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сучасних концепціях системних економічних трансформацій для подальшого 

розвитку, і, перш за все, на сучасних методах дослідження складних економічних 

систем та економіко-математичного моделювання. 

Особливої актуальності набувають задачі розробки та вдосконалення 

інструментальних засобів трансформації економічних процесів в курортно-

рекреаційній сфері тобто комплексу механізмів, моделей та технологій, які 

дають змогу на практиці розв'язувати виникаючі динамічно змінні задачі 

функціонування вітчизняних курортно-рекреаційних комплексів, забезпечують 

їх цілеспрямований рух у рамках обраних пріоритетів розвитку та дозволяють 

суттєво знизити різноманітні втрати на підставі прийняття обґрунтованих 

економічних рішень. Все вищевикладене обумовлює актуальність вибраної 

теми дослідження, його мету, а також спектр і зміст задач для її досягнення. 

Дисертаційна робота має тісний зв'язок з законом України «Про курорти», а 

також виконувалася 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). 

Сукупність теоретико-методологічних положень, моделей та результатів, 

представлених у дисертації дозволяє стверджувати, що її виконання є 

важливою складовою частиною цих науково-дослідницьких робіт. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, представлених у дисертації. 

Наукові положення, моделі, результати та висновки, що містяться у 

дисертації Савушкіна Д.І. і винесені на захист, є обґрунтованими. Вони 
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базуються на поглибленому досліджені економічних процесів в курортно-

рекреаційних установах в умовах трансформаційної економіки, узагальненні 

значного обсягу фундаментальних праць у галузях теорії економіко-

математичного моделювання та його застосуванні в реальній економіці, 

розробки та впровадженні системних методів трансформації економіки, роботах з 

теорії та практики синергетичного моделювання економіки, нелінійної динаміки, 

теорії хаосу, теорії катастроф та теорії індикаторів, обґрунтовані значною 

кількістю статистичного матеріалу. Автором чітко визначено мету, предмет та 

об'єкт дисертаційної роботи, а також сукупність задач для їх досягнення. 

У вирішенні поставлених у дисертації завдань автором, Савушкіним Д.І., 

використано широке коло сучасних методів дослідження: теорії синергетики та 

нелінійної динаміки, теорії оптимального управління та теорії систем, теорії 

катастроф та теорії хаосу, економіко-математичного моделювання. Особливої 

уваги заслуговує запропонований автором системний підхід на основі 

економічних трансформацій для підвищення ефективності діяльності курортно-

рекреаційної сфери та основний методологічний принцип побудови моделей 

розвитку на основі концепції трансформаційних перетворень з урахуванням 

нелінійної природи перебігу економічних процесів в курортно-рекреаційних 

системах та наявності умов високого ступеня невизначеності зовнішнього 

середовища. Слід зазначити, що такий підхід запропоновано вперше і його 

використання є важливим внеском в теорію моделювання економіки курортних 

рекреацій. 

Аналіз змісту дисертації, опублікованих праць та автореферату 

підтверджує достатній ступінь обґрунтованості наукових положень, результатів 

та висновків, що містяться у дисертації і виносяться на захист. Основні 

результати дисертаційного дослідження доповідались автором та отримало 

позитивну оцінку на 18 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, що свідчить про достатній рівень апробації результатів 

досліджень. 
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Таким чином, послідовне, всебічне та логічне розкриття теми 

дисертаційної роботи забезпечило одержання й детальне обґрунтування 

важливих наукових результатів. Результати дослідження підтверджено 

відповідною апробацією на науково-практичних конференціях різного рівня, а 

також впровадженням в практику діяльності вітчизняних суб’єктів 

господарювання. 

3. Наукова новизна одержаних результатів дисертації. 

Наукова новизна одержаних результатів значною мірою зумовлена 

вибором об’єкта та предмета дослідження, чіткою побудовою структури 

завдань, логічністю розгляду взаємопов’язаних питань, які входять у коло 

дослідження. Реалізуючи поставлену мету та завдання, автор роботи 

зупиняється на найменш з них означених та вивчених в сучасній науці. Головна 

суть наукових результатів полягає в обґрунтуванні та розробці 

концептуального підходу і економіко-математичних моделей 

трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних систем з 

метою її розвитку 

В дисертації було запропоновано новий 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 дозволяє визначати шляхи подальшого 

економічного розвитку курортних рекреацій завдяки дослідженню структурних 

перетворень у нелінійних дисипативних середовищах  

У першому розділі дисертаційної роботи на основі комплексного аналізу 

ролі та місця курортних рекреацій в розвитку національної економіки та 

тенденцій зміни їх стану в процесі трансформаційних ринкових перетворень 

економіки України автор пропонує власне уявлення методологічних засад 

дослідження розвитку економіки курортно-рекреаційного комплексу та 
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переконливо доводить системну природу їх функціонування (С. 13-43). 

