційних системах, є ефект 

основних структурних зрушень – технологічних, ресурсних та організаційно-

поведінкових – в органічному взаємозв'язку один з одним. Слід зазначити, 

що структурний аспект розвитку проявляється як за посередництвом 

кількісного зростання, так і через певні якісні зміни в курортно-рекреаційній 

економіці. На нашу думку, саме поняття зрушень найбільшою мірою 

відображає характер трансформаційних процесів, які відбуваються в 

курортно-рекреаційних структурах. У відповідності до цілей дослідження, 

під структурним зрушеннями будемо розуміти всякі суттєві зміни 

внутрішньої будови курортно-рекреаційної системи, взаємозв'язків між її 

елементами, законів цих даних взаємозв'язків, що призводить до зміни 

основних системних якостей. 

Змістом структурних зрушень є зміна міжструктурних та 

міжсистемних зв'язків, а також основних характеристик (системних якостей) 

курортно-рекреаційної системи. Таким чином, структурне зрушення – це 

процес якісної зміни взаємозв'язків між порівняними елементами системи, 

обумовленими нерівномірною динамікою співвідношення їх кількісних 

характеристик, процес адаптації основоположних пропорцій до умов 

ендогенних і екзогенних змін курортно-рекреаційної системи. 
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Характер структурних зрушень визначає якість економічного 

розвитку. Зокрема, нерівномірності економічного розвитку полягають у 

періодах різкого підйому та періодах уповільнення, які чергуються в певному 

ритмі та являють собою трансформаційний цикл. Циклічність структурного 

розвитку курортно-рекреаційної економіки проявляється як форма її 

адаптації до збурень зовнішнього середовища. При цьому ключову роль у 

формуванні нового структурного контуру грає фаза трансформаційної кризи, 

як одна з найбільш суперечливих фаз циклу, що характеризується високим 

ступенем ентропії цих процесів. 

Будь-які структурні зрушення можна виміряти, розглядаючи динаміку 

зміни питомої ваги і частку відповідного структурного елементу, або 

показника в часі. Діапазон цих змін надзвичайно високий. У той же час, будь-

яку зміну в економіці курортно-рекреаційної системи можна виміряти й 

описати за допомогою структурних зрушень. Основною особливістю 

дослідження кількісних характеристик структурних зрушень в курортно-

рекреаційній економіці є те, що їх можна розглядати як і в якості натурально-

речової, так і у вартісної складової. 

Як було показано в роботах В. Леонтьєва [234, 235], структурні 

зрушення розглядаються у взаємозв'язку одне з одним в економічній системі, 

вони адекватно відображають результати її функціонування. Обґрунтування 

такого твердження представлено також в теорії структурації Е. Гідденса 

[236], де центральне місце займає поняття дуальності соціальної та 

економічної структури, які опосередковують процеси трансформаційних 

зрушень і водночас є їхніми результатами. 

Принципово важливо, що на відміну від традиційної 

макроекономічної парадигми трансформаційна концепція передбачає 

виявлення всіх значущих ефектів дії чинників структурних зрушень, що 

відображають зміну стану курортно-рекреаційної системи. При цьому 

трансформаційні зрушення в будь-якій економіці являють собою постійний 

процес, незмінно супроводжуюється розвитком економічних систем [237]. 
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Конкретизуємо поняття структурного зрушення в курортно-

рекреаційній економіці. Справа в тому, що в основі всякого зсуву в такій 

структурі лежить зрушення в системі інтересів як господарюючого суб'єкта 

або їх груп, так і окремого індивіда, а самі зрушення постають у вигляді 

макро-, мезо-, і мікрозрушень відповідно. Економічні інтереси являють 

собою спонукальні мотиви дій споживачів і усвідомлюються у вигляді 

курортно-рекреаційних потреб. Вони проявляють себе як рушійна сила дій 

індивідів. Різні інтереси і потреби членів суспільства внутрішньо пов'язані 

між собою та являють собою одну цілісну систему. Тоді елементарною 

одиницею всякого структурного зрушення в економіці є мікрозрушення, 

тобто зрушення в економічних інтересах і потребах індивіда [238]. Саме на 

цьому рівні відбувається формування та задоволення більше 40% інтересів і 

потреб. Таким чином закладаються основи структурних зрушень в більш 

складних економічних сукупностях. Так, зрушення в структурі курортно-

рекреаційних потреб індивідів детермінують зрушення в структурі курортно-

рекреаційних підприємств і комплексів, які, у свою чергу, опосередковують 

зрушення в структурі галузей національної економіки, що в кінцевому 

підсумку призводить до зрушень у структурі економічних «центрів сили» на 

національному та світовому рівнях. 

Таким чином, основною причиною структурних зрушень в курортно-

рекреаційній економіці виступає розвиток системи суспільних потреб, їх 

зміни охоплюють структуру платоспроможного попиту економічних агентів, 

що, взаємодіючи з пропозицією, викликає ті чи інші зміни в структурі 

розміщення ресурсів, які характеризуються певними структурними 

зрушеннями в економіці. Структурні зрушення мають інерційну природу і 

протікають поступово, поетапно, з різною інтенсивністю і синхронністю. 

Двоякий характер структурних зрушень виявляється в тому, що, з одного 

боку, вони виступають як результат певного розвитку структури курортно-

рекреаційної економіки, що приводить до структурної трансформації 

курортно-рекреаційної системи в цілому [239, 240]. 
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Задачі оцінки структурних зрушень можна розділити на два типи: 

приватні та загальні. У приватних вимірюються абсолютні прирости або темпи 

зростання питомої ваги, частки окремих курортно-рекреаційних систем в 

структурі національної курортно-рекреаційної системи. У загальних завданнях 

дається зведена кількісна характеристика структурних зрушень в цілому. 

Побудуємо набір індикаторів, які дозволять проаналізувати 

структурні зрушення в курортно-рекреаційній економіці. Нехай 0
jt

q  – 

обсяг виробництва курортно-рекреаційного продукту j  періоду t  в 

натуральному вираженні, 
21

,TTt  , 
1

T  і 
2

T  – початок та кінець розглянутого 

інтервалу часу, nj ,1 , n  – кількість вироблених курортно-рекреаційних 

продуктів. Такі продукти в досліджуваному періоді продаються за 

фіксованими цінами: 0' 
j

p , nj ,1 . Тоді сукупність 0' 
jjtjt

pqu , nj ,1 , 

вартостей обсягів виробництва 
jt

q  в цінах '

j
p  позначимо 

t
v  і назвемо 

вектором вартостей для періоду t . 

Вектори вартостей для різних періодів можуть відрізнятися як 

довжиною, так і напрямком. Зіставлення довжин векторів вартостей дозволяє 

отримувати зведені індекси обсягів, а зіставлення їх напрямів – зведені 

індекси структурних зрушень. Згідно з таким підходом структура курортно-

рекреаційної системи розглядається як сукупність пропорцій між її 

елементами. Рух всієї системи описується зведеними індексами обсягів, а 

відносний рух обсягів виробництва курортно-рекреаційних продуктів 

всередині системи описується індикаторами структурних зрушень [241, 242]. 

Зведений економічний індекс не відображає рівномірності або 

нерівномірності економічного зростання, індикатори структурних зрушень 

дозволяють виміряти ступінь нерівномірності економічної динаміки. 

Одним зі способів аналізу структурних зрушень є дослідження 

динаміки індивідуальних часток [243]: 




i
iit

jjt

jt pq

pq
G '

'

, nj ,1     (3.4) 
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Однак індивідуальні частки не дають комплексної характеристики 

структурних зрушень в курортно-рекреаційній системі. 

В економічній літературі запропоновано велику кількість різних 

зведених показників структурних зрушень [244, 245]. Для цілей нашого 

дослідження будемо використовувати наступні показники: 

- ланцюговий індекс обсягів виробництва 
1


ttt

vvi , який показує 

співвідношення довжин векторів і дає зведену оцінку зміни виробництва 

курортно-рекреаційних продуктів за час від 1t  до t ; 

- ланцюговий індекс структурних зрушень 
1

1




t

t

t

t

t
v

v

v

v
d  який показує 

відстань між напрямками векторів вартостей для поточного періоду t  і 

попереднього, та дозволяє судити про структурні зрушення. Ланцюговий 

індекс структурних зрушень, заснований на зіставленні сусідніх періодів, 

даючи зведену кількісну оцінку структурних зрушень на одному кроці за 

часом, дозволяє вирішувати задачу аналізу інтенсивності структурних 

зрушень в курортно-рекреаційній економіці. Тобто встановлювати, в якому з 

послідовних інтервалів часу структура сукупності піддавалася більш 

значущим трансформаціям, а в якому – менш. Чим більший 
t

d , тим 

інтенсивніше відбуваються структурні зрушення, і навпаки; 

- базисний індекс структурних зрушень 

1

1

2

2

21 ,

t

t

t

t

tt

v

v

v

v
D  , який показує 

відстань між напрямками векторів вартостей для двох будь-яких періодів, 

дозволяє судити про структурні зрушення, що відбулися за відповідний час. 

Таким чином, зведені показники структурних зрушень 
t

d  і 
21 ,tt

D  

можуть бути представлені як відстані між напрямками векторів вартостей в 

зіставні періоди, і як відносні заходи варіації індивідуальних індексів обсягів 

виробництва курортно-рекреаційних продуктів. Базисний індекс структурних 

зрушень, заснований на зіставленні довільних періодів, даючи кількісну 

оцінку структурних зрушень за відповідний час, дозволяє вирішувати задачу 
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аналізу поступовості структурних зрушень. Тобто встановлювати, якою 

мірою в основі структурних зрушень лежить тенденція, а якою мірою вони є 

лише результатом нерегулярних коливань. Чим більше 
21 ,tt

D , тим сильніше 

змінилася структура виробництва, і навпаки. Разом з тим слід зазначити, що 

індекси структурних зрушень 
t

d  і 
21 ,tt

D  дають змогу аналізувати 

інтенсивність та поступовість таких зрушень, не дозволяючи вирішити 

задачу аналізу спрямованості структурних зрушень, тобто не дає змоги 

встановити, чи покращилася структура курортно-рекреаційної системи, чи 

погіршилася або вона залишилася незмінною. 

З метою вирішення зазначеної проблеми скористаємося індикатором 

якості структурних зрушень в курортно-рекреаційній економіці. Для його 

визначення введемо відношення порядку на безлічі елементів досліджуваної 

сукупності. Для цього кожному курортно-рекреаційного продукту j  

поставимо у відповідність дійсне число ]1,0[
j

 , яке будемо вважати мірою 

його якості. Значення 0 співвіднесемо до найгірших продуктів, значення 1 – 

найкращих, а іншим складуть проміжні значення так, щоб якщо продукт j  є 

не гірше продукту k , то виконується умова 
kj

  . Індекс якості структури 

визначають усередненням значень 
j

  у вигляді: 


j

jjt
j

jjtjt
pqpqG ''     (3.5) 

Значення 
t

G  показує поточну якість структури виробництва курортно-

рекреаційного продукту відповідно до введеного критерію. Зростанню 
t

G  з 

плином часу і в результаті трансформацій відповідає поліпшення якості 

структури, зниженню – погіршення. 

Ґрунтуючись на даних, представлених у джерелах [246, 247, 248], 

побудуємо зазначені індекси для курортно-рекреаційної економіки і 

проведемо їх аналіз. 

Динаміка національної курортно-рекреаційної економіки 

розглянутого періоду ( 1995
1
T  – 2015

2
T ) має чітко виражений характер 
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перехідного процесу. Спочатку спостерігалася тенденція повільного спаду з 

періодами невеликого зростанню, потім мала місце тенденція прискорення 

спаду з переростанням у трансформаційну кризу (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Базисний (а) та ланцюговий (б) індекс обсягів в цілому по курортно-

рекреаційній сфері за період з 1995
1
T  по 2015

2
T  роки 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

У нижній точці спаду (2015) інтенсивність виробництва курортно-

рекреаційного продукту становить лише 37% від рівня 1995, тобто 

лікувально-відновлювальна діяльність скоротилося в 2,6 рази. Такий 

масштаб трансформаційної кризи обумовлений цілою низкою причин. Одна з 

загальносистемних причин полягає в тому, що чим складніша система, тим 

більш глибшої кризи вона зазнає при трансформаціях [249]. Велика глибина 

трансформаційної кризи в курортно-рекреаційній економіці відображає 

велику складність вихідного донаціонального комплексу. Чим вищий рівень 

розвитку таких систем досягнутий раніше, тим більш глибоким має бути 

трансформаційна криза в них. У цьому полягає одна з відмінностей 

економічних трансформацій в Україні від інших країн. Інша причина такої 

ситуації полягає в істотних диспропорціях національної економіки, коли 

курортно-рекреаційній сфері не приділялося належної уваги. У той же час в 

розвинених ринкових економіках курорти та туризм входять до числа 

основних бюджетоутворюючих галузей. Ще однією причиною кризи є різке 

скорочення попиту на національні курортно-рекреаційні продукти, 

обумовлене це низькою платоспроможністю споживачів, якістю наданих 
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послуг, низькою конкурентоспроможністю українських здравниць і 

неперспективною стратегією розвитку. 

На тлі загальної тенденції трансформаційної кризи спостерігаються 

малі цикли динаміки виробництва курортно-рекреаційних продуктів            

(рис. 3.6а). Завдяки цим циклам криза розвивається досить нерівномірно, 

поштовхами (рис. 3.6б), періоди його різкого прискорення, змінювалися 

періодами короткочасної стабілізації та підйому. Наявність таких циклів не є 

типовою для стійких економік. Тому національна курортно-рекреаційна 

економіка може бути охарактеризована як економіка швидких змін і це 

суттєво відрізняє її від існуючих стабільних економік. Таким чином, має 

місце ще один системний трансформаційний ефект. 

Виходом з цієї ситуації є перехід на нову стратегію розвитку 

курортно-рекреаційної сфери, яка передбачає переважне надання курортно-

рекреаційних послуг, інтегрованих зі сферами відпочинку і туризму. Такий 

перехід завжди супроводжується економічними трансформаціями, 

пов'язаними з перетворенням існуючої структури курортно-рекреаційних 

систем та структурними зрушеннями в економіці [250]. 

На рис. 3.7 наведено графік ланцюгового індексу структурних 

зрушень у виробництві курортно-рекреаційних продуктів 
t

d , який показує, як 

швидко в цьому випадку відбуваються структурні зміни. 

 

Рис. 3.7. Індекс інтенсивності структурних зрушень 
t

d  

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 
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З графіка випливає, що інтенсифікація змін обсягу виробництва 

курортно-рекреаційних продуктів при переході на нову стратегію розвитку 

курортно-рекреаційної сфери супроводжується інтенсифікацією змін 

структури систем. Така динаміка підтверджує гіпотезу про існування ефекту 

зв'язку інтенсивності структурних зрушень з темпами змін обсягу 

виробництва курортно-рекреаційних продуктів. Разом з тим слід зазначити, 

що показник 
t

d  не дає змоги повністю судити про те чи відображає процес 

інтенсивних поступальних структурних зрушень, чи це просто наслідок 

нерегулярних коливань індивідуальних індексів. 

В якості індикатора поступальних структурних зрушень будемо 

використовувати базисний індекс структурних зрушень 
21 ,tt

D  (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Базисний індекс структурних зрушень 
21 ,tt

D  

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Результати розрахунків, які представлені на рис. 3.8, показують, що у 

разі переходу на нову стратегію розвитку за аналізований період в курортно-

рекреаційній сфері відбудуться значні зрушення у структурі виробництва 

курортно-рекреаційних продуктів. Зокрема, спостерігається тенденція до 

вилучення пропорцій виробництва від пропорцій, що існували до початку 

економічних трансформацій. Значення 
21 ,tt

D  демонструють значний масштаб 

такого видалення для всього аналізованого проміжку часу. Та обставина, що 
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21 ,tt
D  зростає з ростом 

12
tt  , вказує на наявність поступальних структурних 

зрушень на всьому розглянутому інтервалі часу. 

Важливо відзначити, що в силу інваріантності 
21 ,tt

D  до пропорційної 

зміни усіх обсягів виробництва будь-якого із періодів 
1

t  та 
2

t , вказане 

зростання 
21 ,tt

D  із зростанням 
12
tt   не є результатом зміни масштабу 

виробництва, а відображає зміну саме його пропорцій. Таким чином, 

динаміка виробництва курортно-рекреаційних продуктів є нерівномірною не 

тільки в короткостроковому, а й на всьому діапазоні розглянутого періоду, 

що, у свою чергу, свідчить про наявність потужних поступальних 

структурних зрушень не тільки в короткостроковому, але і в 

довгостроковому періодах. 

Для аналізу направленості структурних зрушень зробимо розрахунки і 

побудуємо графік індексу якості структури виробництва курортно-

рекреаційних продуктів 
t

G  (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Індекс якості структурних зрушень 
t

G  

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Динаміка 
t

G  показує стійке зростання протягом аналізованого 

періоду. Отже, при переході на нову стратегію розвитку поліпшується якість 

структури системи, а виробництво інноваційних курортно-рекреаційних 

продуктів зростає випереджаючими темпами. Таким чином, індекс якості 

підтверджує правильність вибору напрямку проведення трансформацій. 

Тобто трансформаційний процес в курортно-рекреаційній сфері повинен 
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супроводжуватися структурними зрушеннями саме такої спрямованості і 

може розглядатися, як ще один системний трансформаційний ефект. 

Проведений аналіз показує, що одним з результатів економічних 

трансформацій в курортно-рекреаційній економіці є перехід на нову 

стратегію розвитку, тобто перехід від ринку продавця до ринку покупця. При 

цьому спостерігається зміна принципів функціонування курортно-

рекреаційних систем – складової суті трансформаційної економіки. Це, у 

свою чергу, породжує численні системні трансформаційні ефекти, до числа 

яких, крім трансформаційної кризи, слід віднести й трансформаційні 

структурні зрушення. Також спостерігаються численні більш приватні 

ефекти, які, в кінцевому підсумку, призводять до підвищення ефективності 

курортно-рекреаційних систем.  