Перевагою запропонованого підходу є те, що використовування розробленого 

концептуального підходу дозволяє обґрунтувати механізми поведінки курортно-

рекреаційних систем, визначити параметри їх стійкого економічного 

функціонування та оцінювати мультиплікативний вплив на інші галузі 

економіки. 

Істотне місце у роботі відводиться теоретичному узагальненню 

особливостей та закономірностей трансформаційної економіки в ринковому 

середовищі. Здобувач при цьому розвиває думку щодо важливості та 

необхідності розробки нового підходу до побудови механізму трансформаційних 

перетворень курортно-рекреаційної економіки (С. 44-56). Наукову новизну 

містять методологічні аспекти визначення місця і призначення трансформацій в 

курортній економіці, їх джерел та факторів, що характеризують стан 

економічної трансформації, а також виявлення закономірностей перебігу 

трансформаційних процесів (С. 50-53). Такий підхід дозволяє скласти основу 

для побудови теорії і моделей трансформацій економіки курортно-рекреаційних 

систем. 

У роботі за допомогою моделей обґрунтуванню та розроблено концепцію 

трансформаційних перетворень 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 (С. 57-72). Він також дозволяє розглядати будь-яку рекреасистему 
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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. 

У другому розділі роботи розроблено та обґрунтовано теоретико-

методологічний підхід до побудови механізму трансформаційних перетворень 

курортно-рекреаційної економіки на основі трансформаційного циклу і 

сукупності моделей на його основі, які розвивають і доповнюють системний 

підхід до визначення поведінки складної курортно-рекреаційної системи в 

умовах нестійкості, нерівноваги та самоорганізації, тобто особливими умовами, 

котрі характеризують поведінку рекреасистем, які розвиваються в нелінійних 

дисипативних середовищах. 

Позитивною рисою роботи є те, що трансформаційні цикли, які є етапом 

розвитку прогресуючого перетворення соціально-економічної системи, 

здобувач розглядає у площині зміни її структурних елементів та зв'язків, які 

виходять за рамки можливостей самоорганізації системи на попередньому рівні 

(С. 72-90).  

Наукову і практичну цінність мають розроблені та дослідженні автором 

модель трансформаційної взаємодії підсистем курортно-рекреаційної системи з 

метою здобуття синергетичного ефекту та отримання умов стійкого розвитку в 

ринковому середовищі (С. 74-76), модифікована магістральна модель розвитку 

курортно-рекреаційної системи зі сценаріями виникнення трансформаційної 

кризи та розвитку (С. 86-88), модель трансформаційної кризи на основі теорії 

самоорганізованної критичності (С. 89-91), що відображають формалізовану 

структуру споживацької поведінки на всьому комплексі спонукальних 

чинників як складний структурований динамічний процес, і використання яких 

підвищує ефективність реалізації стратегій по збільшенню кількості 
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рекреатуристів і зростанню фінансових можливостей курортно-рекреаційного 

комплексу. 

Заслуговують на увагу розроблена автором моделей розвитку курортно-

рекреаційної економіки на основі трансформаційного циклу (С. 100-105), яка 

дозволяє досліджувати можливі сценарії функціонування таких систем 

відповідно до фаз циклу в умовах високого рівня невизначеності та 

непередбачуваності проявів зовнішнього середовища. Здобувачем дослідженно, 

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.  

Слід зазначити також наукову новизну, що міститься у розробленій 

автором моделі очікувань ринку в умовах трансформаційних перетворень (С. 110-

124), яка дозволяє оцінити раціональні очікування в курортно-рекреаційній 

економіці в якості механізму ринкового саморегулювання. 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. 

Третій розділ дисертації присвячено практичним положенням 

моделювання та аналізу трансформацій в курортно-рекреаційних системах з 

метою формування сучасних стратегій їх розвитку та формування методу 

оцінювання та прогнозування системних та вартісних трансформаційних 

ефектів, які розвивають і доповнюють системний підхід до визначення 

поведінки складної курортно-рекреаційної системи в умовах нестійкості та 

нерівноваги. 

Автором доведено, що ефективний розвиток таких систем в основному 

визначається механізмами трансформаційності, інноваційності та інвестування, 

що дозволяє своєчасно модифікувати існуючу або формувати нову мету розвитку 
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курортно-рекреаційних систем та адекватно реагувати на динаміку зміни 

ринкового середовища.  

Науковою новизною є обґрунтування модельного підходу до створення 

механізму трансформації стратегій розвитку курортно-рекреаційних систем (С. 

124-129), що дає можливість практично формувати комплекси сучасних 

конкурентних стратегій та розробляти інструментальні засоби вибору 

економічних дій в багатоальтернативних ситуаціях, викликаних впливом 

зовнішнього і внутрішнього середовища високої міри невизначеності. 

Заслуговує на увагу розроблена автором модель трансформації стратегії 

розвитку курортно-рекреаційних систем на основі теорії катастроф (С. 129-135). 

Такий підхід, на відміну від існуючих механізмів доводить, що ефективний 

розвиток таких систем визначається переходом на нову стратегію розвитку, що 

демонструють отримані сценарії. 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. 

Наукову і практичну цінність має запропонований здобувачем 

модифікований 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 (С. 136-156). Автором 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.  

Наукові результати, які отримані автором, мають високий ступінь 

обґрунтованості, що підтверджується результатами моделювання, достатньою 
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апробацією та впровадженням у діяльність національного курортно-

рекреаційного комплексу. 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів. 

Дисертаційна робота Савушкіна Д.І. є вагомим внеском у розвиток теорії і 

практики трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційної 

сфери України. Наукова цінність результатів дослідження полягає у 

поглибленні теоретичних і методологічних основ моделювання та розробці 

системи економіко-математичних моделей механізмів економічного розвитку 

курортно-рекреаційного комплексу в умовах трансформаційної економіки, які 

збагачують економічну науку з питань підвищення ефективності його 

діяльності. 

Практична важливість результатів дослідження полягає в розробці 

математичного інструментарію моделювання на підґрунті теорії економічних 

трансформацій, що дозволяє ставити та розв’язувати задачі аналізу та 

прогнозування економічної діяльності курортно-рекреаційних систем різного 

рівня. Положення дисертаційної роботи доведені до рівня конкретних 

пропозицій, методичних розробок та реальних комп’ютерних аналітичних 

систем. 

Наукові результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування 

у практичній діяльності ПрАТ «Приазовкурорт» (довідка № 01/620 від 

01.06.2015) - при розв’язанні проблем, пов’язаних з прогнозуванням та 

управлінням попитом, можливостями розвитку курортно-рекреаційної 

об’єднання, аналітикою очікувань ринку в умовах трансформаційних 

перетворень; Виконавчому комітеті Бердянської міської ради Запорізької 

області (довідка № 01-4155/40 від 17.07.2015) - при формуванні 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; ТОВ «Азовтурінвест» (довідка № 35-186/70 від 23.12.2014) 

– при плануванні діяльності на основі додаткових трансформаційних ефектів, а 
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також підходів до управління трансформаційними процесами в курортній 

діяльності. Окремі положення дисертаційної роботи були впроваджені у 

навчальний процес на факультеті економіки та управління Бердянського 

державного педагогічного університету при викладанні дисциплін 

«Математичні моделі трансформаційної економіки» та «Моделювання 

економічної динаміки» (довідка № 64-01/1074 від 24.09.2015). 

5. Повнота викладення наукових результатів дисертації в 

опублікованих працях. 

За результатами наукового дослідження опубліковано 33 наукові праці 

загальним обсягом 14,3 друк. арк., з них 3 – у колективних монографіях, 11 – у 

наукових фахових виданнях (4 – входять до міжнародних наукометричних баз 

даних), 1 – у науковому іноземному виданні, 18 – за матеріалами конференцій. 

Обсяг публікацій, які відображають основний зміст дисертації і належать 

особисто авторові, становить 11,79 д.а.1 

Всі основні наукові положення, висновки та пропозиції, що винесені на 

захист, одержано автором самостійно. З наукових праць, виданих у 

співавторстві, використано лише ті матеріали, які є результатом особистого 

внеску здобувача. В опублікованих працях достатньою мірою відображено 

сутність результатів виконаного дослідження та їх наукову новизну. Основні 

положення і наукові результати, що представлені у дисертації Савушкіна Д.І. 

доповідались і отримали позитивну оцінку на 18 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, що дозволяє вважати 

апробацію результатів дисертаційної роботи достатньою. 

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи, обсяг і кількість 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук.  