Таким чином, можна говорити про складну систему 

трансформаційних ефектів, серед яких є як ефекти, специфіка яких полягає 

лише в кількісних відмінностях трансформаційної економіки від стійкої, так і 

ефекти, які передбачають існування якісних відмінностей між ними. 

 

3.3. Вартісні трансформаційні ефекти в економіці курортно-

рекреаційних систем 

 

Розвиток ринкових відносин в національній курортно-рекреаційній 

сфері супроводжується активною трансформацією внутрішніх цін на 

курортні продукти. Це виявляється як у значних темпах інфляції, тобто у 

зміні масштабу цін, так і в інтенсивних і нерівномірних у часі зрушеннях їх 

структури, що сприймається як сукупність пропорцій між цінами на 

курортно-рекреаційні продукти. Цінові зрушення завжди пов'язані з 

економічними трансформаціями, що відбуваються в курортно-рекреаційному 

комплексі [251, 252]. 

Ціна в структурі економічних відносин є найважливішим елементом, в 

якому зосереджуються інтереси держави, суб'єктів господарювання та 
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населення. Аналіз цінової ситуації дозволяє виявити існуючі або виникаючі 

суперечності між інтересами діючих в економіці суб'єктів, визначити 

причини перекосів або цінових диспаритетів на продукцію та зробити 

висновки щодо подальшого розвитку процесу ціноутворення. Таким чином, 

дослідження цінової ситуації вносить в аналіз трансформаційної економіки: 

по-перше – системність; по-друге – визначає цінові критерії стійкого стану 

курортно-рекреаційної системи при збалансованості інтересів держави, 

суб'єктів господарювання та споживачів [253, 254]. 

Трансформаційні процеси, як правило, є швидкоплинними у 

порівнянні зі стійким економічним розвитком. Тому багатьом економічним 

процесам, характерним для національної трансформаційної економіки, 

властиві істотно менші характерні часи у порівнянні з процесами у відносно 

стабільних економіках інших країн. У зв'язку з цим в економіці курортно-

рекреаційних систем виявляються системні ефекти у вигляді вартісних 

трансформаційних ефектів. До числа таких ефектів слід віднести інтенсивні 

та поступальні структурні зрушення системи цін, які діяли впродовж 

багатьох років при старій стратегії функціонування курортно-рекреаційної 

сфери та новій стратегії економічного розвитку. Ці зрушення є важливою 

частиною трансформаційних процесів у національній курортно-рекреаційній 

економіці і не характерні для стійких економік. Вони обумовлені, з одного 

боку, значними ціновими диспропорціями, а з іншого, стійкістю поточних 

цінових пропорцій, які мають тенденцію відтворюватися на новому рівні цін, 

роблячи процес їх зміни більш тривалими. Така ситуація у зміні цінових 

пропорцій є фундаментальним фактором у галузі динаміки цін на курортно-

рекреаційні продукти [255, 256]. 

Слід зазначити, що зміна пропорцій між елементами однієї і тієї ж 

сукупності в часі свідчить про зміну її структури, тобто про структурні 

зрушення. Структурні зрушення є наслідком відмінностей у темпах 

зростання елементів сукупності, найпростішим способом аналізу 

структурних вартісних зрушень є зіставлення індивідуальних або групових 
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часток. Однак вони не дають комплексної характеристики структурних 

зрушень порівнюваних сукупностей. Для цього запропоновано значну 

кількість різних зведених показників структурних вартісних зрушень [257, 

258]. В економічній літературі простежуються два основних підходи до 

побудови індикаторів структурних зрушень. Обидва підходи припускають 

використання даних для деякого набору курортно-рекреаційних продуктів. 

Відповідно до першого підходу для кожної пари порівнюваних ситуацій 

розглядається сукупність індивідуальних індексів цін для n  курортно-

рекреаційних продуктів із набору. Індикатори будуються за аналогією з 

оцінками числових характеристик одновимірних розподілів ймовірностей. 

Індикатор структурних зрушень розглядається як міра розсіювання розподілу 

індивідуальних індексів, на додачу до зведеного індексу цін. Цей підхід 

розвиває ідеї стохастичної теорії індексів [259, 260]. 

Згідно другого підходу, для кожної з порівнюваних ситуацій на основі 

набору з n  курортно-рекреаційних продуктів будують n -мірний вектор, 

компоненти якого утворюють порівнянну сукупність. Для пари ситуацій 

зіставляється пара векторів у n -мірному просторі, що розрізняються як 

довжиною, так і спрямованістю. Співставлення норм цих векторів можна 

розглядати як зведений індекс цін, а функцію відстані між їх напрямками як 

індикатор структурних зрушень. Векторний підхід базується на 

аксіоматичній теорії індексів [261, 262]. 

Обидва підходи мають багато спільного, оскільки обидва вони 

розглядають структуру як сукупність пропорцій між елементами. В обох 

випадках рух курортно-рекреаційної системи описується зведеними 

індексами цін, відносний рух цін всередині системи описується індикаторами 

структурних зрушень. 

Перевагою першого підходу є можливість використання в ньому 

функцій вибіркових моментів, тоді як у другому підході природним чином 

інтерпретуються тільки співвідношення між нормами двох векторів і 

відстань між їх напрямками. Перевагою другого підходу є можливість 
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аналізу всієї траєкторії руху вектора цін, зокрема, більш зручні можливості 

аналізу поступовості структурних зрушень. 

Побудуємо на основі другого підходу набір індикаторів, який 

дозволить аналізувати структурні вартісні зрушення в курортно-рекреаційній 

економіці. Нехай 0
jt

p  – внутрішні ціни курортно-рекреаційного продукту 

j  періоду t , nj ,1 , n  – кількість курортно-рекреаційних продуктів в 

наборі, 0
j

q  – обсяги вироблених продуктів. Сукупність 
jtjjt

pqu  , nj ,1  

для кожного періоду t  є порівнянною, і 0
jt

u . Позначимо її 
t

v  та назвемо 

вектором вартостей для періоду t . Відстань між напрямками двох векторів x  

і y  в просторі векторів вартості визначимо для обраної норми як 

y

y

x

x
yxm 

2

1
),( . 

Будемо використовувати наступні індикатори. Відношення норм 

векторів вартості 
1


t

t

t
v

v
i , 

1

2

21 ,

t

t

tt

v

v
I   дають оцінки інфляції (зростання цін) 

за час від 1t  до t  і від 
1

t  до 
2

t  відповідно, тобто є зведеними індексами цін. 

Відстань між напрямками векторів вартості для двох періодів ),(
1 ttt

vvmd


 ,   

),(
2121 , tttt

vvmD   дозволяють судити про структурні зрушення за час від 1t  

до t  і від 
1

t  до 
2

t  відповідно, тобто їх можна використовувати в якості 

ланцюгового і базисного індексів структурних зрушень. 

Якщо 0' 
jt

p  – зовнішні ціни періоду t , вектор їх вартості '

t
v  має 

компоненти ''

jtjjt
pqu  , nj ,1 , тоді індикатор 

'

'

t

t

t
v

v
I   дає оцінку приватного 

паритету купівельної спроможності по використовуваному набору курортно-

рекреаційних продуктів. Індикатор ),( ''

ttt
vvmD   дозволяє судити про 

структурні зрушення між внутрішніми та зовнішніми цінами періоду t , тобто 
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його можна використовувати як індекс структурних зрушень. Таким чином, 

отримуємо дві трійки індикаторів: ( ),, '

,1 21 ttt
IIi , ( ),, '

, 21 tttt
DDd . 

Вартісні трансформаційні ефекти повинні володіти рядом 

властивостей. По-перше, вони повинні бути інваріантні щодо зміни одиниць 

виміру. По-друге, є вимога інваріантності індикатора структурних вартісних 

зрушень щодо зміни масштабу цін. У випадку, коли подано ситуацію з 

періодом 
1

t  і 
2

t , вона формалізується наступним чином. Якщо всі ціни 
1jt

p , 

nj ,1  періоду 
1

t  замінити на 
1jt

p , а всі ціни 
2jt

p , nj ,1  періоду 
2

t  – на 

2jt
p , де 0,0    – довільні константи, то це не повинно впливати на 

значення індикатора структурних зрушень. Ця властивість дозволяє 

відокремити зміни цінових пропорцій від зміни масштабу цін. 

Розглянемо дію вартісних трансформаційних ефектів в умовах старої 

та нової стратегій розвитку курортно-рекреаційної сфери. Як було показано 

раніше, нова стратегія розвитку курортно-рекреаційної сфери передбачає 

переважне надання курортно-рекреаційних продуктів, інтегрованих зі 

сферами відпочинку і туризму. Ґрунтуючись на даних, представлених у 

джерелах [263, 264, 265], побудуємо індекси для курортно-рекреаційної 

економіки та проведемо їх аналіз. Основні завдання аналізу вартісних 

трансформаційних ефектів можуть бути зведені до наступних груп. 

Завдання аналізу інтенсивності структурних зрушень системи цін 

дозволяє встановити, в якому з послідовних інтервалів часу структура 

курортно-рекреаційної системи піддавалася більш суттєвим змінам, а в якому 

– менш. Для цього будемо використовувати показник 
t

d , який назвемо 

індексом інтенсивності структурних зрушень. Сутність його полягає в тому, 

що чим швидше відбуваються структурні зрушення, тим вище 
t

d . Значення 

t
d  показують, як швидко відбуваються трансформації цінових пропорцій. 

Слід зазначити, що цей індикатор не показує напрям структурних зрушень, а 

лише визначає їх швидкість. Тим не менш, саме такі індикатори найчастіше 

використовуються на практиці. Динаміка індексів інтенсивності структурних 
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зрушень 
t

d  в умовах старої та нової стратегій розвитку курортно-

рекреаційної сфери представлена на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10. Динаміка індексів інтенсивності структурних зрушень в 

умовах старої (а) і нової (б) стратегій розвитку курортно-рекреаційної сфери 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Як видно з рис. 3.10а, інтенсивність структурних зрушень системи цін 

при функціонуванні курортно-рекреаційної сфери в умовах старої стратегії 

носить суперечливий характер. Періоди спадання інтенсивності зрушень 

змінюються періодами їх зростання. Це свідчить про нестійкий характер 

курортно-рекреаційної економіки, що діє в умовах хаотичних змін масштабу 

цін та цінових диспропорцій. Все ж таки варіанти індексу для нової стратегії 

розвитку курортно-рекреаційної сфери (рис. 3.10б) демонструють спадну 

тенденцію. 

Спадання 
t

d  з плином часу означає підвищення міри синхронізації 

змін цін на курортно-рекреаційні продукти. По мірі переходу до реальних 

ринкових відносин, коли ціни в більшій мірі встановлюються на основі дії 

ринкових механізмів і все менше на основі прямого регулювання. В міру 

зниження темпів інфляції така динаміка 
t

d  свідчить про високу ефективність 

діяльності курортно-рекреаційної сфери. Таким чином, проявляється один із 

системних вартісних трансформаційних ефектів в курортно-рекреаційній 

економіці. Слід зазначити, що показник 
t

d  не дозволяє судити про те, 

наскільки інтенсивність структурних зрушень відображає поступовість 

трансформаційних процесів або це наслідок нерегулярних коливань 



154 

індивідуальних індексів цін, оскільки значення показника відображають, як 

загальне зрушення структури цін, так і асинхронність зміни цін на окремі 

курортно-рекреаційні продукти [266, 267]. 

Задача аналізу поступовості структурних зрушень системи цін має на 

меті встановити, якою мірою в основі структурних зрушень лежить 

тенденція, а якою мірою вона є лише результатом нерегулярних коливань. Це 

завдання дозволяє відповісти на питання, чи стала структура курортно-

рекреаційної системи іншою. Показник 
21 ,tt

D , який назвемо базисним 

індексом структурних зрушень, дає кількісну оцінку структурного зрушення 

за час, що минув між періодами 
1
t  і 

2
t . Даний індикатор показує, як сильно 

змінилися цінові пропорції до періоду 
2

t , у порівнянні з ціновими 

пропорціями періоду 
1

t . Чим більше значення індексу, тим сильніше 

змінилася структура цін, і навпаки. Саме ця властивість і дозволяє 

використовувати 
21 ,tt

D  як індикатор поступовості структурних зрушень в 

курортно-рекреаційній сфері. Індекс не вказує напрямки структурних 

зрушень, а лише визначає їх масштаб. Динаміка індексів поступовості 

структурних зрушень 
21 ,tt

D  в умовах старої та нової стратегій розвитку 

курортно-рекреаційної сфери представлена на рис. 3.11. 

Результати розрахунків, представлені на рисунку 3.11а. Вони 

показують, що на розглянутому відрізку часу відбулася значна зміна 

масштабу цін та суттєві зрушення цінових пропорцій.  

 

Рис. 3.11. Динаміка індексів поступовості структурних зрушень в умовах 

старої (а) і нової (б) стратегій розвитку курортно-рекреаційної сфери 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 
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У разі переходу на нову стратегію розвитку (рис. 3.11б) зрушення 

цінових пропорцій має спадну тенденцію, що свідчить про стабілізацію 

цінових пропорцій. Таким чином, можна говорити про існування вартісного 

трансформаційного ефекту, що полягає у феномені потужних поступальних 

структурних зрушень не тільки в короткостроковому, а й довгостроковому 

періоді [268, 269]. 

Аналіз інтенсивності структурних зрушень, навіть підкріплений 

аналізом їх поступовості, не дозволяє робити висновків про їх спрямованості 

в курортно-рекреаційній сфері. Таким чином, практично неможливо судити 

про те, чи поліпшилася структура курортно-рекреаційної системи, 

погіршилася або залишилася незмінною в результаті зміни стратегій 

розвитку. Вирішення задачі спрямованості структурних зрушень системи цін 

дозволяє отримати оцінку якості структури в кожен досліджуваний момент 

часу, тобто оцінити як сам масштаб якості, так і його динаміку. 

Для аналізу спрямованості структурних зрушень системи цін у 

національній курортно-рекреаційній сфері використовуємо показник '

t
D , 

який назвемо індексом якості структурних зрушень. Він у розглянутому 

випадку показує, наскільки велика різниця між структурою внутрішніх цін 

періоду t  та фіксованою структурою зовнішніх цін. Чим менше '

t
D , тим 

ближчі між собою внутрішня і зовнішня структури. 

Динаміка індексів якості '

t
D  для курортно-рекреаційних продуктів 

представлена на рис. 3.12. Звертає на себе увагу досить велике значення 

індексу на початку розглянутого періоду. Це означає, що структура 

національних споживчих цін і європейських цін істотно розрізняється між 

собою.  

В цілому характер трансформаційного процесу демонструє протягом 

представлену часу спадаючу тенденцію. Це дозволяє зробити висновок про 

те, що в міру просування трансформаційного процесу структура цін буде 

зближуватися, залишаючись разом з тим нижчою за європейські ціни [270]. 
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Рис. 3.12. Динаміка індексів якості структурних зрушень  

системи цін в курортно-рекреаційній сфері 

Джерело: Розраховано та побудовано автором самостійно 

 

Такий сценарій є одним з конкурентних переваг національної 

курортно-рекреаційної сфери. Отже, практичними розрахунками 

підтверджується гіпотеза, що по мірі розвитку ринкових відносин в Україні 

підвищується ступінь відкритості національної економіки та усуваються 

диспропорції у структурі внутрішніх цін на курортно-рекреаційні продукти 

[271, 272]. Ґрунтуючись на результатах аналізу індикаторів 
21 ,tt

D  і '

t
D , можна 

сформулювати висновок про те, що структура національних споживчих цін 

на курортно-рекреаційні продукти в цілому демонструє тенденцію 

віддалення від свого вихідного стану та наближення до структури 

європейських споживчих цін. 

Підсумовуючи результати проведених досліджень, слід зазначити, що 

модель функціонування курортно-рекреаційної сфери, що базувалася на 

старій стратегії розвитку, супроводжується не тільки значними темпами 

інфляції, але й інтенсивною трансформацією цінових пропорцій. Період 

таких зрушень виявився сильно розтягнутим у часі. При цьому 

спостерігаються не тільки інтенсивні структурні зрушення в 

короткостроковому періоді, але й поступові зрушення в довгостроковому 

періоді.  
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Одним з вартісних трансформаційних ефектів цього періоду став 

сценарій практичної відсутності руху пропорцій споживчих цін під час їх 

лібералізації в напрямку усунення існуючих диспропорцій. Їх вдалося 

частково усунути лише із зростанням цін упродовж тривалого часу. Це 

пояснюється стійкістю цінових пропорцій, що мають тенденцію 

відтворюватися на кожному новому рівні цін, та відображає цілісність 

національної курортно-рекреаційної сфери. Таким чином, спостерігається 

ситуація поєднання стійкості цінових пропорцій з великими масштабами їх 

зміни, що характерно для трансформаційної економіки. 

В умовах застосування нової стратегії розвитку курортно-

рекреаційної сфери відбувається позитивний взаємозв'язок між темпами 

інфляції та інтенсивністю структурних зрушень: більш високі темпи інфляції 

супроводжуються більш інтенсивними структурними зрушеннями, і навпаки. 

Цей ефект спостерігається як у короткостроковому, так і в довгостроковому 

періоді. Таким чином, наявність довгострокового ефекту зв'язку накопичених 

структурних зрушень та сумарного зростання цін можна вважати специфікою 

національної курортно-рекреаційної економіки. 

 

Висновки до третього розділу 

 

У розділі розроблено практичні положення математичного 

моделювання, аналізу та вдосконалення трансформаційних властивостей 

курортно-рекреаційних систем з метою формування сучасних механізмів їх 

розвитку в умовах невизначеності та нестаціонарності ринкових процесів. 

Проведене наукове дослідження дало змогу сформулювати наступні 

висновки: 

1. Проведене дослідження в частині розробки економічних 

механізмів та моделей ефективного розвитку курортно-рекреаційної сфери 

дозволило виділити сукупність основних сучасних підходів та методологій 

управління розвитком і системними ефектами курортно-рекреаційних 
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систем. Їх систематизація доводить, що в кожному з них виділяється яка-

небудь одна переважна характеристика, що виступає як ключовий параметр, 

чинник, що визначає рівень розвитку рекреасистеми. В той же час, відсутній 

системний підхід до цього питання, що унеможливлює практику відтворення 

стійких конкурентних переваг, формування комплексу сучасних 

конкурентних стратегій та створення інструментальних засобів вибору 

економічних дій в багатоальтернативних ситуаціях, викликаних впливом 

зовнішнього і внутрішнього середовища високої міри невизначеності. 