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Савушкіна Д.І. є завершеною кваліфікаційною 

науковою роботою і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, 4 додатків. Загальний обсяг роботи становить 220 
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сторінок, з них основний текст – 165 сторінок. Робота містить 35 рисунків та 12 

таблиць. Список використаних джерел включає 272 найменування.  

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

написана в науковому стилі, її зміст викладено в чіткій логічній формі та 

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. 

Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації. Автореферат 

достатньою мірою висвітлює основні наукові і практичні положення 

дисертаційної роботи. 

За обсягом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, що 

встановлені МОН України до кандидатських дисертацій. 

7. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 

Відзначаючи загальний високий рівень обґрунтованості теоретичних і 

методологічних положень дисертаційної роботи, її цілісність та логіку викладу 

матеріалів необхідно відмітити дискусійний характер деяких положень. 

1. Підтверджуючи теоретичну та методологічну цінність розробленої у 

дисертації моделі щодо оптимізації процесів формування і використання 

працересурсного потенціалу курортно-туристичної сфери (С. 18-21), вважаю, 

що автор дещо звужує вплив держави на економіку курортних рекреацій, який, 

як свідчить світова практика, спроможен як розширювати, так і звужувати 

простір розвитку курортно-рекреаційних систем. 

2. Викладаючи методологію системного дослідження функціонування 

економіки курортно-рекреаційних систем, автор цілком слушно зазначає, що 

системний підхід надає дослідникам і керівникам рекреаційних утворень апарат 

оцінки, аналізу та моделювання поведінки курортно-рекреаційних систем у 

просторі нелінійної зміни її характеристик, нестаціонарності їх функціонування і 

хаотичності розвитку (С. 26-38). Це виглядає особливо доцільним на тлі того, 

що значна кількість підходів до управління курортними рекреаціями будується 

на застарілих стратегіях. В роботі бажано було би приділити більше уваги 

питанням формування системного управління курортно-рекреаційним 
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комплексом з застосуванням розробленого інструментарію моделювання 

економічних процесів. 

3. В розділі 1.4 здобувач досить переконливо обґрунтовує авторський 

концептуальний підхід дослідження трансформаційних змін в курортно-

рекреаційних системах (С. 57-69). В той же час існують інші підходи до цієї 

проблеми. Тому слід більш детальніше провести порівняльний аналіз різних 

підходів з визначенням їх переваг та недоліків. 

4. В розділі 2.2 узагальнено підходи до моделювання економічного 

розвитку та побудовано модель економічного розвитку територіального 

курортно-рекреаційного комплексу з урахуванням трансформаційних процесів. 

Автор цілком слушно зазначає, що важливою особливістю стаціонарних рішень 

моделі є те, що вони можуть описувати катастрофу типу складки і за певних 

умов володіють властивістю стійкості. Але результати моделювання цього 

показника в роботі відсутні (С. 106-109). 

5. Наводячи модель очікувань ринку в умовах трансформаційних 

перетворень та сценарії, отримані в результаті моделювання, слід конкретизує 

які саме вимоги та індикатори встановлені агентами до рівня довіри ринку та 

механізми економічних трансформацій в кожному конкретному сценарії (рис. 

2.11- 2.14, С. 116-121). 

6. З метою підвищення економічної ефективності діяльності курортно-

рекреаційного комплексу Азово-Чорноморського узбережжя автором 

розроблено модель трансформації стратегії розвитку курортно-рекреаційної 

систем, яка передбачає принципову зміну стратегії внутрішнього розвитку. В 

той же час поза увагою дисертанта залишився процес зовнішньоекономічної 

інтеграції, пов'язаний з активним виходом курортно-рекреаційного комплексу 

України на світові ринки. 

7. Розглядаючи стратегію трансформаційних перетворень в економіці 

курортно-рекреаційних систем автор доводить, що виникає необхідність 

формувати стратегії розвитку на базі отримання додаткових системних 

трансформаційних ефектів (С. 135-136). Було б доцільно дати більш детальну 
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інтерпретації практичного застосування таких ефектів на основі розробленої 

системи індикаторів. 

Загалом, висловлені зауваження та дискусійні питання не мають 

принципового характеру, не знижують теоретичної і практичної цінності 

дисертаційної роботи та не впливають на загальну позитивну оцінку 

результатів дисертаційної роботи. Вважаємо, що Савушкін Д.І. у повному 

обсязі володіє сутністю наукової проблеми, що досліджується та засобами її 

вирішення.  

8. Загальний висновок. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Савушкіна Д.І. «Моделювання трансформаційних перетворень економіки 

курортно-рекреаційних систем» є завершеним науковим дослідженням, 

результати якого дозволяють вирішити актуальну науково-практичну проблему 

– забезпечення економічного розвитку курортно-рекреаційного комплексу та 

істотне зростання його місця в економіці України.  

Виконане дослідження має достатній теоретичний, методологічний та 

практичний рівень, послідовне та логічне представлення матеріалу, необхідну 

повноту розкриття виконаних розробок. В опублікованих працях з достатньою 

повнотою відображено зміст і основні результати дослідження. Автореферат 

дисертації належним чином розкриває основні її положення і висновки та є 

ідентичним дисертації за структурою та змістом. 

Дисертація Савушкіна Д.І. за змістом і якістю теоретичних та 

методологічних розробок відповідає рівню дисертацій на здобуття наукового 

ступеню кандидата економічних наук. Тема дисертації відповідає спеціальності 

08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

За науковою новизною, теоретичною та практичною цінністю одержаних 

результатів робота відповідає пп. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів» (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 р. № 567). 
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орієнтацію національних курортно-рекреаційних комплексів покликані 

забезпечити відповідні методології, засновані на сучасних концепціях 

економічних трансформацій, та дослідженні складних економічних систем. І, 

перш за все, на методах системного дослідження та економіко-математичного 

моделювання, що є метою дослідження Савушкіна Д.І., і яке має як наукове, так 

і практичне значення. 

Отже актуальність теми дослідження Савушкіна Д.І. обумовлена її 

спрямованістю на вирішення науково-практичної проблеми вдосконалення 

економічних механізмів діяльності курортно-рекреаційних комплексів в умовах 

трансформаційної економіки, розробки та вдосконалення інструментальних 

засобів трансформації економічних процесів в курортно-рекреаційній сфері тобто 

комплексу механізмів, моделей та технологій, які дають змогу на практиці 

розв'язувати виникаючі динамічно змінні задачі функціонування вітчизняних 

курортно-рекреаційних комплексів, забезпечити їх цілеспрямований рух у рамках 

обраних пріоритетів розвитку та дозволяють суттєво знизити різноманітні втрати 

на підставі прийняття обґрунтованих економічних рішень.  

Дисертаційна робота має тісний зв'язок з законом України «Про курорти», а 

також за науковою спрямованістю зв’язана з планом 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 з 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). 

Аналіз змісту дисертації дозволяє упевнено стверджувати, що її виконання 

дозволило зробити вагомий внесок у виконання цих науково-дослідницьких 

робіт. 
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2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, представлених у дисертації. 

Наукові положення, висновки та пропозиції, що містяться у дисертації, в 

достатній мірі обґрунтовані. Виконане дослідження, свідчить про широку і 

глибоку обізнаність дисертанта з науковими працями вітчизняних та 

зарубіжних вчених, в яких досліджуються проблеми теорії економічних 

трансформацій, економіко-математичного моделювання та їх застосування в 

реальній економіці, розробки та впровадження системних методів трансформації 

економіки, роботах з теорії та практики синергетичного моделювання економіки, 

дослідженнях економічних процесів в курортно-рекреаційний сфері. 

Автор використав широкий арсенал сучасних методів дослідження. В 

якості методологічної основи дисертації було застосовано системний підхід на 

основі економічних трансформацій для підвищення ефективності діяльності 

курортно-рекреаційної сфери. За основний методологічний принцип побудови 

моделей розвитку таких систем вперше прийнята концепції трансформаційних 

перетворень з урахуванням нелінійної природи перебігу економічних процесів в 

курортно-рекреаційних системах та наявності умов високого ступеня 

невизначеності зовнішнього середовища.  

При формалізації і кількісному описуванні механізмів динаміки розвитку 

курортно-рекреаційної сфери були застосовані методи теорії синергетики та 

нелінійної динаміки, теорії трансформації та теорії систем, теорії катастроф та 

теорії хаосу. Кваліфіковане їх використання дозволило дисертанту зробити 

особистий внесок у розвиток теоретичних засад, науково-методологічного 

забезпечення та відповідного інструментарію економіко-математичного 

моделювання, аналізу та прогнозування трансформаційного розвитку економіки 

курортно-рекреаційної сфери як системи з урахуванням нелінійної природи 

зміни їх зовнішнього та внутрішнього середовищ, довести їх до рівня 

практичного використання в курортно-рекреаційному комплексі України. 

Логічна структура дисертаційної роботи визначається її метою. 