2. З метою усунення існуючих невідповідностей розроблено 

модельний підхід до створення механізму трансформації стратегій розвитку 

організацій курортно-рекреаційного комплексу на основі теорії катастроф. 

Доведено, що ефективний розвиток таких систем в основному визначається 

механізмами трансформаційності, інноваційності та інвестування, що 

дозволяє своєчасно модифікувати існуючу або формувати нову мету 

розвитку курортно-рекреаційних систем та адекватно реагувати на динаміку 

зміни ринкового середовища. 

3. З метою подальшої розбудови практичних положень в розділі 

розроблено та обґрунтовано системний підхід щодо формування механізму 

оцінювання та прогнозування системних трансформаційних ефектів на 

основі комплексу аналітичних моделей, який дозволяє досліджувати можливі 

сценарії структурних зрушень в розвинених системах з асиметрією 

виробництва та споживання курортно-рекреаційного продукту. Показано, що 

в умовах трансформації параметри курортно-рекреаційних систем є 

складною системою трансформаційних ефектів, серед яких є як ефекти, 

специфіка яких полягає лише в кількісних відмінностях трансформаційної 

економіки від стійкої, так і ефекти, які передбачають існування якісних 

відмінностей між ними. 

4. Сформульовано підхід до моделювання та оцінювання вартісних 

трансформаційних ефектів в економіці курортно-рекреаційних систем, що 

дозволяє продукувати своєчасні та ефективні економічні впливи, спрямовані 
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на досягнення обраної мети розвитку курортно-рекреаційної системи. 

Доведено, що в умовах застосування нової стратегії розвитку відбувається 

позитивний взаємозв'язок між темпами інфляції та інтенсивністю 

структурних зрушень. Цей ефект спостерігається як у короткостроковому, 

так і в довгостроковому періоді.  

5. Узагальнення результатів проведення модельних експериментів 

за наявності декількох стратегій розвитку курортно-рекреаційної системи 

дозволило отримати кількісні та якісні значення чинників, дослідити 

траєкторії руху та динаміку індексів в залежності від дії економічних 

трансформацій. 

Результати дослідження, викладені в даному розділі, опубліковано в 

роботах [52; 108; 226; 232; 240; 244; 248; 263]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення наукової задачі щодо розробки та застосування сучасних 

економіко-математичних методів та моделей для дослідження 

трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних систем з 

метою подальшого її розвитку за умов високого ступеня невизначеності, 

нестаціонарності економічних процесів та стохастичності зовнішнього 

середовища. Проведене наукове дослідження дозволило сформулювати такі 

загальні висновки теоретичного та науково-практичного характеру, які 

відображають вирішення завдань відповідно до поставленої мети: 

1. Проведений аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку світової та 

вітчизняної економіки дозволив дійти висновку, що курортно-рекреаційна 

сфера є однією з найбільш високоприбуткових і тих напрямків господарства 

що найбільш динамічно розвиваються, яка також входить до числа основних 

бюджетоутворюючих галузей багатьох розвинених країн. Проте наявний 

ресурсний потенціал вітчизняних курортно-рекреаційних систем 

використовується недостатньо, а стан та результативність розвитку рекреацій 

не лише суттєво відстає від провідних країн світу, але і не відповідає вимогам 

сучасного споживача. Необхідність досліджень трансформаційних 

перетворень економіки курортно-рекреаційних систем пов'язана з сучасним її 

станом, а також відсутністю комплексних системних підходів до подальшого 

її розвитку. Така ситуація суттєво ускладнює розробку обґрунтованих 

практичних рішень і, відповідно, перехід до системного управління 

економікою, яке забезпечує постійний процес відтворення стійких 

конкурентних переваг в курортно-рекреаційних системах. 

2. Запропоновано концептуальний підхід щодо трансформаційних 

перетворень в курортно-рекреаційних системах, який є складовою 

методології системного аналізу та моделювання економічних процесів, які 

відбуваються в курортно-рекреаційній сфері. В її основу закладено комплекс 
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положень та принципів, що дозволяють обґрунтувати механізми поведінки 

курортно-рекреаційних систем в умовах трансформаційної економіки, 

визначити параметри їх стійкого економічного функціонування та напрямки 

економічного розвитку. Такий підхід дозволяє проводити розробку 

обґрунтованих практичних рішень і, відповідно, здійснювати вибір доцільних 

стратегій переходу до системного управління рекреаційною економікою, що 

забезпечує інтеграцію, взаємодію і постійний процес відтворення стійких 

конкурентних переваг в курортно-рекреаційній сфері. 

3. Проведений в роботі аналіз існуючих теорій функціонування та 

моделювання трансформаційних процесів зумовив необхідність розробки 

нового підходу до побудови механізму трансформаційних перетворень 

курортно-рекреаційної економіки на основі трансформаційного циклу. 

Побудовано модель трансформаційної взаємодії підсистем курортно-

рекреаційної системи з метою здобуття синергетичного ефекту та отримано 

умови стійкого її розвитку в ринковому середовищі. 

4. Систематизовано наукові підходи щодо циклічності ринкової 

економіки та обґрунтовано існування трансформаційних циклів, їх видів та 

властивостей. Розроблено формальний опис трансформаційного циклу та 

виконано порівняльний його аналіз з економічним циклом. На цих засадах 

модифіковано магістральну модель розвитку курортно-рекреаційної системи 

та отримано умови виникнення трансформаційної кризи та розвитку. 

Побудовано модель дії трансформаційної кризи на основі теорії 

самоорганізованної критичності. Доведено, що при кризі існує декілька точок 

рівноваги, злиття яких викликає трансформацію. 

5. Досліджено основні моделі економічного розвитку і встановлено, 

що специфіка функціонування курортно-рекреаційних систем не дозволяє 

застосовувати їх в повному обсязі. У зв’язку з цим, було розроблено модель 

розвитку курортно-рекреаційної економіки на основі трансформаційного 

циклу, яка дозволяє досліджувати можливі сценарії функціонування таких 

систем відповідно до фаз циклу в умовах високого рівня невизначеності та 
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непередбачуваності проявів зовнішнього середовища. Показано, що 

траєкторія розвитку системи характеризується чергуванням стійких областей, 

де домінують детерміністичні закони, і нестійких областей поблизу точок 

біфуркації, де перед системою відкривається можливість вибору одного з 

декількох варіантів розвитку.  

6. З метою формування нових стратегій економічного розвитку 

побудовано і досліджено модель економічного розвитку територіальної 

курортно-рекреаційної системи з врахуванням трансформаційних процесів по 

основних напрямах її діяльності. Доведено, що особливістю стаціонарних 

розв’язків моделі є можливість описувати катастрофу типу збірки та за 

певних умов мати властивість бістабільності. Це дозволяє своєчасно 

модифікувати існуючу або формувати нову мету розвитку курортно-

рекреаційних систем та адекватно реагувати на динаміку зміни ринкового 

середовища. 

7. Обґрунтовано підхід до моделювання очікувань ринку в умовах 

трансформаційних перетворень. Побудована модель дозволяє оцінювати 

раціональні очікування в курортно-рекреаційній економіці в якості механізму 

ринкового саморегулювання, а також формувати стратегії трансформації 

економічного середовища. Отримано сукупність сценаріїв динаміки рівня 

довіри при різних значеннях параметрів. Запропонований підхід, на відміну 

від інших альтернативних підходів, передбачає можливість розглядати 

трансформаційні перетворення в курортно-рекреаційних системах як 

варіанти розвитку і здійснювати прогнозування поведінки ринку та пошук 

оптимальних стратегій в кожному випадку. 

8. Теоретичне узагальнення результатів аналізу економічних 

механізмів та моделей ефективного розвитку курортно-рекреаційної сфери 

дозволило виділити сукупність основних сучасних підходів та методологій 

управління розвитком і системними ефектами курортно-рекреаційних 

систем. Їх систематизація доводить, що в кожному з них виділяється яка-

небудь одна переважна характеристика (ряд характеристик), що виступає як 
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ключовий параметр, чинник, що визначає рівень розвитку рекреасистеми. В 

той же час відсутній трансформаційний підхід до цього питання, що 

унеможливлює практику формування комплексу сучасних конкурентних 

стратегій та створення інструментальних засобів вибору економічних дій в 

багатоальтернативних ситуаціях, викликаних впливом зовнішнього і 

внутрішнього середовища високої міри невизначеності. 

9. З метою усунення існуючих невідповідностей розроблено 

модельний підхід до створення механізму трансформації стратегій розвитку 

курортно-рекреаційних систем на основі теорії катастроф. Результатами 

моделювання доведено, що ефективний розвиток таких систем визначається 

переходом на нову стратегію розвитку. Згідно з отриманими сценаріями, 

функціонування курортно-рекреаційних систем в рамках старої стратегії 

призводить до виникнення катастрофи. Врахування цих сценаріїв в 

практичній діяльності дозволяє забезпечити життєздатність курортно-

рекреаційних систем в умовах динамічно змінного середовища та ринкових 

трансформацій, а також передбачає зміщення акцентів з пріоритету аналізу і 

адаптації на пріоритет «конструювання» власних стратегій розвитку. 

10. Для подальшої розбудови практичних положень в роботі 

модифіковано системний підхід щодо формування механізму оцінювання та 

прогнозування системних та вартісних трансформаційних ефектів на основі 

комплексу аналітичних моделей, який дозволяє досліджувати можливі 

сценарії структурних зрушень в розвинених системах з асиметрією 

виробництва та споживання курортно-рекреаційного продукту. Показано, що 

в умовах трансформації параметри курортно-рекреаційних систем є 

складною системою трансформаційних ефектів, серед яких є як ефекти, 

специфіка яких полягає лише в кількісних відмінностях трансформаційної 

економіки від стійкої, так і ефекти, які передбачають існування якісних 

відмінностей між ними. Доведено, що в умовах застосування нової стратегії 

розвитку відбувається позитивний взаємозв'язок між темпами інфляції та 

інтенсивністю структурних зрушень. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Сценарій 1. Незавершені або неефективні економічні трансформації в 

курортно-рекреаційних компаніях 

α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 

α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 

β1 =0,10 β1 =0,15 β1 =0,20 β1 =0,25 β1 =0,30 

β2 =0,40 β2 =0,40 β2 =0,40 β2 =0,40 β2 =0,40 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) 

0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 

0.060 0.092 0.060 0.088 0.060 0.084 0.060 0.080 0.060 0.076 

0.072 0.086 0.072 0.078 0.072 0.071 0.072 0.064 0.072 0.058 

0.086 0.080 0.087 0.069 0.087 0.059 0.087 0.051 0.087 0.044 

0.104 0.075 0.104 0.062 0.105 0.051 0.106 0.041 0.106 0.034 

0.125 0.071 0.126 0.056 0.127 0.043 0.128 0.034 0.129 0.026 

0.151 0.068 0.152 0.051 0.154 0.038 0.155 0.028 0.156 0.021 

0.181 0.066 0.184 0.047 0.187 0.033 0.189 0.023 0.191 0.016 

0.219 0.065 0.223 0.044 0.227 0.029 0.237 0.021 0.232 0.013 

0.264 0.064 0.270 0.041 0.275 0.026 0.279 0.017 0.283 0.011 

0.318 0.065 0.327 0.040 0.335 0.024 0.344 0.015 0.344 0.009 

0.383 0.068 0.397 0.040 0.407 0.023 0.414 0.014 0.426 0.0078 

0.461 0.073 0.481 0.041 0.495 0.023 0.505 0.013 0.512 0.0071 

0.555 0.081 0.582 0.043 0.601 0.023 0.615 0.012 0.625 0.0065 

0.666 0.093 0.705 0.048 0.731 0.025 0.749 0.013 0.762 0.0063 

0.797 0.113 0.852 0.057 0.888 0.028 0.913 0.014 0.932 0.0066 

0.949 0.145 1.027 0.071 1.078 0.034 1.112 0.016 1.134 0.0073 

1.121 0.199 1.234 0.096 1.307 0.045 1.353 0.022 1.383 0.0093 

1.305 0.292 1.473 0.142 1.579 0.065 1.644 0.029 1.685 0.012 

1.481 0.461 1.734 0.232 1.897 0.107 1.994 0.046 2.052 0.019 

1.603 0.775 1.989 0.421 2.249 0.205 2.405 0.087 2.493 0.035 

1.593 1.338 2.154 0.835 2.588 0.433 2.861 0.193 3.013 0.079 

1.371 2.206 2.063 1.691 2.754 1.042 3.275 0.516 3.583 0.218 

0.974 3.202 1.577 3.051 2.423 2.452 3.319 1.536 4.021 0.747 
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0.579 3.980 0.914 4.315 1.478 4.416 2.402 3.896 3.615 2.673 

0.310 4.238 0.441 4.826 0.657 5.459 1.059 5.988 1.837 6.027 

0.162 4.201 0.206 4.605 0.269 5.316 0.377 6.075 0.581 6.956 

0.087 3.989 0.102 4.291 0.121 4.683 0.148 5.211 0.193 5.918 

0.049 3.706 0.056 3.807 0.062 3.974 0.072 4.228 0.082 4.613 

0.030 3.405 0.033 3.334 0.037 3.313 0.043 3.364 0.045 3.502 

0.019 3.281 0.022 2.942 0.024 2.745 0.027 2.654 0.03 2.632 

0.013 2.832 0.016 2.515 0.018 2.266 0.021 2.087 0.023 1.975 

0.009 2.573 0.012 2.176 0.015 1.868 0.017 1.637 0.025 1.472 

0.006 2.336 0.009 1.881 0.013 1.537 0.016 1.284 0.019 1.099 

0.005 2.118 0.008 1.625 0.012 1.265 0.015 1.006 0.019 0.822 

0.004 1.922 0.0076 1.403 0.011 1.152 0.016 0.788 0.020 0.613 

0.0036 1.745 0.0072 1.211 0.012 0.856 0.017 0.618 0.022 0.458 

0.0032 1.577 0.0069 1.045 0.012 0.704 0.018 0.485 0.025 0.342 

0.0028 1.429 0.0068 0.902 0.013 0.579 0.021 0.384 0.029 0.256 

0.0026 1.294 0.0072 0.779 0.014 0.477 0.023 0.299 0.034 0.192 

0.0025 1.172 0.0076 0.672 0.016 0.393 0.027 0.235 0.041 0.145 

0.0025 1.062 0.0081 0.584 0.018 0.324 0.032 0.185 0.047 0.109 

0.0025 0.962 0.0089 0.501 0.021 0.267 0.038 0.146 0.057 0.082 

0.0025 0.871 0.0099 0.433 0.024 0.221 0.045 0.116 0.068 0.063 

0.0026 0.789 0.011 0.374 0.029 0.183 0.054 0.092 0.083 0.048 

0.0027 0.715 0.013 0.324 0.034 0.151 0.064 0.073 0.107 0.037 

0.0029 0.647 0.015 0.283 0.044 0.126 0.078 0.059 0.122 0.028 

0.0031 0.586 0.017 0.243 0.048 0.105 0.094 0.047 0.148 0.022 

0.0035 0.531 0.020 0.210 0.057 0.088 0.113 0.038 0.180 0.018 

0.0038 0.482 0.023 0.183 0.069 0.074 0.138 0.031 0.219 0.014 

0.0042 0.436 0.028 0.159 0.083 0.062 0.167 0.026 0.267 0.012 
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α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 

α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 

β1 =0,35 β1 =0,40 β1 =0,45 β1 =0,50 β1 =0,55 

β2 =0,40 β2 =0,40 β2 =0,40 β2 =0,40 β2 =0,40 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) 

0.050 0.100 0.050 0.1 0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 

0.060 0.072 0.060 0.069 0.060 0.065 0.060 0.062 0.060 0.059 

0.072 0.052 0.073 0.047 0.073 0.043 0.073 0.039 0.073 0.035 

0.088 0.038 0.088 0.033 0.088 0.028 0.088 0.024 0.088 0.021 

0.106 0.028 0.107 0.023 0.107 0.019 0.107 0.015 0.108 0.012 

0.129 0.021 0.132 0.016 0.132 0.012 0.131 0.0097 0.131 0.008 

0.157 0.015 0.158 0.011 0.159 0.008 0.162 0.0062 0.164 0.0037 

0.192 0.012 0.193 0.008 0.194 0.006 0.195 0.0041 0.195 0.0028 

0.234 0.008 0.235 0.006 0.237 0.004 0.238 0.0026 0.238 0.0018 

0.285 0.007 0.287 0.004 0.289 0.003 0.294 0.0018 0.291 0.0015 

0.348 0.006 0.353 0.003 0.352 0.002 0.354 0.0012 0.356 0.0007 

0.424 0.005 0.428 0.003 0.435 0.0017 0.433 0.0008 0.434 0.0005 

0.518 0.004 0.522 0.002 0.525 0.0012 0.528 0.0007 0.533 0.0004 

0.632 0.003 0.637 0.002 0.642 0.0008 0.645 0.0005 0.648 0.0003 

0.771 0.003 0.778 0.002 0.784 0.0007 0.788 0.0004 0.791 0.0002 

0.942 0.003 0.950 0.002 0.957 0.0007 0.962 0.0003 0.966 0.0002 

1.149 0.003 1.168 0.001 1.169 0.0007 1.175 0.0003 1.180 0.0001 

1.403 0.004 1.417 0.002 1.427 0.0008 1.435 0.0003 1.441 0.0001 

1.712 0.005 1.735 0.002 1.743 0.0009 1.753 0.0004 1.761 0.0001 

2.088 0.008 2.112 0.003 2.128 0.0012 2.141 0.0005 2.165 0.0001 

2.545 0.014 2.577 0.005 2.599 0.0021 2.614 0.0008 2.626 0.0003 

3.096 0.032 3.143 0.011 3.172 0.0042 3.193 0.0015 3.207 0.0005 

3.742 0.084 3.824 0.035 3.870 0.011 3.898 0.0037 3.917 0.0012 

4.421 0.302 4.615 0.114 4.706 0.038 4.754 0.013 4.782 0.0042 

4.698 1.359 5.344 0.547 5.643 0.192 5.771 0.063 5.829 0.0021 

3.182 5.016 4.852 3.062 6.132 1.348 6.774 0.477 7.044 0.153 

1.000 7.795 1.883 8.076 3.567 6.892 5.822 4.171 7.548 1.749 
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0.273 6.848 0.426 8.008 0.743 9.311 1.458 10.345 3.036 10.014 

0.101 5.161 0.129 5.909 0.176 6.908 0.261 9.158 0.429 9.826 

0.051 3.742 0.058 4.020 0.069 4.603 0.084 5.285 0.107 6.186 

0.033 2.025 0.036 2.799 0.040 2.996 0.044 3.283 0.050 3.673 

0.025 1.918 0.028 1.590 0.032 1.937 0.032 2.021 0.034 2.154 

0.022 1.359 0.025 1.287 0.027 1.249 0.028 1.241 0.030 1.258 

0.022 0.966 0.024 0.871 0.027 0.805 0.029 0.761 0.030 0.735 

0.023 0.687 0.026 0.590 0.029 0.519 0.031 0.467 0.033 0.429 

0.025 0.489 0.029 0.421 0.032 0.335 0.035 0.287 0.038 0.251 

0.028 0.348 0.033 0.271 0.037 0.216 0.041 0.177 0.044 0.147 

0.032 0.248 0.038 0.184 0.044 0.142 0.049 0.109 0.053 0.087 

0.037 0.177 0.045 0.126 0.052 0.091 0.058 0.068 0.064 0.051 

0.044 0.127 0.054 0.086 0.063 0.059 0.071 0.042 0.077 0.033 

0.053 0.091 0.065 0.059 0.076 0.039 0.086 0.026 0.094 0.018 

0.063 0.066 0.079 0.041 0.092 0.026 0.104 0.017 0.114 0.011 

0.077 0.048 0.095 0.028 0.112 0.017 0.127 0.011 0.139 0.006 

0.093 0.035 0.116 0.022 0.137 0.011 0.155 0.007 0.172 0.004 

0.113 0.026 0.141 0.014 0.167 0.007 0.189 0.005 0.207 0.003 

0.137 0.019 0.172 0.009 0.203 0.005 0.235 0.003 0.253 0.002 

0.167 0.014 0.210 0.007 0.248 0.004 0.281 0.002 0.309 0.001 

0.203 0.011 0.256 0.005 0.303 0.003 0.343 0.001 0.377 0.0007 

0.248 0.008 0.312 0.004 0.376 0.002 0.419 0.0094 0.461 0.0005 

0.302 0.007 0.381 0.003 0.451 0.001 0.512 0.0067 0.563 0.0004 

0.369 0.005 0.465 0.002 0.551 0.001 0.625 0.0052 0.687 0.0002 
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α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 

α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 

β1 =0,60 β1 =0,65 β1 =0,70 β1 =0,75 β1 =0,80 

β2 =0,40 β2 =0,40 β2 =0,40 β2 =0,40 β2 =0,40 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) 

0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 

0.060 0.056 0.060 0.053 0.060 0.051 0.060 0.048 0.060 0.045 

0.073 0.032 0.073 0.029 0.073 0.026 0.073 0.023 0.073 0.021 

0.089 0.018 0.089 0.015 0.089 0.013 0.089 0.011 0.089 0.009 

0.108 0.011 0.108 0.008 0.108 0.007 0.108 0.0056 0.109 0.004 

0.132 0.006 0.132 0.005 0.132 0.004 0.132 0.0027 0.133 0.0021 

0.162 0.004 0.161 0.003 0.161 0.002 0.162 0.0013 0.162 0.0010 

0.196 0.002 0.196 0.0014 0.197 0.001 0.197 0.0007 0.198 0.0005 

0.239 0.0012 0.242 0.0008 0.244 0.0005 0.241 0.0003 0.241 0.0002 

0.292 0.0007 0.293 0.0005 0.294 0.0003 0.294 0.0001 0.295 0.00012 

0.357 0.00046 0.358 0.0003 0.359 0.0002 0.359 0.0001 0.369 0.00006 

0.436 0.00029 0.437 0.0002 0.438 0.00009 0.439 0.00005 0.442 0.000033 

0.532 0.00018 0.534 0.0001 0.535 0.00005 0.536 0.00003 0.537 0.000018 

0.653 0.00013 0.652 0.00008 0.653 0.00004 0.655 0.000019 0.656 0.000010 

0.794 0.00011 0.796 0.00005 0.798 0.00002 0.808 0.000012 0.801 0.000006 

0.978 0.00008 0.972 0.00004 0.975 0.00002 0.977 0.000008 0.979 0.000004 

1.184 0.00005 1.188 0.00003 1.191 0.00001 1.193 0.000006 1.195 0.000002 

1.447 0.00006 1.451 0.00003 1.454 0.00001 1.457 0.000005 1.482 0.000002 

1.767 0.00007 1.772 0.00003 1.776 0.00001 1.783 0.000004 1.783 0.000001 

2.158 0.00008 2.164 0.00003 2.175 0.00001 2.174 0.000004 2.178 0.000001 

2.636 0.00011 2.643 0.00004 2.658 0.00002 2.655 0.000006 2.662 0.000002 

3.219 0.00019 3.229 0.00007 3.237 0.00003 3.243 0.000008 3.249 0.000003 

3.932 0.00045 3.943 0.00015 3.953 0.00005 3.961 0.000017 3.969 0.000006 

4.801 0.00135 4.816 0.00045 4.828 0.00015 4.838 0.000048 4.848 0.000016 

5.861 0.008 5.881 0.00200 5.897 0.00067 3.917 0.000192 5.921 0.000063 

6.138 0.047 7.175 0.014 2.156 0.00420 7.217 0.00124 7.231 0.000357 

8.362 0.577 8.657 0.175 8.763 0.05210 8.806 0.01440 9.835 0.003976 
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5.789 7.1340 8.517 3.352 10.01 1.125 10.552 0.3291 10.729 0.0887 

0.796 11.620 1.658 13.117 3.708 12.684 7.307 8.717 10.805 3.694 

0.144 7.378 0.209 8.892 0.334 10.846 0.650 13.168 1.251 15.620 

0.057 4.196 0.067 4.864 0.081 5.752 0.102 6.886 0.138 8.402 

0.037 2.344 0.045 2.598 0.043 2.922 0.047 3.341 0.052 3.901 

0.031 1.304 0.033 1.372 0.034 1.473 0.036 1.603 0.037 1.782 

0.032 0.725 0.033 0.725 0.034 0.741 0.035 0.768 0.035 0.812 

0.035 0.403 0.036 0.384 0.037 0.373 0.038 0.368 0.038 0.370 

0.040 0.224 0.042 0.204 0.043 0.188 0.044 0.176 0.045 0.169 

0.047 0.125 0.049 0.108 0.051 0.095 0.052 0.085 0.053 0.077 

0.056 0.072 0.059 0.058 0.061 0.048 0.063 0.041 0.064 0.035 

0.068 0.039 0.072 0.031 0.074 0.025 0.077 0.019 0.078 0.016 

0.082 0.022 0.087 0.017 0.091 0.013 0.094 0.0097 0.095 0.007 

0.111 0.013 0.106 0.0091 0.112 0.0065 0.114 0.0048 0.116 0.0035 

0.122 0.007 0.134 0.0056 0.135 0.0034 0.139 0.0023 0.142 0.0016 

0.149 0.004 0.158 0.0033 0.164 0.0018 0.171 0.0011 0.173 0.00081 

0.182 0.003 0.193 0.00015 0.201 0.0009 0.208 0.0006 0.211 0.00039 

0.222 0.0014 0.236 0.00087 0.245 0.0005 0.254 0.0003 0.258 0.00019 

0.271 0.0009 0.288 0.00054 0.299 0.00029 0.317 0.00016 0.315 0.00009 

0.331 0.0005 0.352 0.00037 0.366 0.00016 0.379 0.00009 0.385 0.00005 

0.405 0.0004 0.429 0.00042 0.447 0.00009 0.462 0.00005 0.472 0.000026 

0.494 0.0002 0.524 0.00015 0.546 0.00005 0.565 0.00003 0.575 0.000014 

0.604 0.0002 0.641 0.00008 0.666 0.00004 0.695 0.00002 0.702 0.000008 

0.737 0.0001 0.782 0.00005 0.814 0.00002 0.843 0.00001 0.857 0.000005 
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α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 

α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 

β1 =0,85 β1 =0,90 β1 =0,95 β1 =1,00 

β2 =0,40 β2 =0,40 β2 =0,40 β2 =0,40 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) 

0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 

0.060 0.043 0.060 0.041 0.060 0.039 0.060 0.037606 

0.073 0.019 0.073 0.017 0.073 0.0157 0.073 0.014207 

0.089 0.0084 0.089 0.0072 0.089 0.0062 0.089 0.005398 

0.109 0.0037 0.109 0.0031 0.109 0.0025 0.109 0.002066 

0.133 0.0016 0.133 0.0013 0.133 0.0010 0.133 0.000797 

0.162 0.0007 0.162 0.00056 0.162 0.0004 0.163 0.000311 

0.198 0.00035 0.198 0.00024 0.198 0.00017 0.199 0.000123 

0.242 0.00016 0.242 0.00011 0.242 0.000074 0.243 0.000049 

0.295 0.00007 0.296 0.00005 0.296 0.000031 0.296 0.0000200 

0.361 0.000038 0.361 0.000022 0.362 0.000013 0.362 0.0000083 

0.444 0.000018 0.441 0.000011 0.442 0.000006 0.442 0.0000035 

0.538 0.000009 0.539 0.000005 0.539 0.000002 0.54 0.0000015 

0.657 0.000005 0.658 0.000003 0.659 0.0000013 0.66 0.0000006 

0.803 0.000003 0.804 0.000002 0.805 0.0000007 0.806 0.0000004 

0.980 0.0000019 0.982 0.000001 0.983 0.0000004 0.984 0.0000002 

1.197 0.0000013 1.199 0.0000007 1.025 0.0000003 1.202 0.0000001 

1.462 0.0000010 1.464 0.0000005 1.466 0.0000002 1.468 0.0000001 

1.786 0.0000008 1.789 0.0000004 1.791 0.0000001 1.793 0.00000001 

2.182 0.0000007 2.185 0.0000003 2.187 0.0000001 2.198 0.00000002 

2.665 0.0000008 2.668 0.0000004 2.672 0.0000001 2.675 0.00000005 

3.255 0.0000012 3.259 0.0000005 3.263 0.0000001 3.267 0.00000006 

3.975 0.0000022 3.981 0.0000008 3.986 0.0000002 3.998 0.0000001 

4.855 0.0000057 4.862 0.000002 4.868 0.0000005 4.874 0.0000002 

5.934 0.0000213 5.939 0.000007 5.946 0.0000018 5.953 0.0000007 

7.243 0.000118 7.253 0.00004 7.263 0.0000099 7.271 0.0000036 

8.846 0.001256 8.859 0.00039 8.871 0.000083 8.868 0.0000279 

10.787 0.026965 10.815 0.0083 10.833 0.001645 10.846 0.0005323 

12.385 1.274 12.961 0.397 13.184 0.076812 13.232 0.0237722 
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2.701 16.745 5.758 14.768 11.713 6.962 14.49 2.690 

0.195 10.087 0.297 12.157 0.592 15.851 0.725 18.586 

0.059 4.495 0.069 5.228 0.084 6.707 0.105 7.912 

0.039 1.957 0.042 2.171 0.043 2.654 0.047 2.989 

0.037 0.849 0.039 0.896 0.037 1.042 0.039 1.118 

0.04 0.368 0.042 0.371 0.039 0.409 0.041 0.4179 

0.047 0.160 0.049 0.153 0.045 0.160 0.048 0.1564 

0.056 0.069 0.058 0.063 0.054 0.063 0.057 0.0587 

0.068 0.030 0.071 0.026 0.066 0.025 0.069 0.0221 

0.082 0.013 0.086 0.011 0.084 0.010 0.084 0.0084 

0.100 0.0059 0.105 0.0047 0.098 0.0040 0.103 0.0032 

0.122 0.0026 0.128 0.0022 0.119 0.0016 0.126 0.0012 

0.149 0.0012 0.157 0.0008 0.146 0.00066 0.154 0.00048 

0.182 0.0005 0.191 0.00037 0.178 0.00027 0.188 0.00018 

0.223 0.00025 0.234 0.00016 0.218 0.00011 0.229 0.00007 

0.272 0.00012 0.285 0.000075 0.266 0.000048 0.285 0.00003 

0.332 0.00005 0.348 0.000034 0.324 0.000020 0.342 0.000012 

0.405 0.000028 0.426 0.000016 0.396 0.000009 0.418 0.000005 

0.495 0.000014 0.52 0.000008 0.484 0.000004 0.516 0.000002 

0.605 0.000007 0.635 0.000004 0.591 0.000002 0.623 0.000001 

0.739 0.000004 0.775 0.000002 0.722 0.000001 0.761 0.0000005 

0.902 0.000003 0.947 0.000001 0.882 0.000001 0.929 0.0000003 
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Додаток Б 

Сценарій 2. Зростання завершених економічних трансформацій в  

курортно-рекреаційних компаніях 

α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 

α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 

β1 =0,80 β1 =0,80 β1 =0,80 β1 =0,80 β1 =0,80 

β2 =0,10 β2 =0,15 β2 =0,20 β2 =0,25 β2 =0,30 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) 

0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.1 0.050 0.100 

0.060 0.04518 0.060 0.0456 0.060 0.04543 0.060 0.04556 0.060 0.04568 

0.073 0.02044 0.073 0.0208 0.073 0.02069 0.073 0.02081 0.073 0.02094 

0.089 0.00926 0.089 0.0093 0.089 0.00945 0.089 0.00954 0.089 0.00964 

0.109 0.00422 0.109 0.0042 0.109 0.00433 0.109 0.00439 0.109 0.00446 

0.133 0.00191 0.133 0.0019 0.133 0.00199 0.133 0.00203 0.133 0.00208 

0.162 0.00087 0.162 0.0009 0.162 0.00092 0.162 0.00095 0.162 0.00098 

0.198 0.00040 0.198 0.0004 0.198 0.00043 0.198 0.00045 0.198 0.00046 

0.241 0.00018 0.241 0.0002 0.241 0.00026 0.241 0.00021 0.241 0.00022 

0.295 8.4*10
-5
 0.295 9.0*10

-5
 0.295 9.5*10

-5
 0.295 0.00015 0.295 0.00011 

0.361 3.9*10
-5
 0.361 4.2*10

-5
 0.361 4.6*10

-5
 0.361 4.9*10

-5
 0.361 5.3*10

-5
 

0.442 1.8*10
-5
 0.442 2.0*10

-5
 0.442 2.2*10

-5
 0.442 2.4*10

-5
 0.442 2.7*10

-5
 

0.537 8.3*10
-5
 0.537 9.4*10

-6
 0.537 1.0*10

-5
 0.537 1.2*10

-5
 0.537 1.3*10

-5
 

0.656 4.0*10
-6
 0.656 4.7*10

-6
 0.656 5.4*10

-6
 0.656 6.3*10

-6
 0.656 7.4*10

-6
 

0.802 2.3*10
-6
 0.802 2.7*10

-6
 0.802 3.1*10

-6
 0.802 3.7*10

-6
 0.801 4.4*10

-6
 

0.979 1.1*10
-6
 0.979 1.4*10

-6
 0.979 1.7*10

-6
 0.979 2.1*10

-6
 0.979 2.5*10

-6
 

1.196 5.6*10
-7
 1.196 7.2*10

-7
 1.196 9.4*10

-7
 1.196 1.2*10

-6
 1.196 1.6*10

-6
 

1.461 5.2*10
-7
 1.461 5.7*10

-7
 1.461 6.8*10

-7
 1.461 8.7*10

-7
 1.461 1.1*10

-6
 

1.784 2.2*10
-7
 1.784 2.9*10

-7
 1.784 4.0*10

-7
 1.784 5.7*10

-7
 1.784 8.4*10

-7
 

2.188 -1.7*10
-7
 2.179 -1.4*10

-8
 2.179 1.5*10

-7
 2.179 3.6*10

-7
 2.179 6.5*10

-7
 

2.662 6.1*10
-8
 2.662 9.4*10

-8
 2.662 1.7*10

-7
 2.661 3.3*10

-7
 2.661 6.2*10

-7
 

3.252 1.6*10
-7
 3.251 8.9*10

-8
 3.251 1.3*10

-7
 3.251 3.0*10

-7
 3.251 6.7*10

-7
 

3.971 -9.3*10
-8
 3.971 1.3*10

-8
 3.971 1.1*10

-7
 3.971 3.3*10

-7
 3.971 8.9*10

-7
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4.851 -2.4*10
-8
 4.851 2.5*10