Обґрунтування теоретико-методологічних засад, поглиблення методології 
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моделювання та розробка системи математичних моделей трансформаційних 

перетворень економіки курортно-рекреаційних систем дозволили автору 

провести поглиблене дослідження причин, що обумовлюють проблемну 

ситуацію у цій сфері, обґрунтувати методи і засоби її розв'язання для 

підвищення ефективності діяльності курортно-рекреаційних систем як підґрунтя 

щодо прийняття виважених управлінських рішень, спрямованих на істотне 

зростання їх місця в економіці України. 

3. Наукова новизна одержаних результатів дисертації. 

Наукова новизна результатів дисертаційної роботи визначається 

сукупністю розроблених теоретичних положень, методологічних підходів та 

інструментального забезпечення економіко-математичного моделювання 

трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних систем. 

Автором здійснено глибокий аналіз ролі та місце курортних рекреацій в 

розвитку національної економіки. В роботі ретельно досліджено економічний 

стан світової і вітчизняної курортно-рекреаційної сфери та обґрунтовано 

необхідність переосмислення його економічних можливостей з позицій 

системного підходу на основі економіко-математичного моделювання. Такий 

підхід є цікавим і актуальним оскільки дозволяє обґрунтувати механізми 

трансформації економічного розвитку курортно-рекреаційних систем, 

визначити параметри їх стійкого функціонування, а також здійснювати 

визначення і моніторинг кількісних і якісних оцінок впливу рекреації. Це 

дозволило дисертанту вперше обґрунтувати концептуальний підхід до 

моделювання та аналізу економічних трансформацій, що відбуваються в 

курортно-рекреаційній сфері, і який покладено в основу відповідної системи 

моделей. Такий підхід дозволяє визначати шляхи подальшого економічного 

розвитку курортних рекреацій завдяки дослідженню структурних перетворень у 

нелінійних дисипативних середовищах, а також систему категорій і понять, 

необхідних для формування нових методологічних засад та інструментарію 

моделювання економіки курортно-рекреаційної сфери. 
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Підхід до дослідження курортно-рекреаційних систем на основі концепції 

трансформаційних перетворень у дисертації корелюється із системним аналізом 

особливостей функціонування курортно-рекреаційного комплексу. Автор 

справедливо обґрунтовує доцільність і необхідність використання 

синергетичного підходу дослідження особливостей і закономірностей поведінки 

курортно-рекреаційних систем в ринковому середовищі, який розвиває і 

доповнює системний підхід до визначення трансформації складної курортно-

рекреаційної системи в умовах нестійкості, нерівноваги та самоорганізації за 

наявності трансформаційних циклів, що дозволяє, на відміну від існуючих 

уявлень, встановити характер ключових показників розвитку економіки 

курортно-рекреаційних систем. 

Заслуговує на увагу наведений у роботі методологічний підхід до 

моделювання еволюційного розвитку курортно-рекреаційних систем на основі 

життєвого циклу дестинації Баталера (С. 38-41). Автор аргументовано аналізує 

економічні механізми, що впливають на послідовність стадій еволюції 

курортно-рекреаційної дестинацій, та на основі отриманих результатів 

моделювання доводить, що розвиток таких систем є наслідком 

цілеспрямованих трансформаційних перетворень, які відбуваються на кожній 

стадії еволюції. Результатами моделювання доведено, що життєвого циклу 

дестинації має багато спільного з поняттям «трансформаційний цикл». Такий 

підхід дозволяє визначати напрямки удосконалення системи управління 

розвитком курортно-рекреаційних систем. 

Здобувачем суттєво поглиблено розробку проблеми циклічності в 

економіці курортно-рекреаційних систем в умовах зовнішнього середовища (С. 

72-91), детально обґрунтовано її важливість та зміст, методологічну основу, 

задачі, ідентифіковано суб'єкти та розкрито особливості даного виду процесів. 

Особливої уваги заслуговує розроблений і теоретично обґрунтований автором 

підхід щодо існування та функціонування трансформаційного циклу, а також 

модель трансформаційної економічної взаємодії підсистем курортно-

рекреаційної системи в цілях отримання синергетичного ефекту, що, на відміну 
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від існуючих, дозволяє отримати необхідні умови стійкого існування курортно-

рекреаційного комплексу в ринковому середовищі. Слід погодитись з автором, 

що впровадження цього підходу суттєво підвищить ефективність розвитку 

економіки курортно-рекреаційних систем. 