-8
 4.851 1.2*10

-7
 4.849 4.5*10

-7
 4.849 1.5*10

-6
 

5.925 3.0*10
-8
 5.924 3.2*10

-8
 5.923 1.6*10

-7
 5.923 7.8*10

-7
 5.922 3.4*10

-6
 

7.236 1.1*10
-8
 7.236 2.9*10

-8
 7.235 2.7*10

-7
 7.234 1.8*10

-6
 7.233 1.1*10

-5
 

8.839 1.3*10
-8
 8.838 4.9*10

-8
 8.837 6.2*10

-7
 8.836 6.1*10

-6
 8.835 5.4*10

-5
 

10.76 1.6*10
-8
 10.74 9.3*10

-8
 10.73 2.0*10

-6
 10.72 3.1*10

-5
 10.72 0.00043 

13.18 2.3*10
-8
 13.18 2.5*10

-7
 13.18 9.9*10

-6
 13.18 0.00027 13.17 0.00696 

16.10 4.7*10
-8
 16.10 1.0*10

-6
 16.10 7.7*10

-5
 16.09 0.00458 15.88 0.24535 

19.67 1.2*10
-7
 19.66 6.4*10

-6
 19.66 0.00116 19.48 0.17549 10.45 10.43 

24.02 4.9*10
-7
 24.02 6.4*10

-5
 23.97 0.03940 14.21 9.49191 0.581 14.01 

29.34 3.2*10
-6
 29.34 0.00151 25.56 3.053 0.729 14.9217 0.095 6.76 

35.84 3.4*10
-5
 35.69 0.08828 2.186 18.39 0.104 7.19889 0.045 3.09 

43.77 0.00078 28.66 9.11736 0.168 9.47 0.047 3.28965 0.036 1.48 

53.36 0.04437 0.98 17.0227 0.055 4.33 0.036 1.49308 0.036 0.639 

51.66 5.59856 0.10 8.05419 0.037 1.96 0.036 0.67691 0.040 0.297 

2.114 18.8025 0.043 3.65464 0.034 0.88966 0.040 0.30706 0.047 0.132 

0.173 9.03175 0.032 1.65096 0.037 0.40259 0.047 0.13948 0.057 0.0604 

0.061 4.09858 0.031 0.74525 0.043 0.18234 0.056 0.06348 0.069 0.0276 

0.042 1.85065 0.034 0.33648 0.051 0.08276 0.068 0.02897 0.084 0.0127 

0.040 0.83491 0.041 0.15202 0.061 0.03758 0.083 0.01327 0.102 0.0057 

0.043 0.37677 0.047 0.06875 0.075 0.01712 0.101 0.00614 0.125 0.0027 

0.050 0.17005 0.057 0.03114 0.091 0.00782 0.124 0.00282 0.152 0.0012 

0.060 0.07683 0.073 0.01412 0.111 0.00358 0.151 0.00131 0.186 0.00060 

0.072 0.03475 0.085 0.00642 0.136 0.00165 0.184 0.00061 0.227 0.00029 

0.088 0.01574 0.104 0.00293 0.166 0.00076 0.225 0.00029 0.277 0.00014 

0.107 0.00714 0.126 0.00134 0.202 0.00036 0.275 0.00014 0.339 6.9*10
-5
 

0.131 0.00325 0.154 0.00061 0.247 0.00017 0.336 6.7*10
-5
 0.414 3.4*10

-5
 

0.165 0.00148 0.189 0.00028 0.302 8.0*10
-5
 0.416 3.3*10

-5
 0.505 1.7*10

-5
 

0.195 0.00068 0.230 0.00013 0.368 3.8*10
-5
 0.501 1.6*10

-5
 0.617 9.3*10

-6
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α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 

α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 

β1 =0,80 β1 =0,80 β1 =0,80 β1 =0,80 β1 =0,80 

β2 =0,35 β2 =0,40 β2 =0,45 β2 =0,50 β2 =0,55 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) 

0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 

0.060 0.04581 0.060 0.04593 0.060 0.04606 0.060 0.04618 0.060 0.04631 

0.073 0.02107 0.073 0.02119 0.073 0.02132 0.073 0.02145 0.073 0.02158 

0.089 0.00974 0.089 0.00984 0.089 0.00994 0.089 0.01004 0.089 0.01014 

0.109 0.00453 0.109 0.00460 0.109 0.00467 0.109 0.00474 0.109 0.00481 

0.133 0.00212 0.133 0.00217 0.133 0.00221 0.132 0.00226 0.132 0.00231 

0.162 0.00100 0.162 0.00103 0.162 0.00106 0.162 0.00109 0.162 0.00112 

0.198 0.00048 0.198 0.00050 0.198 0.00052 0.198 0.00054 0.198 0.00056 

0.241 0.00023 0.241 0.00024 0.241 0.00026 0.241 0.00027 0.241 0.00028 

0.295 0.0001 0.295 0.0001 0.295 0.0001 0.295 0.0001 0.295 0.0001 

0.361 5.8*10
-5
 0.361 6.2*10

-5
 0.361 6.8*10

-5
 0.361 7.3*10

-5
 0.361 7.9*10

-5
 

0.442 2.9*10
-5
 0.442 3.3*10

-5
 0.442 3.6*10

-5
 0.442 4.0*10

-5
 0.442 4.4*10

-5
 

0.537 1.5*10
-5
 0.537 1.7*10

-5
 0.537 2.0*10

-5
 0.537 2.2*10

-5
 0.537 2.5*10

-5
 

0.656 8.6*10
-6
 0.656 1.0*10

-5
 0.656 1.1*10

-5
 0.656 1.3*10

-5
 0.656 1.9*10

-5
 

0.801 5.2*10
-6
 0.801 6.2*10

-6
 0.801 7.5*10

-6
 0.801 9.0*10

-6
 0.801 1.0*10

-5
 

0.979 3.2*10
-6
 0.979 4.0*10

-6
 0.979 5.0*10

-6
 0.978 6.3*10

-6
 0.978 7.9*10

-6
 

1.196 2.1*10
-6
 1.195 2.7*10

-6
 1.195 3.6*10

-6
 1.195 4.8*10

-6
 1.195 6.4*10

-6
 

1.461 1.5*10
-6
 1.461 2.1*10

-6
 1.461 3.0*10

-6
 1.461 4.2*10

-6
 1.461 6.0*10

-6
 

1.784 1.2*10
-6
 1.783 1.8*10

-6
 1.783 2.8*10

-6
 1.783 4.3*10

-6
 1.783 6.6*10

-6
 

2.178 1.1*10
-6
 2.178 1.8*10

-6
 2.178 3.1*10

-6
 2.178 5.2*10

-6
 2.177 8.8*10

-6
 

2.661 1.1*10
-6
 2.661 2.1*10

-6
 2.661 4.1*10

-6
 2.661 7.8*10

-6
 2.659 1.5*10

-6
 

3.251 1.4*10
-6
 3.249 3.2*10

-6
 3.249 7.0*10

-6
 3.249 1.5*10

-5
 3.248 3.4*10

-6
 

3.969 2.3*10
-6
 3.969 6.1*10

-6
 3.968 1.6*10

-5
 3.968 4.2*10

-5
 3.967 0.0001 
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4.848 4.9*10
-6
 4.848 1.6*10

-5
 4.847 5.3*10

-5
 4.846 0.0001 4.845 0.0005 

5.921 1.4*10
-5
 5.921 6.3*10

-5
 5.921 0.0003 5.919 0.0011 5.916 0.0041 

7.232 6.3*10
-5
 7.231 0.0003 7.229 0.0022 7.222 0.0132 7.219 0.0779 

8.833 0.0004 8.833 0.0039 8.833 0.0361 8.662 0.318 7.698 2.38 

10.78 0.0065 10.72 0.0887 10.08 1.26 5.962 8.906 1.461 14.75 

13.03 0.1898 10.80 3.6944 2.80 14.99 0.484 12.92 0.156 8.84 

10.18 7.9287 1.251 15.620 0.224 10.31 0.089 6.45 0.055 4.17 

0.700 14.410 0.138 8.4029 0.063 4.88 0.044 2.98 0.037 1.92 

0.104 7.1380 0.052 3.9011 0.039 2.24 0.036 1.36 0.035 0.8813 

0.047 3.2840 0.037 1.7829 0.035 1.02 0.036 0.62 0.038 0.4034 

0.037 1.4966 0.035 0.8125 0.037 0.467 0.040 0.28 0.044 0.1852 

0.036 0.6810 0.038 0.3704 0.043 0.214 0.047 0.13 0.052 0.0857 

0.040 0.3101 0.045 0.1692 0.051 0.098 0.057 0.06 0.063 0.0398 

0.047 0.1414 0.053 0.0775 0.061 0.045 0.069 0.02 0.076 0.0182 

0.057 0.0647 0.064 0.0356 0.074 0.02 0.084 0.01 0.093 0.0081 

0.068 0.0297 0.078 0.0164 0.092 0.009 0.102 0.008 0.113 0.0044 

0.083 0.0137 0.095 0.0076 0.113 0.004 0.124 0.0029 0.138 0.0019 

0.101 0.0063 0.116 0.0035 0.134 0.002 0.152 0.0011 0.169 0.0007 

0.124 0.0029 0.142 0.0017 0.164 0.0010 0.185 0.0006 0.206 0.0009 

0.151 0.0014 0.173 0.0008 0.220 0.0005 0.226 0.0003 0.251 0.0002 

0.185 0.0007 0.211 0.0004 0.244 0.0002 0.276 0.0001 0.307 0.0001 

0.225 0.0003 0.258 0.0001 0.298 0.0001 0.338 9.2*10
-5
 0.375 6.9*10

-5
 

0.275 0.0002 0.315 9.8*10
-5
 0.364 6.6*10

-5
 0.412 4.9*10

-5
 0.458 3.8*10

-5
 

0.336 7.9*10
-5
 0.385 5.0*10

-5
 0.445 3.5*10

-5
 0.504 2.8*10

-5
 0.562 2.3*10

-5
 

0.411 4.0*10
-5
 0.470 2.6*10

-5
 0.543 2.0*10

-5
 0.615 1.6*10

-5
 0.683 1.5*10

-5
 

0.502 2.0*10
-5
 0.575 1.4*10

-5
 0.663 1.1*10

-5
 0.752 1.0*10

-5
 0.835 1.0*10

-5
 

0.613 1.1*10
-5
 0.702 8.3*10

-6
 0.810 7.3*10

-6
 0.918 7.1*10

-6
 2.078 7.6*10

-6
 

0.748 6.8*10
-6
 0.857 5.2*10

-6
 0.989 4.9*10

-6
 1.121 5.3*10

-6
 1.245 6.4*10

-6
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α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 

α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 

β1 =0,80 β1 =0,80 β1 =0,80 β1 =0,80 β1 =0,80 

β2 =0,60 β2 =0,65 β2 =0,70 β2 =0,75 β2 =0,80 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) 

0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 

0.060 0.04644 0.060 0.04657 0.060 0.04669 0.060 0.04682 0.060 0.04695 

0.073 0.02171 0.073 0.02185 0.073 0.02198 0.073 0.02211 0.073 0.02225 

0.089 0.01024 0.089 0.01035 0.089 0.01045 0.089 0.01056 0.089 0.01066 

0.109 0.00488 0.109 0.00496 0.109 0.00503 0.109 0.00511 0.108 0.00518 

0.132 0.00236 0.132 0.00241 0.132 0.00246 0.132 0.00251 0.132 0.00256 

0.162 0.00116 0.162 0.00119 0.162 0.00122 0.162 0.00126 0.162 0.00133 

0.198 0.00058 0.198 0.00064 0.197 0.00062 0.197 0.00065 0.197 0.00067 

0.241 0.00030 0.241 0.00031 0.241 0.00033 0.241 0.00034 0.241 0.00036 

0.295 0.00016 0.295 0.00017 0.295 0.00018 0.295 0.00019 0.294 0.00020 

0.361 8.5*10
-5
 0.361 9.2*10

-5
 0.361 0.00010 0.361 0.00011 0.361 0.00012 

0.442 4.8*10
-5
 0.442 5.3*10

-5
 0.442 5.9*10

-5
 0.442 6.5*10

-5
 0.442 7.2*10

-5
 

0.537 2.9*10
-5
 0.537 3.3*10

-5
 0.537 3.7*10

-5
 0.537 4.2*10

-5
 0.537 4.7*10

-5
 

0.656 1.8*10
-5
 0.656 2.1*10

-5
 0.656 2.5*10

-5
 0.655 2.9*10

-5
 0.655 3.4*10

-5
 

0.801 1.3*10
-5
 0.801 1.5*10

-5
 0.801 1.8*10

-5
 0.801 2.2*10

-5
 0.801 2.7*10

-5
 

0.978 9.9*10
-6
 0.978 1.2*10

-5
 0.978 1.5*10

-5
 0.978 1.9*10

-5
 0.978 2.5*10

-5
 

1.195 8.5*10
-6
 1.195 1.1*10

-5
 1.195 1.5*10

-5
 1.194 2.0*10

-5
 1.194 2.6*10

-5
 

1.459 8.5*10
-6
 1.459 1.2*10

-5
 1.459 1.7*10

-5
 1.459 2.4*10

-5
 1.459 3.4*10

-5
 

1.782 1.0*10
-5
 1.782 1.5*10

-5
 1.782 2.4*10

-5
 1.782 3.7*10

-5
 1.782 5.7*10

-5
 

2.177 1.4*10
-5
 2.177 2.5*10

-5
 2.177 4.3*10

-5
 2.176 7.4*10

-5
 2.176 0.00013 

2.659 2.8*10
-5
 2.659 5.5*10

-5
 2.658 0.00011 2.658 0.00021 2.658 0.00039 

3.248 7.7*10
-5
 3.247 0.00018 3.247 0.00037 3.246 0.00083 3.245 0.00184 

3.967 0.00029 3.966 0.00082 3.965 0.00207 3.963 0.00550 3.959 0.01465 
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4.844 0.0018 4.842 0.0063 4.835 0.020 4.818 0.066 4.767 0.21 

5.908 0.0206 5.877 0.0926 5.771 0.373 5.391 1.47 4.312 4.71 

7.025 0.4556 6.235 2.437 4.096 7.91 1.712 12.84 0.642 12.75 

4.279 9.77 1.289 13.95 0.429 12.15 0.188 9.40 0.106 7.13 

0.378 11.9 0.152 8.60 0.086 6.25 0.059 4.56 0.047 3.38 

0.081 5.97 0.055 4.09 0.044 2.92 0.038 2.12 0.036 1.57 

0.042 2.77 0.038 1.89 0.035 1.35 0.035 0.98 0.035 0.72 

0.035 1.27 0.035 0.87 0.036 0.622 0.037 0.452 0.039 0.33 

0.036 0.585 0.038 0.406 0.039 0.287 0.043 0.209 0.045 0.15 

0.041 0.269 0.044 0.184 0.047 0.132 0.052 0.097 0.054 0.072 

0.048 0.124 0.053 0.085 0.056 0.061 0.061 0.045 0.065 0.034 

0.057 0.057 0.064 0.0438 0.068 0.029 0.074 0.021 0.086 0.0167 

0.069 0.026 0.077 0.0188 0.083 0.013 0.099 0.010 0.097 0.0079 

0.085 0.012 0.094 0.0089 0.101 0.0064 0.117 0.0049 0.118 0.0038 

0.103 0.0060 0.115 0.0043 0.123 0.0032 0.134 0.0024 0.144 0.0019 

0.126 0.0028 0.142 0.0021 0.151 0.0015 0.163 0.0012 0.176 0.0009 

0.154 0.0014 0.171 0.0010 0.184 0.0008 0.199 0.0006 0.215 0.0005 

0.187 0.0007 0.209 0.00053 0.225 0.00041 0.244 0.00034 0.263 0.00028 

0.229 0.00036 0.255 0.00028 0.275 0.00022 0.298 0.00019 0.321 0.00016 

0.283 0.00019 0.311 0.00015 0.335 0.00012 0.363 0.00011 0.393 9.5*10
-5
 

0.342 0.00011 0.383 8.4*10
-5
 0.414 7.1*10

-5
 0.444 6.4*10

-5
 0.479 6.0*10

-5
 

0.417 5.6*10
-5
 0.465 4.9*10

-5
 0.507 4.3*10

-5
 0.542 4.1*10

-5
 0.586 4.1*10

-5
 

0.510 3.3*10
-5
 0.568 3.1*10

-5
 0.611 2.9*10

-5
 0.662 2.9*10

-5
 0.715 3.1*10

-5
 

0.622 2.1*10
-5
 0.693 2.0*10

-5
 0.746 2.1*10

-5
 0.809 2.2*10

-5
 0.874 2.6*10

-5
 

0.766 1.4*10
-5
 0.847 1.5*10

-5
 0.911 1.6*10

-5
 0.988 2.0*10

-5
 1.067 2.5*10

-5
 

0.928 1.0*10
-5
 1.034 1.2*10

-5
 1.113 1.5*10

-5
 1.206 2.0*10

-5
 1.303 2.9*10

-5
 

1.134 9.1*10
-6
 1.263 1.2*10

-5
 1.063 1.6*10

-5
 1.473 2.5*10

-5
 1.592 4.2*10

-5
 

1.385 8.7*10
-6
 1.543 1.3*10

-5
 1.661 2.1*10

-5
 1.854 3.8*10

-5
 1.944 7.9*10

-5
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α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 

α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 α2 = 0,20 

β1 =0,80 β1 =0,80 β1 =0,80 β1 =0,80 

β2 =0,85 β2 =0,90 β2 =0,95 β2 =1,00 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) 

0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 0.050 0.100 

0.060 0.04708 0.060 0.04721 0.060 0.04734 0.060 0.04747 

0.073 0.02238 0.073 0.02252 0.073 0.02266 0.073 0.02279 

0.089 0.01077 0.089 0.01088 0.089 0.01099 0.089 0.01114 

0.108 0.00526 0.108 0.00534 0.108 0.00542 0.108 0.00551 

0.132 0.00262 0.132 0.00267 0.132 0.00273 0.132 0.00279 

0.162 0.00133 0.162 0.00137 0.162 0.00141 0.162 0.00145 

0.197 0.00070 0.197 0.00072 0.197 0.00075 0.197 0.00078 

0.241 0.00038 0.241 0.00040 0.241 0.00042 0.241 0.00044 

0.294 0.00021 0.294 0.00023 0.294 0.00024 0.294 0.00026 

0.361 0.00013 0.361 0.00014 0.361 0.00015 0.361 0.00016 

0.442 7.96*10
-5

 0.442 8.75*10
-5

 0.442 9.65*10
-5

 0.442 0.00011 

0.537 5.40*10
-5

 0.536 6.09*10
-5

 0.536 6.88*10
-5

 0.536 7.77*10
-5

 

0.655 4.01*10
-5

 0.655 4.66*10
-5

 0.655 5.43*10
-5

 0.655 6.31*10
-5

 

0.801 3.33*10
-5

 0.801 4.02*10
-5

 0.801 4.85*10
-5

 0.801 5.85*10
-5

 

0.978 3.18*10
-5

 0.978 4.01*10
-5

 0.978 5.06*10
-5

 0.978 6.39*10
-5

 

1.194 3.59*10
-5

 1.194 4.78*10
-5

 1.194 6.37*10
-5

 1.194 8.53*10
-5

 

1.458 4.98*10
-5

 1.458 7.09*10
-5

 1.458 0.00010 1.458 0.00014 

1.781 8.90*10
-5

 1.781 0.00014 1.781 0.00021 1.781 0.00033 

2.176 0.00022 2.175 0.00036 2.175 0.00064 2.174 0.00107 

2.657 0.00075 2.656 0.00143 2.656 0.00281 2.654 0.00532 

3.244 0.00409 3.242 0.00907 3.238 0.02058 3.231 0.04504 

3.951 0.03883 3.931 0.10226 3.882 0.27321 3.771 0.68879 
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4.622 0.68507 4.235 2.00704 3.385 4.98919 2.218 8.88732 

2.559 9.74213 1.198 12.45843 0.544 12.0417 0.281 10.46993 

0.285 10.72278 0.155 8.59512 0.099 6.78804 0.072 5.41836 

0.072 5.43568 0.055 4.18762 0.046 3.24582 0.041 2.56630 

0.041 2.55351 0.037 1.95774 0.036 1.51446 0.035 1.19649 

0.035 1.18398 0.035 0.90820 0.035 0.70361 0.036 0.55685 

0.036 0.54813 0.037 0.42145 0.039 0.32749 0.041 0.25996 

0.041 0.25445 0.043 0.19632 0.046 0.15318 0.048 0.12209 

0.048 0.11873 0.051 0.09202 0.055 0.07218 0.058 0.05783 

0.058 0.05585 0.062 0.04355 0.066 0.03434 0.072 0.02769 

0.070 0.02647 0.075 0.02078 0.083 0.01654 0.085 0.01344 

0.085 0.01272 0.091 0.01006 0.098 0.00809 0.104 0.00663 

0.104 0.00619 0.111 0.00495 0.120 0.00403 0.126 0.00334 

0.127 0.00307 0.136 0.00248 0.146 0.00205 0.154 0.00173 

0.155 0.00155 0.166 0.00128 0.178 0.00107 0.189 0.00092 

0.189 0.00081 0.203 0.00068 0.218 0.00058 0.233 0.00051 

0.231 0.00043 0.247 0.00037 0.266 0.00033 0.281 0.00030 

0.283 0.00024 0.302 0.00021 0.325 0.00023 0.343 0.00018 

0.345 0.00014 0.369 0.00013 0.396 0.00012 0.422 0.00012 

0.422 8.77*10
-5

 0.451 8.38*10
-5

 0.484 8.39*10
-5

 0.512 8.51*10
-5

 

0.515 5.82*10
-5

 0.551 5.92*10
-5

 0.591 6.25*10
-5

 0.626 6.73*10
-5

 

0.629 4.27*10
-5

 0.673 4.60*10
-5

 0.722 5.24*10
-5

 0.764 6.04*10
-5

 

0.768 3.46*10
-5

 0.821 4.04*10
-5

 0.882 5.02*10
-5

 0.934 6.33*10
-5

 

0.938 3.21*10
-5

 1.003 4.13*10
-5

 1.077 5.72*10
-5

 1.145 8.01*10
-5

 

1.146 3.49*10
-5

 1.225 5.05*10
-5

 1.316 8.01*10
-5

 1.393 0.00013 

1.413 4.64*10
-5

 1.497 7.72*10
-5

 1.607 0.00014 1.701 0.00027 

1.917 7.84*10
-5

 1.828 0.00016 1.963 0.00036 2.077 0.00079 

2.088 0.00018 2.233 0.00043 2.397 0.00125 2.537 0.00358 
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Додаток В 

Сценарій 3. Регулювання ринку в умовах трансформаційної економіки 

α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 

α2 = 0,05 α2 = 0,05 α2 = 0,05 α2 = 0,05 α2 = 0,05 

β1 =0,10 β1 =0,15 β1 =0,20 β1 =0,25 β1 =0,30 

β2 =0,05 β2 =0,05 β2 =0,05 β2 =0,05 β2 =0,05 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) 

0.050 0.1000 0.050 0.1000 0.050 0.1000 0.050 0.1000 0.050 0.1000 

0.061 0.0907 0.061 0.0863 0.061 0.0821 0.061 0.0781 0.061 0.0743 

0.074 0.0824 0.074 0.0745 0.074 0.0674 0.074 0.0614 0.074 0.0552 

0.090 0.0748 0.090 0.0644 0.090 0.0554 0.090 0.0477 0.090 0.0411 

0.109 0.0681 0.110 0.0557 0.110 0.0456 0.110 0.0374 0.110 0.0306 

0.133 0.0622 0.134 0.0483 0.134 0.0376 0.134 0.0293 0.134 0.0228 

0.162 0.0565 0.163 0.0418 0.163 0.0311 0.163 0.0234 0.164 0.0172 

0.198 0.0516 0.198 0.0363 0.199 0.0256 0.199 0.0188 0.201 0.0127 

0.241 0.0472 0.242 0.0316 0.243 0.0212 0.243 0.0142 0.244 0.0095 

0.293 0.0432 0.295 0.0276 0.296 0.0176 0.297 0.0112 0.298 0.0072 

0.358 0.0398 0.362 0.0241 0.361 0.0146 0.363 0.0089 0.364 0.0054 

0.436 0.0367 0.439 0.0212 0.441 0.0122 0.443 0.0071 0.444 0.0041 

0.532 0.0340 0.536 0.0187 0.539 0.0103 0.541 0.0056 0.542 0.0031 

0.648 0.0317 0.654 0.0166 0.657 0.0087 0.664 0.0045 0.662 0.0024 

0.791 0.0297 0.798 0.0148 0.803 0.0073 0.806 0.0037 0.809 0.0018 

0.964 0.0281 0.974 0.0133 0.984 0.0063 0.984 0.0032 0.988 0.0014 

1.176 0.0268 1.189 0.0121 1.197 0.0054 1.202 0.0024 1.206 0.0011 

1.435 0.0259 1.451 0.0111 1.461 0.0048 1.468 0.0020 1.473 8*10
-4

 

1.751 0.0254 1.771 0.0104 1.785 0.0042 1.793 0.0017 1.799 6*10
-4

 

2.135 0.0253 2.162 0.0098 2.179 0.0038 2.194 0.0015 2.198 5*10
-4

 

2.605 0.0258 2.644 0.0095 2.661 0.0035 2.675 0.0013 2.684 4*10
-4

 

3.177 0.0269 3.223 0.0095 3.256 0.0033 3.267 0.0012 3.278 4*10
-4

 

3.875 0.0290 3.934 0.0098 3.969 0.0033 3.993 0.0011 4.004 3*10
-4
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4.726 0.0326 4.803 0.0105 4.847 0.0033 4.873 0.0011 4.894 3*10
-4

 

5.762 0.0383 5.863 0.0117 5.919 0.0036 5.952 0.0011 5.973 3*10
-4

 

7.023 0.0476 7.157 0.0144 7.228 0.0041 7.269 0.0012 7.295 3*10
-4

 

8.554 0.0635 8.735 0.0179 8.826 0.0050 8.878 0.0014 8.916 3*10
-4

 

10.40 0.0922 10.65 0.0255 10.77 0.0066 10.84 0.0017 10.88 4*10
-4

 

12.63 0.1483 12.99 0.0388 13.15 0.0099 13.24 0.0025 13.29 6*10
-4

 

15.28 0.2692 15.83 0.0685 16.06 0.0167 16.17 0.0041 16.23 9*10
-4

 

18.30 0.5632 19.24 0.1413 19.59 0.0333 19.74 0.0077 19.82 0.0017 

21.37 1.3759 23.23 0.3511 23.86 0.0806 24.10 0.0178 24.21 0.0039 

23.17 3.8321 27.49 1.0752 28.94 0.2464 29.39 0.0526 29.56 0.0114 

20.22 10.564 30.09 3.9684 34.44 0.9847 35.70 0.2078 36.07 0.0417 

11.16 21.228 24.42 14.078 37.24 4.9753 42.45 1.1449 43.82 0.2265 

3.922 27.401 10.02 28.650 25.22 21.237 43.44 8.1054 51.56 1.8394 

1.186 27.803 2.535 32.521 6.684 36.651 19.61 33.652 44.16 17.272 

0.376 26.053 0.642 29.967 1.298 35.334 3.205 41.876 9.663 46.624 

0.132 23.847 0.192 26.271 0.309 29.922 0.563 35.115 1.193 42.139 

0.052 21.677 0.069 22.746 0.097 24.718 0.143 27.757 0.229 32.105 

0.022 19.641 0.029 19.622 0.038 20.303 0.051 21.712 0.069 23.938 

0.011 17.786 0.014 16.906 0.019 16.643 0.024 16.939 0.031 17.775 

5*10
-3

 16.100 8.0*10
-3
 14.559 0.011 13.636 0.014 13.204 0.017 13.182 

3*10
-3

 14.571 4.9*10
-3
 12.535 7.0*10

-3
 11.169 9.3*10

-3
 10.289 0.012 9.7734 

2*10
-3

 13.186 3.3*10
-3
 10.791 5.2*10

-3
 9.1472 7.2*10

-3
 8.0166 9*10

-3
 7.2438 

1*10
-3

 11.932 2.5*10
-3
 9.2898 4.2*10

-3
 7.4908 6.2*10

-3
 6.2454 8*10

-3
 5.3687 

8*10
-4

 10.797 1.9*10
-3
 7.9967 3.6*10

-3
 6.1342 5.7*10

-3
 4.8654 8*10

-3
 3.9789 

6*10
-4

 9.7704 1.6*10
-3
 6.8835 3.3*10

-3
 5.0231 5.6*10

-3
 3.7902 8*10

-3
 2.9488 

4*10
-4

 8.8409 1.4*10
-3
 5.9251 3.2*10

-3
 4.1133 5.8*10

-3
 2.9527 9*10

-3
 2.1855 

3*10
-4

 7.9997 1.3*10
-3
 5.1002 3.3*10

-3
 3.3682 6.2*10

-3
 2.3003 0.010 1.6198 

3*10
-4

 7.2386 1.3*10
-3
 4.3905 3.4*10

-3
 2.7581 6.9*10

-3
 1.7924 0.011 1.2006 
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α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 

α2 = 0,05 α2 = 0,05 α2 = 0,05 α2 = 0,05 α2 = 0,05 

β1 =0,35 β1 =0,40 β1 =0,45 β1 =0,50 β1 =0,55 

β2 =0,05 β2 =0,05 β2 =0,05 β2 =0,05 β2 =0,05 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) 

0.050 0.1000 0.050 0.1000 0.050 0.1000 0.050 0.1000 0.050 0.1000 

0.061 0.0707 0.061 0.0672 0.061 0.0639 0.061 0.0608 0.061 0.0579 

0.074 0.0502 0.074 0.0452 0.074 0.0409 0.074 0.0371 0.074 0.0335 

0.090 0.0354 0.090 0.0304 0.090 0.0262 0.090 0.0225 0.090 0.0194 

0.110 0.0251 0.110 0.0205 0.110 0.0168 0.110 0.0137 0.110 0.0113 

0.134 0.0178 0.134 0.0138 0.135 0.0108 0.135 0.0084 0.135 0.0065 

0.164 0.0126 0.164 0.0093 0.164 0.0069 0.164 0.0051 0.165 0.0038 

0.203 0.0094 0.200 0.0063 0.201 0.0045 0.201 0.0031 0.201 0.0022 

0.244 0.0064 0.245 0.0043 0.245 0.0029 0.245 0.0019 0.245 0.0013 

0.298 0.0046 0.299 0.0029 0.299 0.0019 0.299 0.0012 0.303 7.5*10
-4
 

0.364 0.0033 0.365 0.0025 0.365 0.0012 0.366 7.2*10
-4
 0.366 4.4*10

-4
 

0.445 0.0023 0.446 0.0014 0.446 7.8*10
-4
 0.447 4.5*10

-4
 0.447 2.6*10

-4
 

0.543 0.0017 0.544 9.3*10
-4
 0.545 5.1*10

-4
 0.546 2.8*10

-4
 0.546 1.5*10

-4
 

0.664 0.0012 0.665 6.4*10
-4
 0.666 3.3*10

-4
 0.666 1.7*10

-4
 0.667 9.1*10

-5
 

0.811 9.0*10
-4
 0.812 4.4*10

-4
 0.813 2.2*10

-4
 0.814 1.1*10

-4
 0.815 5.5*10

-5
 

0.992 6.6*10
-4
 0.992 3.1*10

-4
 0.993 1.4*10

-4
 0.994 7.0*10

-5
 0.995 3.3*10

-5
 

1.209 4.9*10
-4
 1.211 2.2*10

-4
 1.213 1.0*10

-4
 1.214 4.5*10

-5
 1.215 2.0*10

-5
 

1.477 3.7*10
-4
 1.479 1.5*10

-4
 1.482 6.8*10

-5
 1.483 2.9*10

-5
 1.485 1.2*10

-5
 

1.804 2.8*10
-4
 1.807 1.1*10

-4
 1.814 4.7*10

-5
 1.812 1.9*10

-5
 1.813 7.8*10

-6
 

2.203 2.2*10
-4
 2.207 8.5*10

-5
 2.219 3.3*10

-5
 2.213 1.2*10

-5
 2.215 4.9*10

-6
 

2.691 1.7*10
-4
 2.696 6.5*10

-5
 2.764 2.3*10

-5
 2.703 8.8*10

-6
 2.705 3.2*10

-6
 

3.286 1.4*10
-4
 3.293 5.0*10

-5
 3.297 1.7*10

-5
 3.301 6.2*10

-6
 3.304 2.1*10

-6
 

4.014 1.2*10
-4
 4.022 4.0*10

-5
 4.027 1.3*10

-5
 4.032 4.5*10

-6
 4.036 1.4*10

-6
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4.903 1.0*10
-4
 4.912 3.4*10

-5
 4.919 1.0*10

-5
 4.925 3.4*10

-6
 4.929 1.0*10

-6
 

5.988 9.9*10
-5
 6.131 2.9*10

-5
 6.008 9.0*10

-5
 6.015 2.7*10

-6
 6.025 8.1*10

-7
 

7.314 9.7*10
-5
 7.328 2.8*10

-5
 7.338 8.0*10

-6
 7.347 2.3*10

-6
 7.353 6.4*10

-7
 

8.933 1.0*10
-4
 8.955 2.8*10

-5
 8.963 7.7*10

-6
 8.973 2.1*10

-6
 8.981 5.5*10

-7
 

10.91 1.1*10
-4
 10.93 3.1*10

-5
 10.94 8.0*10

-6
 10.96 2.0*10

-6
 10.97 5.3*10

-7
 

13.32 1.5*10
-4
 13.35 3.8*10

-5
 13.37 9.4*10

-6
 13.38 2.3*10

-6
 13.39 5.5*10

-7
 

16.27 2.2*10
-4
 16.30 5.3*10

-5
 16.33 1.2*10

-6
 16.35 2.9*10

-6
 16.36 6.7*10

-7
 

19.88 3.9*10
-4
 19.91 8.8*10

-5
 19.94 1.9*10

-6
 19.97 4.4*10

-6
 19.98 9.7*10

-7
 

24.28 8.3*10
-4
 24.32 1.7*10

-4
 24.36 3.8*10

-6
 24.39 8.2*10

-6
 24.41 1.6*10

-6
 

29.65 0.0023 29.71 4.6*10
-4
 29.75 9.4*10

-6
 29.79 1.9*10

-5
 29.81 3.7*10

-6
 

36.21 0.0083 36.29 0.0016 36.34 3.1*10
-6
 36.38 6.1*10

-5
 36.42 1.1*10

-5
 

44.18 0.0432 44.31 0.0080 44.39 0.0015 44.44 2.4*10
-4
 44.48 4.9*10

-5
 

53.58 0.3493 54.06 0.0625 54.21 0.0111 54.28 0.0019 54.33 3.1*10
-4
 

60.51 4.4434 65.14 0.8238 66.04 0.1415 66.27 0.0237 66.35 0.0037 

29.94 38.751 61.56 15.704 76.85 3.3238 80.29 0.5585 80.95 0.0839 

3.062 50.753 9.742 58.006 32.93 50.527 73.36 21.117 94.15 4.0528 

0.403 38.066 0.815 46.169 1.974 56.572 5.961 68.102 22.61 71.377 

0.098 27.103 0.145 31.522 0.233 37.461 0.418 45.451 0.886 56.533 

0.038 19.157 0.048 21.217 0.063 24.033 0.084 27.837 0.124 33.192 

0.021 13.519 0.025 14.247 0.029 15.356 0.034 16.929 0.041 19.216 

0.014 9.5348 0.017 9.5596 0.019 9.8033 0.022 10.281 0.024 11.104 

0.012 6.7234 0.014 6.4128 0.016 6.2562 0.018 6.2422 0.019 6.4131 

0.011 4.7405 0.013 4.3015 0.015 3.9922 0.017 3.7893 0.018 3.7035 

0.011 3.3424 0.013 2.8852 0.016 2.5475 0.018 2.3003 0.019 2.1387 

0.011 2.3566 0.014 1.9353 0.017 1.6257 0.020 1.3965 0.022 1.2352 

0.013 1.6617 0.016 1.2983 0.020 1.0375 0.023 0.8479 0.025 0.7135 

0.014 1.1717 0.019 0.8714 0.023 0.6622 0.027 0.5149 0.033 0.4122 

0.017 0.8264 0.022 0.5845 0.027 0.4228 0.032 0.3128 0.036 0.2382 
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α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 

α2 = 0,05 α2 = 0,05 α2 = 0,05 α2 = 0,05 α2 = 0,05 

β1 =0,60 β1 =0,65 β1 =0,70 β1 =0,75 β1 =0,80 

β2 =0,05 β2 =0,05 β2 =0,05 β2 =0,05 β2 =0,05 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) 