Науковий та практичних інтерес має модифікована і запропонована у 

дисертації магістральна модель розвитку курортно-рекреаційного комплексу на 

основі руху капіталу з урахуванням життєвого циклу курортної дестинації 

Баталера (С. 86-88). В якості результатів моделювання автором отримано 

співвідношення, які є індикаторами трансформаційної кризи та розвитку в 

курортно-рекреаційних системах.  

Також заслуговує на увагу модель розвитку курортно-рекреаційної 

економіки на основі трансформаційного циклу (С. 100-105), 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. Такий підхід є 

удосконалення сучасних засобів моделювання економічного розвитку. 

Важливою частиною дисертаційної роботи є запропоноване розв’язання 

проблеми трансформації стратегії розвитку курортно-рекреаційної системи (С. 

124-129). Така практика досить поширена в світовій економіці, але майже не 

застосовується в Україні. Автором сформульовано методологічні положення 

щодо необхідності структурних змін, націлених на модифікацію курортно-

рекреаційних продуктів, оптимізацію бізнес-моделі та трансформацію 

механізму розвитку; для розв’язання складних стратегічних проблем 

запропоновано модель, яка дозволяє приймати рішення про доцільність 

трансформації стратегії розвитку з метою удосконалення функціонування 

економіки курортно-рекреаційної системи на різних етапах діяльності та 

визначати сценарії розвитку при різних значеннях параметрів. 
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Заслуговує на увагу розробка дисертантом теоретико-методологічних засад 

виявлення та використання системних трансформаційних ефектів (С. 135-147). 

В роботі обґрунтовано, що економічні трансформації слід розглядати як 

трансформації багатовимірної структури економічної системи, яка адекватно 

відображає зміни її стану. Перетворення структури економічної системи 

супроводжуються появою додаткових системних трансформаційних ефектів. 

Автором побудовано та досліджено систему моделей оцінювання таких ефектів 

на основі зіставлення результатів і витрат в їх ресурсному вимірі по всіх 

ланцюжках структурних взаємодій, причому з урахуванням цільових 

індикаторів розвитку всієї економічної системи. Доведено, 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. 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.  

Суттєвим внеском у розвиток наукового забезпечення моделювання 

розвитку економіки курортно-рекреаційних систем слід вважати метод 

оцінювання вартісних трансформаційних ефектів (С. 148-159). До числа таких 

ефектів слід віднести інтенсивні та поступальні структурні зрушення системи 

цін, які діяли при старій стратегії функціонування курортно-рекреаційної сфери 

та новій стратегії економічного розвитку. Заслуговує на увагу комплекс 

економіко-математичних моделей оцінювання таких ефектів, що дозволяє 

продукувати своєчасні та ефективні економічні впливи, спрямовані на 

досягнення обраної мети розвитку курортно-рекреаційної системи.  

Отримані автором наукові результати мають високий ступінь 

обґрунтованості, що підтверджується узагальненням значної кількості 

фундаментальних праць вітчизняних та закордонних вчених-економістів, 
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використанням великого обсягу статистичної інформації, достатньою 

апробацією та впровадженням у діяльність національного курортно-

рекреаційного комплексу. 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів. 

Наукове значення результатів дисертаційного дослідження полягає у 

поглибленні методології моделювання, обґрунтуванні теоретико-методологічних 

засад та розробці системи математичних моделей економічного розвитку на 

основі трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних 

систем. Отримані наукові результати збагачують економічну науку з питань 

підвищення ефективності діяльності курортно-рекреаційних систем як підґрунтя 

щодо прийняття виважених управлінських рішень, спрямованих на істотне 

зростання їх місця в економіці України. 

Практична цінність одержаних результатів полягає в розробці 

математичного інструментарію 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 дисертаційної 

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. 

Практична цінність результатів дослідження підтверджується їх 

впровадженням у практику діяльності ПрАТ «Приазовкурорт» (довідка № 
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01/620 від 01.06.2015), Виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області (довідка № 01-4155/40 від 17.07.2015), ТОВ «Азовтурінвест» 

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

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). 

5. Повнота викладення наукових результатів дисертації в 

опублікованих працях. 

Основний зміст та результати дисертаційної роботи опубліковано у 33 

наукових працях 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 наукових фахових видань (4 – входять до міжнародних 

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

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

матеріалами конференцій (особисто авторові належить 4,26 д.а.). 

В опублікованих працях достатньою мірою відображено сутність 

результатів виконаного дослідження та їх наукову новизну. Основні положення 

і наукові результати, що представлені у дисертації Савушкіна Д.І. доповідались 

і отримали позитивну оцінку на 19 міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях.  З огляду на це апробацію результатів дисертаційної 

роботи слід вважати достатньою. 

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація має традиційну структуру: вступ, три розділи, висновки, 

список використаних джерел, додатки. Робота виконана в науковому стилі, її 

зміст викладено в чіткій логічній послідовності. Автореферат забезпечує 

ідентичність основних положень, висновків та пропозицій роботи. 

За обсягом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, що 

встановлені МОН України до кандидатських дисертацій. 
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7. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 

Оцінюючи в цілому достатній рівень розробки теоретико-методологічних 

положень, моделей для практичного застосування, обґрунтованість наукових 

висновків, необхідно відмітити, що деякі положення є дискусійними. 

1. Проблему розробки математичних та інструментальних методів 

моделювання трансформаційного процесу в курортно-рекреаційній економіці 

автор вирішує у площині визначення мультиплікативного зв'язку між 

компонентами показників та зовнішніх збурень в даній економічній системі і їх 

структурними співвідношеннями (С. 61-62). Проте у роботі недостатньо чітко 

визначено межу та особливості застосування розроблених критеріїв: якісного 

стану елемента системи, структурної нестійкості, граничного показника та 

автономного трансформаційного збурення. 

2. В розділі 2.1 досліджуються сутність та властивості трансформаційних 

циклів в курортно-рекреаційній економіці, а саме, процес трансформації як 

певний період циклічної динаміки (С. 73-75). Автор доводить, що на основі 

методів моделювання в загальній динаміці курортно-рекреаційної системи 

можна вичленувати трансформаційні цикли і економічні цикли, між якими 

існує закономірний зв'язок, який може бути знайдений в динаміці елементів 

даних циклів з урахуванням аналізу їх тривалості по фазовій складовій (С. 80). 

Однак сама модель в тексті дисертації відсутня. Автору слід було не тільки 

аналізувати результати моделювання, але і вказати які конкретно зміни в 

управлінні функціонуванням курортно-рекреаційних систем потрібно провести 

в зв’язку з існуванням цієї проблеми. 

3. Деякі положення дослідження слід визнати недоопрацьованими. Так, в 

розділі 2.1 автором вводяться нові поняття «трансформаційна криза» та 

«трансформаційний розвиток» (С. 84-85). Здобувачеві варто було б більше 

уваги приділити їх формалізації, що дозволило б підвищити практичну цінність 

розробок автора. 

4. Дискусійним уявляється погляд автора на розвиток трансформаційної 

кризи в курортно-рекреаційних системах на основі самоорганізованої 
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критичності на грані хаосу, зокрема, на можливість ціленаправленого 

управління хаотичними процесами (С. 88-91). Існує багато альтернативних 

поглядів на цю проблему. Слід зазначити, що в практиці управління 

трансформаціями соціально-економічних системам подібний підхід раніше не 

застосовувався, тому підтверджень його ефективності не має. 

5. Здобувач у достатній мірі описує модель розвитку курортно-

рекреаційної економіки на основі трансформаційного циклу, характеризує 

блоки, що її складають (С. 100-105), приводить формальні розрахунки, але не 

конкретизує які саме вимоги встановлені до механізмів трансформації, 

регулювання інвестицій та підтримки попиту. 

6. З метою підвищення економічної ефективності діяльності курортно-

рекреаційного комплексу України автором розроблено методологічні засади 

моделювання стратегій розвитку та трансформаційних ефектів в економіці 

курортно-рекреаційних систем. В той же час поза увагою дисертанта залишився 

процес зовнішньоекономічної інтеграції, пов'язаний з активним втручанням 

держави у економічні процеси та її впливом на попит курортно-рекреаційних 

продуктів. 

Висловлені зауваження і зазначені недоліки не знижують позитивну оцінку 

теоретичного рівня та практичного значення результатів дисертаційної роботи 

Савушкіна Д.І. 

8. Загальний висновок. 

Дисертаційну роботу Савушкіна Д.І. «Моделювання трансформаційних 

перетворень економіки курортно-рекреаційних систем» можна визнати 

завершеним науковим дослідженням, результати якого дозволяють вирішити 

актуальну науково-практичну проблему – забезпечення економічного розвитку 

курортно-рекреаційного комплексу на основі трансформаційних перетворень та 

істотне зростання його місця в економіці України . 

Дисертація Савушкіна Д.І. за змістом та якістю теоретичних та 

методологічних розробок відповідає рівню дисертацій на здобуття наукового 

ступеню   кандидата  економічних  наук.  Вибрану  тему  дисертаційної роботи  
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