0.050 0.1000 0.050 0.1000 0.050 0.1000 0.050 0.1000 0.050 0.1000 

0.061 0.0550 0.061 0.0523 0.061 0.0498 0.061 0.0474 0.061 0.0451 

0.074 0.0303 0.074 0.0274 0.074 0.0248 0.074 0.0225 0.074 0.0203 

0.090 0.0167 0.091 0.0144 0.091 0.0124 0.091 0.0106 0.091 0.0092 

0.110 0.0092 0.110 0.0075 0.111 0.0062 0.111 0.0051 0.111 0.0041 

0.135 0.0051 0.135 0.0044 0.135 0.0031 0.135 0.0024 0.135 0.0019 

0.165 0.0028 0.165 0.0021 0.165 0.0015 0.165 0.0011 0.165 8.4*10
-4
 

0.201 0.0016 0.201 0.0011 0.201 7.7*10
-4
 0.201 5.4*10

-4
 0.201 3.8*10

-4
 

0.246 8.6*10
-4
 0.246 5.7*10

-4
 0.246 3.8*10

-4
 0.246 2.6*10

-4
 0.246 1.7*10

-4
 

0.305 4.8*10
-4
 0.305 3.0*10

-4
 0.305 1.9*10

-4
 0.305 1.2*10

-4
 0.301 7.9*10

-5
 

0.366 2.6*10
-4
 0.367 1.6*10

-4
 0.367 9.8*10

-5
 0.367 6.0*10

-5
 0.367 3.6*10

-5
 

0.447 1.5*10
-4
 0.448 8.6*10

-5
 0.448 5.0*10

-5
 0.448 2.8*10

-5
 0.448 1.6*10

-5
 

0.547 8.4*10
-5
 0.547 4.6*10

-5
 0.547 2.5*10

-5
 0.548 1.3*10

-5
 0.548 7.3*10

-6
 

0.668 4.7*10
-5
 0.668 2.5*10

-5
 0.668 1.3*10

-5
 0.669 6.5*10

-6
 0.669 3.5*10

-6
 

0.815 2.7*10
-5
 0.816 1.3*10

-5
 0.816 7.1*10

-6
 0.817 3.5*10

-6
 0.817 2.1*10

-6
 

0.996 1.5*10
-5
 0.997 7.5*10

-6
 0.997 3.6*10

-6
 0.998 1.8*10

-6
 0.998 9.5*10

-7
 

1.216 9.1*10
-6
 1.217 4.1*10

-6
 1.218 1.9*10

-6
 1.219 8.5*10

-7
 1.219 4.5*10

-7
 

1.486 5.3*10
-6
 1.487 2.0*10

-6
 1.488 1.1*10

-6
 1.488 6.0*10

-7
 1.489 5.1*10

-7
 

1.815 3.0*10
-6
 1.816 9.2*10

-7
 1.817 5.9*10

-7
 1.818 3.7*10

-7
 1.819 1.5*10

-7
 

2.216 1.7*10
-6
 2.218 6.5*10

-7
 2.219 2.1*10

-7
 2.224 -8.4*10

-8
 2.221 -3.4*10

-7
 

2.707 1.1*10
-6
 2.709 3.6*10

-7
 2.715 1.3*10

-7
 2.712 -1.6*10

-8
 2.713 8.2*10

-8
 

3.307 6.9*10
-7
 3.309 7.2*10

-8
 3.311 7.9*10

-8
 3.312 1.7*10

-7
 3.314 3.6*10

-7
 

4.039 4.2*10
-7
 4.041 1.1*10

-7
 4.044 -2.9*10

-9
 4.046 -4.4*10

-8
 4.047 -3.0*10

-7
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4.933 3.3*10
-7
 4.936 1.5*10

-7
 4.939 1.8*10

-8
 4.941 -1.0*10

-7
 4.943 -1.7*10

-7
 

6.025 2.3*10
-7
 6.029 3.2*10

-8
 6.032 2.8*10

-8
 6.035 7.5*10

-8
 6.038 2.8*10

-7
 

7.359 1.7*10
-7
 7.364 2.5*10

-8
 7.368 1.7*10

-9
 7.372 4.4*10

-8
 7.375 1.4*10

-8
 

8.988 1.4*10
-7
 8.994 2.9*10

-8
 8.999 2.7*10

-9
 9.004 -9.9*10

-9
 9.008 2.9*10

-8
 

10.97 1.2*10
-7
 10.98 1.6*10

-8
 10.99 3.0*10

-9
 10.99 2.0*10

-8
 11.02 6.8*10

-8
 

13.40 1.2*10
-7
 13.41 1.8*10

-8
 13.42 2.4*10

-9
 13.43 8.0*10

-9
 13.43 1.1*10

-8
 

16.37 1.4*10
-7
 16.38 2.0*10

-8
 16.39 2.5*10

-9
 16.40 9.5*10

-9
 16.41 3.3*10

-8
 

20.04 2.0*10
-7
 20.01 2.6*10

-8
 20.02 3.0*10

-9
 20.03 1.0*10

-8
 20.04 2.8*10

-8
 

24.43 3.3*10
-7
 24.44 4.1*10

-8
 24.46 4.7*10

-9
 24.47 1.5*10

-8
 24.48 4.1*10

-8
 

29.84 7.1*10
-7
 29.86 8.3*10

-8
 29.87 9.0*10

-9
 29.89 2.8*10

-8
 29.91 7.1*10

-8
 

36.44 2.0*10
-6
 36.47 2.3*10

-7
 36.49 2.3*10

-8
 36.51 6.9*10

-8
 36.52 1.6*10

-7
 

44.51 8.5*10
-6
 44.54 9.0*10

-7
 44.57 8.9*10

-8
 44.59 2.5*10

-7
 44.61 5.7*10

-7
 

54.37 5.5*10
-5
 54.41 5.4*10

-6
 54.44 5.2*10

-7
 54.47 1.4*10

-6
 54.49 3.0*10

-6
 

66.41 5.9*10
-4
 66.45 5.5*10

-5
 66.49 4.9*10

-6
 66.52 1.2*10

-5
 66.55 2.6*10

-5
 

81.10 0.0128 81.17 0.0011 81.21 8.5*10
-5
 81.25 1.7*10

-4
 81.29 4.2*10

-4
 

98.32 0.6224 99.07 0.0521 99.19 0.0038 99.23 0.0085 99.27 0.0174 

69.18 42.437 113.88 6.1174 120.62 0.4559 120.07 0.9615 119.06 1.8260 

2.282 70.425 10.81 89.308 63.89 68.326 42.48 80.688 28.91 84.681 

0.185 40.114 0.356 53.331 0.957 72.697 0.852 62.674 0.827 54.105 

0.055 22.120 0.061 28.052 0.083 36.667 0.112 30.085 0.154 24.747 

0.026 12.161 0.026 14.673 0.027 18.251 0.048 14.261 0.082 11.179 

0.020 6.6821 0.019 7.6684 0.017 9.0728 0.035 6.7501 0.066 5.0412 

0.019 3.6708 0.017 4.0068 0.015 4.5095 0.034 3.1939 0.068 2.2727 

0.021 2.0166 0.018 2.0936 0.016 2.2408 0.037 1.5114 0.077 1.0249 

0.023 1.1079 0.021 1.0945 0.018 1.1137 0.043 0.7153 0.091 0.4624 

0.027 0.6088 0.024 0.5718 0.021 0.5536 0.051 0.3387 0.109 0.2088 

0.033 0.3346 0.029 0.2989 0.025 0.2752 0.062 0.1604 0.132 0.0944 

0.039 0.1840 0.035 0.1563 0.033 0.1369 0.075 0.0764 0.161 0.0427 
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α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 α1 = 0,20 

α2 = 0,05 α2 = 0,05 α2 = 0,05 α2 = 0,05 

β1 =0,85 β1 =0,90 β1 =0,95 β1 =1,00 

β2 =0,05 β2 =0,05 β2 =0,05 β2 =0,05 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) 

0.050 0.1000 0.050 0.1000 0.050 0.1000 0.050 0.1000 

0.061 0.0429 0.061 0.0408 0.061 0.0388 0.061 0.0369 

0.074 0.0184 0.074 0.0166 0.074 0.0151 0.074 0.0136 

0.091 0.0079 0.091 0.0068 0.091 0.0058 0.091 0.0053 

0.111 0.0034 0.111 0.0028 0.111 0.0023 0.111 0.0019 

0.135 0.0015 0.135 0.0011 0.135 8.83*10
-4

 0.135 6.88*10
-4

 

0.165 6.27*10
-4

 0.165 4.64*10
-4

 0.165 3.44*10
-4

 0.165 2.55*10
-4

 

0.202 2.71*10
-4

 0.202 1.90*10
-4

 0.202 1.34*10
-4

 0.202 9.52*10
-5

 

0.246 1.18*10
-4

 0.246 7.88*10
-5

 0.246 5.31*10
-5

 0.246 3.55*10
-5

 

0.301 5.04*10
-5

 0.301 3.24*10
-5

 0.301 2.04*10
-5

 0.301 1.29*10
-5

 

0.367 2.16*10
-5

 0.367 1.31*10
-5

 0.368 7.94*10
-6

 0.368 4.63*10
-6

 

0.449 9.24*10
-6

 0.449 5.25*10
-6

 0.449 2.93*10
-6

 0.449 2.15*10
-6

 

0.548 3.92*10
-6

 0.548 2.61*10
-6

 0.548 1.08*10
-6

 0.548 9.09*10
-7

 

0.669 1.65*10
-6

 0.669 1.24*10
-6

 0.671 3.93*10
-7

 0.671 2.83*10
-7

 

0.817 7.12*10
-7

 0.818 4.48*10
-7

 0.818 1.47*10
-7

 0.818 1.41*10
-7

 

0.998 4.42*10
-7

 0.999 3.45*10
-7

 0.999 1.52*10
-7

 0.999 4.58*10
-8

 

1.220 1.98*10
-7

 1.221 6.61*10
-8

 1.221 5.24*10
-8

 1.221 2.80*10
-8

 

1.491 8.01*10
-8

 1.492 5.76*10
-8

 1.492 2.41*10
-8

 1.491 -1.21*10
-8
 

1.819 1.26*10
-7

 1.824 2.36*10
-7

 1.824 9.77*10
-8

 1.821 1.32*10
-9
 

2.222 3.78*10
-8

 2.223 2.38*10
-8

 2.223 5.11*10
-8

 2.224 1.62*10
-9
 

2.714 -9.91*10
-8
 2.715 -4.62*10

-8
 2.716 -8.26*10

-8
 2.716 -1.61*10

-8
 

3.315 3.49*10
-8

 3.316 2.45*10
-7

 3.317 3.94*10
-8

 3.318 1.52*10
-8

 

4.049 1.02*10
-7

 4.054 7.18*10
-8

 4.051 1.55*10
-7

 4.052 2.48*10
-8
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4.945 -9.72*10
-8
 4.947 -1.72*10

-7
 4.948 -8.17*10

-8
 4.952 -1.67*10

-8
 

6.044 -3.03*10
-8
 6.042 1.36*10

-7
 6.044 -1.13*10

-7
 6.045 5.33*10

-9
 

7.378 8.97*10
-8
 7.388 2.86*10

-7
 7.382 1.59*10

-7
 7.384 1.91*10

-8
 

9.011 -1.56*10
-8
 9.014 -3.12*10

-7
 9.017 2.18*10

-8
 9.019 -3.21*10

-8
 

11.06 2.01*10
-8

 11.01 -5.85*10
-9
 11.01 2.03*10

-8
 11.01 -1.01*10

-8
 

13.44 1.58*10
-8

 13.44 2.35*10
-7

 13.45 5.22*10
-8

 13.45 4.12*10
-8
 

16.42 7.34*10
-9

 16.42 9.24*10
-8

 16.43 1.67*10
-8

 16.43 -1.69*10
-8
 

20.05 1.16*10
-8

 20.06 1.16*10
-8

 20.06 2.39*10
-8

 20.07 8.72*10
-9
 

24.49 1.33*10
-8

 24.50 1.93*10
-7

 24.51 2.64*10
-8

 24.51 3.07*10
-9
 

29.91 2.27*10
-8

 29.92 2.08*10
-7

 29.93 4.02*10
-8

 29.94 -1.44*10
-8
 

36.54 5.05*10
-8

 36.55 5.90*10
-7

 36.56 8.11*10
-8

 36.57 -2.94*10
-9
 

44.63 1.65*10
-7

 44.64 1.76*10
-6

 44.66 2.40*10
-7

 44.67 3.31*10
-8

 

54.51 8.30*10
-7

 54.52 8.04*10
-6

 54.54 1.09*10
-6

 54.56 9.54*10
-8

 

66.58 7.07*10
-6

 66.69 6.33*10
-5

 66.62 8.61*10
-6

 66.64 7.20*10
-7

 

81.32 1.08*10
-4

 81.34 0.0011 81.37 1.19*10
-4

 81.39 9.37*10
-6

 

99.32 0.0037 99.31 0.0376 99.38 0.0038 99.41 2.41*10
-4

 

120.85 0.3865 116.93 3.5716 120.94 0.3624 121.39 0.0216 

74.22 58.831 20.02 81.211 79.55 53.795 140.81 6.2046 

1.533 66.024 0.976 43.359 2.006 61.989 7.831 92.197 

0.195 29.023 0.284 18.077 0.316 24.940 0.422 37.612 

0.089 12.483 0.188 7.4314 0.172 9.7535 0.156 14.005 

0.072 5.3565 0.179 3.0487 0.153 3.8024 0.122 5.1869 

0.073 2.2976 0.198 1.2512 0.165 1.4823 0.127 1.9199 

0.083 0.9858 0.232 0.5142 0.193 0.5786 0.145 0.7111 

0.098 0.4233 0.279 0.2117 0.231 0.2268 0.174 0.2637 

0.117 0.1819 0.338 0.0874 0.284 0.0885 0.214 0.0979 

0.143 0.0782 0.412 0.0362 0.341 0.0348 0.256 0.0365 

0.174 0.0337 0.502 0.0151 0.416 0.0137 0.313 0.0136 
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Додаток Ґ 

Сценарій 4. Слаборегульований або інноваційний ринок 

α1 = 0,50 α1 = 0,50 α1 = 0,50 α1 = 0,50 α1 = 0,50 

α2 = 0,80 α2 = 0,80 α2 = 0,80 α2 = 0,80 α2 = 0,80 

β1 =0,10 β1 =0,15 β1 =0,20 β1 =0,25 β1 =0,30 

β2 =0,80 β2 =0,80 β2 =0,80 β2 =0,80 β2 =0,80 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) 

0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 

0.079 0.095 0.079 0.091 0.079 0.086 0.079 0.082 0.079 0.078 

0.124 0.093 0.124 0.084 0.125 0.076 0.125 0.069 0.126 0.063 

0.194 0.095 0.196 0.082 0.198 0.071 0.22 0.061 0.201 0.053 

0.305 0.105 0.311 0.087 0.315 0.071 0.32 0.058 0.324 0.048 

0.474 0.129 0.488 0.102 0.501 0.088 0.511 0.063 0.521 0.055 

0.724 0.188 0.758 0.144 0.788 0.109 0.814 0.083 0.836 0.063 

1.051 0.345 1.136 0.262 1.209 0.197 1.271 0.147 1.323 0.108 

1.324 0.819 1.519 0.659 1.697 0.518 1.856 0.398 1.993 0.301 

1.104 2.05 1.384 1.923 1.684 1.765 2.006 1.567 2.336 1.353 

0.445 3.44 0.552 3.645 0.673 3.772 0.815 3.946 0.985 4.107 

0.116 3.79 0.132 3.931 0.146 4.083 0.158 4.252 0.171 4.435 

0.031 3.61 0.033 3.578 0.035 3.553 0.037 3.533 0.038 3.518 

8.6*10
-3
 3.32 0.012 3.127 0.011 2.957 0.013 2.848 0.014 2.655 

2.9*10
-3
 3.01 3.8*10

-3
 2.705 4.9*10

-3
 2.436 5.9*10

-3
 2.196 7.0*10

-3
 1.982 

1.1*10
-3
 2.72 1.8*10

-3
 2.334 2.6*10

-3
 2.011 3.7*10

-3
 1.717 4.9*10

-3
 1.475 

5.1*10
-4
 2.47 1.0*10

-3
 2.011 1.7*10

-3
 1.644 2.8*10

-3
 1.346 4.3*10

-3
 1.097 

2.6*10
-4
 2.23 6.5*10

-4
 1.732 1.3*10

-3
 1.345 2.6*10

-3
 1.046 4.4*10

-3
 0.815 

1.4*10
-4
 2.02 4.8*10

-4
 1.491 1.2*10

-3
 1.102 2.7*10

-3
 0.816 5.2*10

-3
 0.606 

9.4*10
-5
 1.83 4.0*10

-4
 1.284 1.2*10

-3
 0.903 3.1*10

-3
 0.637 6.5*10

-3
 0.451 

6.4*10
-5
 1.65 3.6*10

-4
 1.105 1.3*10

-3
 0.746 3.8*10

-3
 0.498 8.8*10

-3
 0.336 

4.8*10
-5
 1.49 3.5*10

-4
 0.952 1.6*10

-3
 0.607 5.1*10

-3
 0.389 0.013 0.251 

3.9*10
-5
 1.35 3.8*10

-4
 0.819 2.0*10

-3
 0.498 7.0*10

-3
 0.304 0.019 0.188 
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3.3*10
-5
 1.22 4.2*10

-4
 0.705 2.6*10

-3
 0.408 0.011 0.239 0.028 0.142 

3.1*10
-5
 1.11 5.0*10

-4
 0.607 3.6*10

-3
 0.335 0.015 0.188 0.044 0.108 

2.9*10
-5
 1.01 6.3*10

-4
 0.523 5.1*10

-3
 0.275 0.023 0.148 0.069 0.084 

3.0*10
-5
 0.90 8.1*10

-4
 0.452 7.5*10

-3
 0.226 0.035 0.118 0.109 0.067 

3.2*10
-5
 0.82 1.0*10

-3
 0.388 0.011 0.187 0.055 0.095 0.175 0.055 

3.6*10
-5
 0.74 1.5*10

-3
 0.334 0.017 0.155 0.087 0.079 0.288 0.049 

4.2*10
-5
 0.67 2.1*10

-3
 0.288 0.026 0.129 0.139 0.067 0.451 0.048 

5.0*10
-5
 0.61 3.0*10

-3
 0.249 0.042 0.108 0.222 0.066 0.725 0.057 

6.2*10
-5
 0.55 4.5*10

-3
 0.215 0.063 0.092 0.356 0.059 1.155 0.088 

7.9*10
-5
 0.49 6.7*10

-3
 0.185 0.101 0.081 0.569 0.066 1.786 0.209 

1.0*10
-4
 0.45 0.011 0.161 0.159 0.073 0.902 0.091 2.361 0.836 

1.3*10
-4
 0.41 0.016 0.141 0.253 0.071 1.397 0.177 1.489 3.348 

1.8*10
-4
 0.37 0.024 0.122 0.402 0.074 1.973 0.533 0.291 4.597 

2.5*10
-4
 0.33 0.038 0.108 0.637 0.092 1.827 2.099 0.057 3.807 

3.6*10
-4
 0.30 0.059 0.096 0.992 0.143 0.574 4.224 0.018 2.894 

5.1*10
-4
 0.27 0.093 0.088 1.473 0.312 0.113 4.115 8.3*10

-3
 2.165 

7.4*10
-4
 0.24 0.146 0.083 1.825 0.984 0.028 3.358 5.3*10

-3
 1.612 

1.0*10
-3
 0.22 0.231 0.083 1.186 2.923 0.014 2.651 4.4*10

-3
 1.199 

1.6*10
-3
 0.20 0.365 0.093 0.306 4.136 5.2*10

-3
 2.077 4.3*10

-3
 0.891 

2.4*10
-3
 0.18 0.573 0.113 0.067 3.834 3.4*10

-3
 1.623 4.8*10

-3
 0.663 

3.6*10
-3
 0.16 0.882 0.172 0.019 3.233 2.7*10

-3
 1.267 6.0*10

-3
 0.493 

5.5*10
-3
 0.15 1.287 0.352 7.1*10

-3
 2.672 2.6*10

-3
 0.989 8.0*10

-3
 0.367 

8.5*10
-3
 0.13 1.572 0.975 3.4*10

-3
 2.196 2.7*10

-3
 0.772 0.011 0.274 

0.013 0.12 1.102 2.606 2.1*10
-3
 1.802 3.2*10

-3
 0.603 0.016 0.205 

0.021 0.11 0.337 3.867 1.5*10
-3
 1.478 4.1*10

-3
 0.471 0.025 0.155 

0.032 0.10 0.078 3.835 1.3*10
-3
 1.211 5.4*10

-3
 0.368 0.038 0.117 

0.053 0.09 0.021 3.416 1.2*10
-3
 0.993 7.6*10

-3
 0.288 0.062 0.094 

0.078 0.09 7.0*10
-3
 2.975 1.3*10

-3
 0.813 0.011 0.226 0.095 0.071 
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α1 = 0,50 α1 = 0,50 α1 = 0,50 α1 = 0,50 α1 = 0,50 

α2 = 0,80 α2 = 0,80 α2 = 0,80 α2 = 0,80 α2 = 0,80 

β1 =0,35 β1 =0,40 β1 =0,45 β1 =0,50 β1 =0,55 

β2 =0,80 β2 =0,80 β2 =0,80 β2 =0,80 β2 =0,80 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) 

0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 

0.079 0.074 0.079 0.071 0.079 0.067 0.079 0.064 0.079 0.061 

0.126 0.057 0.126 0.051 0.127 0.046 0.127 0.042 0.128 0.038 

0.203 0.045 0.204 0.039 0.205 0.034 0.206 0.029 0.207 0.025 

0.327 0.039 0.335 0.032 0.333 0.027 0.336 0.022 0.338 0.018 

0.529 0.039 0.536 0.034 0.542 0.024 0.548 0.019 0.553 0.015 

0.854 0.047 0.874 0.035 0.883 0.027 0.895 0.028 0.905 0.015 

1.367 0.088 1.403 0.058 1.433 0.042 1.458 0.033 1.478 0.022 

2.109 0.222 2.204 0.162 2.282 0.116 2.345 0.083 2.395 0.058 

2.667 1.121 2.963 0.896 3.233 0.692 3.463 0.516 3.652 0.374 

1.194 4.236 1.455 4.311 1.781 4.307 2.184 4.197 2.677 3.959 

0.185 4.634 0.221 4.858 0.219 5.086 0.242 5.347 0.271 5.635 

0.046 3.509 0.041 3.508 0.042 3.516 0.044 3.535 0.045 3.567 

0.015 2.521 0.016 2.399 0.017 2.289 0.018 2.191 0.019 2.105 

8.2*10
-3
 1.792 9.5*10

-3
 1.623 0.011 1.475 0.012 1.344 0.014 1.238 

6.3*10
-3
 1.274 8.0*10

-3
 1.096 9.8*10

-3
 0.948 0.012 0.823 0.014 0.717 

6.1*10
-3
 0.899 8.4*10

-3
 0.739 0.011 0.609 0.014 0.504 0.017 0.419 

6.9*10
-3
 0.637 0.011 0.499 0.014 0.392 0.019 0.313 0.024 0.246 

8.7*10
-3
 0.452 0.014 0.338 0.026 0.254 0.028 0.191 0.037 0.145 

0.012 0.321 0.022 0.229 0.033 0.165 0.042 0.119 0.057 0.087 

0.017 0.229 0.029 0.157 0.046 0.108 0.067 0.076 0.091 0.053 

0.026 0.164 0.045 0.108 0.072 0.072 0.106 0.049 0.146 0.034 

0.039 0.119 0.072 0.076 0.116 0.055 0.172 0.033 0.238 0.023 
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0.062 0.087 0.114 0.055 0.187 0.036 0.279 0.024 0.388 0.017 

0.098 0.065 0.184 0.041 0.304 0.028 0.456 0.019 0.635 0.014 

0.157 0.051 0.298 0.033 0.495 0.024 0.744 0.019 1.041 0.016 

0.253 0.042 0.483 0.031 0.806 0.026 1.214 0.025 1.697 0.027 

0.409 0.038 0.785 0.034 1.308 0.037 1.967 0.052 2.731 0.089 

0.661 0.041 1.268 0.054 2.096 0.091 3.065 0.233 3.895 0.757 

1.065 0.057 2.011 0.123 3.103 0.467 3.284 2.195 1.564 5.459 

1.685 0.119 2.879 0.593 2.336 3.434 0.574 5.749 0.147 5.043 

2.471 0.444 1.985 3.502 0.326 5.314 0.075 4.191 0.033 3.077 

2.253 2.427 0.306 5.065 0.054 3.798 0.023 2.627 0.016 1.807 

0.512 4.872 0.054 3.788 0.019 2.484 0.013 1.615 0.013 1.055 

0.084 4.126 0.018 2.604 0.011 1.602 0.012 0.989 0.015 0.615 

0.023 3.015 0.014 1.764 9.8*10
-3
 1.034 0.013 0.606 0.019 0.365 

0.011 2.152 8.1*10
-3
 1.191 0.011 0.662 0.017 0.372 0.027 0.211 

7.1*10
-3
 1.527 8.2*10

-3
 0.804 0.014 0.426 0.024 0.229 0.041 0.125 

6.1*10
-3
 1.081 9.7*10

-3
 0.542 0.019 0.275 0.036 0.142 0.065 0.075 

6.4*10
-3
 0.766 0.013 0.367 0.028 0.179 0.056 0.089 0.104 0.046 

7.6*10
-3
 0.543 0.018 0.249 0.042 0.117 0.089 0.057 0.168 0.039 

0.015 0.385 0.027 0.172 0.067 0.078 0.144 0.038 0.274 0.027 

0.014 0.274 0.041 0.117 0.106 0.053 0.233 0.027 0.448 0.016 

0.021 0.196 0.065 0.082 0.171 0.038 0.386 0.021 0.733 0.014 

0.031 0.141 0.104 0.059 0.278 0.029 0.621 0.019 1.199 0.018 

0.049 0.102 0.167 0.044 0.452 0.024 1.013 0.021 1.953 0.035 

0.077 0.076 0.279 0.035 0.737 0.025 1.648 0.037 3.104 0.152 

0.122 0.058 0.437 0.031 1.198 0.034 2.628 0.121 3.821 1.599 

0.196 0.046 0.717 0.032 1.927 0.074 3.592 0.938 0.774 6.048 

0.317 0.043 1.149 0.045 2.934 0.327 1.347 5.276 0.085 4.411 

0.513 0.039 1.834 0.098 2.799 2.565 0.144 4.886 0.025 2.639 
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α1 = 0,50 α1 = 0,50 α1 = 0,50 α1 = 0,50 α1 = 0,50 

α2 = 0,80 α2 = 0,80 α2 = 0,80 α2 = 0,80 α2 = 0,80 

β1 =0,60 β1 =0,65 β1 =0,70 β1 =0,75 β1 =0,80 

β2 =0,80 β2 =0,80 β2 =0,80 β2 =0,80 β2 =0,80 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) 

0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 

0.079 0.058 0.079 0.055 0.079 0.052 0.081 0.05 0.081 0.047 

0.128 0.034 0.128 0.031 0.128 0.028 0.129 0.025 0.129 0.023 

0.208 0.022 0.209 0.019 0.211 0.016 0.212 0.014 0.211 0.012 

0.344 0.015 0.342 0.012 0.343 0.015 0.345 0.008 0.346 0.007 

0.557 0.011 0.561 0.009 0.564 0.007 0.567 0.005 0.569 0.004 

0.913 0.011 0.924 0.008 0.927 0.006 0.932 0.005 0.937 0.003 

1.496 0.016 1.511 0.011 1.523 0.008 1.533 0.006 1.542 0.004 

2.436 0.041 2.469 0.028 2.495 0.019 2.517 0.013 2.535 0.009 

3.802 0.265 3.919 0.184 4.009 0.125 4.078 0.085 4.131 0.056 

3.234 3.586 3.849 3.098 4.478 2.538 5.076 1.974 5.588 1.465 

0.308 5.953 0.355 6.345 0.417 6.681 0.499 7.088 0.608 7.518 

0.047 3.615 0.049 3.677 0.051 3.757 0.054 3.855 0.057 3.972 

0.022 2.031 0.021 1.967 0.022 1.914 0.023 1.875 0.023 1.835 

0.015 1.129 0.016 1.041 0.018 0.965 0.019 0.897 0.022 0.838 

0.016 0.627 0.018 0.551 0.021 0.486 0.023 0.431 0.025 0.384 

0.021 0.349 0.025 0.293 0.029 0.246 0.032 0.208 0.036 0.177 

0.035 0.196 0.037 0.156 0.043 0.126 0.055 0.101 0.056 0.082 

0.046 0.111 0.057 0.085 0.068 0.065 0.079 0.054 0.091 0.039 

0.073 0.064 0.091 0.047 0.109 0.035 0.128 0.026 0.147 0.019 

0.118 0.038 0.147 0.027 0.177 0.019 0.209 0.014 0.241 0.011 

0.191 0.023 0.247 0.016 0.299 0.012 0.343 0.008 0.395 0.006 

0.312 0.016 0.392 0.011 0.476 0.008 0.563 0.006 0.656 0.004 
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0.511 0.012 0.644 0.009 0.782 0.006 0.926 0.005 1.074 0.003 

0.837 0.011 1.057 0.009 1.286 0.007 1.523 0.006 1.766 0.005 

1.372 0.014 1.734 0.014 2.115 0.013 2.515 0.013 2.891 0.013 

2.239 0.033 2.825 0.043 3.431 0.058 4.052 0.082 4.666 0.117 

3.549 0.176 4.338 0.388 4.934 0.874 5.096 1.892 4.636 3.585 

3.844 2.421 2.457 5.268 1.145 6.968 0.519 7.114 0.278 6.629 

0.482 6.258 0.178 5.555 0.089 4.678 0.055 3.888 0.045 3.241 

0.066 3.983 0.035 3.091 0.026 2.412 0.023 1.887 0.022 1.489 

0.022 2.248 0.018 1.646 0.018 1.218 0.019 0.906 0.021 0.683 

0.015 1.251 0.017 0.871 0.019 0.614 0.023 0.435 0.028 0.312 

0.016 0.695 0.028 0.461 0.025 0.313 0.032 0.216 0.041 0.144 

0.021 0.387 0.027 0.245 0.037 0.158 0.058 0.102 0.064 0.067 

0.028 0.216 0.041 0.132 0.058 0.081 0.079 0.051 0.103 0.032 

0.043 0.122 0.065 0.072 0.093 0.043 0.128 0.026 0.168 0.016 

0.068 0.076 0.104 0.044 0.151 0.023 0.208 0.014 0.275 0.009 

0.108 0.041 0.169 0.023 0.246 0.014 0.342 0.008 0.453 0.005 

0.176 0.025 0.276 0.014 0.404 0.009 0.562 0.006 0.745 0.004 

0.287 0.017 0.452 0.011 0.663 0.007 0.924 0.005 1.226 0.004 

0.474 0.012 0.743 0.008 1.095 0.006 1.519 0.006 2.017 0.006 

0.774 0.011 1.219 0.009 1.789 0.011 2.494 0.013 3.307 0.021 

1.263 0.013 1.998 0.017 2.925 0.032 4.043 0.082 5.215 0.278 

2.063 0.027 3.236 0.071 4.565 0.308 5.101 1.868 2.653 6.438 

3.303 0.123 4.587 0.907 2.782 5.317 0.526 7.119 0.135 5.549 

4.165 1.565 1.187 6.577 0.178 5.708 0.056 3.897 0.031 2.622 

0.755 6.375 0.098 4.746 0.035 3.019 0.023 1.891 0.021 1.201 

0.079 4.362 0.027 2.588 0.019 1.529 0.019 0.908 0.022 0.549 

0.024 2.478 0.017 1.369 0.018 0.771 0.023 0.436 0.031 0.252 

0.016 1.383 0.017 0.724 0.023 0.389 0.032 0.211 0.046 0.117 
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α1 = 0,50 α1 = 0,50 α1 = 0,50 α1 = 0,50 

α2 = 0,80 α2 = 0,80 α2 = 0,80 α2 = 0,80 

β1 =0,85 β1 =0,90 β1 =0,95 β1 =1,00 

β2 =0,80 β2 =0,80 β2 =0,80 β2 =0,80 

X(t) Y(t) X(t) Y(t) X(t) X(t) Y(t) X(t) 

0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 

0.081 0.045 0.081 0.043 0.081 0.041 0.081 0.039 

0.129 0.021 0.132 0.019 0.132 0.017 0.132 0.015 

0.212 0.016 0.212 0.009 0.213 0.008 0.213 0.007 

0.348 0.005 0.349 0.004 0.351 0.004 0.351 0.003 

0.572 0.003 0.574 0.003 0.576 0.002 0.577 0.002 

0.941 0.003 0.945 0.002 0.949 0.001 0.952 0.001 

1.552 0.003 1.557 0.002 1.563 0.001 1.568 0.001 

2.554 0.006 2.563 0.004 2.574 0.003 2.583 0.002 

4.172 0.037 4.204 0.025 4.229 0.016 4.255 0.011 

6.012 1.032 6.336 0.706 6.575 0.468 6.746 0.305 

0.757 7.965 0.961 8.386 1.244 8.764 1.639 9.036 

0.066 4.112 0.064 4.273 0.068 4.464 0.074 4.673 

0.024 1.809 0.025 1.793 0.026 1.788 0.027 1.777 

0.022 0.787 0.023 0.742 0.024 0.702 0.025 0.667 

0.027 0.343 0.03 0.308 0.032 0.277 0.034 0.251 

0.042 0.151 0.044 0.129 0.048 0.111 0.051 0.095 

0.063 0.067 0.07 0.055 0.076 0.045 0.082 0.037 

0.102 0.031 0.113 0.024 0.123 0.019 0.133 0.015 

0.166 0.014 0.184 0.011 0.202 0.008 0.219 0.006 

0.272 0.007 0.302 0.005 0.332 0.004 0.363 0.003 

0.447 0.004 0.498 0.003 0.546 0.002 0.593 0.002 

0.735 0.003 0.819 0.002 0.907 0.001 0.977 0.001 
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1.211 0.003 1.35 0.002 1.483 0.001 1.611 0.001 

1.993 0.004 2.223 0.003 2.442 0.003 2.654 0.002 

3.274 0.013 3.653 0.013 4.015 0.013 4.364 0.012 

5.257 0.164 5.828 0.227 6.361 0.302 6.863 0.393 

3.689 5.605 2.65 7.373 1.856 8.508 1.313 9.114 

0.163 6.016 0.111 5.413 0.083 4.892 0.067 4.435 

0.033 2.723 0.029 2.298 0.027 1.964 0.027 1.683 

0.022 1.188 0.023 0.953 0.024 0.773 0.026 0.632 

0.024 0.517 0.027 0.395 0.031 0.305 0.035 0.238 

0.033 0.226 0.039 0.165 0.046 0.122 0.053 0.091 

0.054 0.101 0.061 0.078 0.073 0.049 0.084 0.035 

0.081 0.045 0.098 0.036 0.118 0.021 0.138 0.014 

0.136 0.021 0.161 0.014 0.193 0.009 0.226 0.006 

0.213 0.011 0.264 0.007 0.316 0.004 0.372 0.003 

0.351 0.005 0.434 0.003 0.521 0.002 0.612 0.002 

0.577 0.003 0.714 0.002 0.858 0.002 1.009 0.001 

0.953 0.003 1.176 0.002 1.414 0.001 1.663 0.001 

1.564 0.003 1.937 0.003 2.329 0.002 2.739 0.002 

2.573 0.006 3.186 0.008 3.834 0.011 4.503 0.014 

4.207 0.039 5.177 0.087 6.137 0.207 6.984 0.525 

6.012 1.115 5.108 4.004 2.606 7.866 1.011 9.062 

0.709 7.909 0.222 6.692 0.101 5.307 0.062 4.167 

0.059 4.046 0.037 2.921 0.029 2.138 0.026 1.579 

0.024 1.779 0.023 1.214 0.024 0.843 0.026 0.593 

0.022 0.774 0.025 0.503 0.036 0.333 0.036 0.223 

0.028 0.337 0.035 0.209 0.044 0.133 0.055 0.085 

0.041 0.148 0.054 0.088 0.078 0.054 0.088 0.033 

0.064 0.066 0.087 0.038 0.113 0.022 0.143 0.013 

 

 


